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KRISLAI
Geras pasiūlymas. 
Gal ir čia reikėtų.
Išplūdo.
Argi ne stebuklas?
Pagal savo paverksią.

Rašo Ą. Bimba

Mūsų šalies prezidentas turi 
sieną gerą pasiūlymą. .Jis sa
ko, kad tiems bedarbiams, ku
riems nedarbo apdrauda išsi
baigė, turėtų būti mokama dar

I per trvlika savaičių. 
’--------

Vienas klerikališkas galvo
čius nusiskundžia, kad socia
listiniuose kraštuose žmonės 
“verčiami,” atėjus rinkimams, 
'balsuoti.

Nežinau, kiek tos prievartos 
ten randasi, bet kad kokio nors 
spaudimo reikėtų Amerikoje,' 
tai visiems aišku. Dažnai net i 
ir komercinėje spaudoje apie 
tai kalbama. Juk gėda, kad nė1 
pusė mūsų piliečių nedalyavuja . 
rinkimuose. Į

Kai kuriose lietuviškose or-1 
gan i zac i jose baudžia narius, 
kurie neateina į metini su’sirin- į 
kinta. Ir niekas neprotestuoja.

Parako ir dinamito 
karalių pelnai

lr000 mokytojų prašo 
pageli tėti studentams

Indonezija tramdo 
priešti sukilimą

Greenewalt, parako ir dina
mito Du Pont Ko. vedėjas, 
pareiškė, jog 11957 metai 
buvo labai pelningi. E. I. Du 
Pontde Nemours Co. turėjo 
$397,000,0000 gryno pelno. 
Kiekvienas Šeras pelnė 
$8.48, o 1956 metais, buvo 
tik po $8.20.

naujų fabrikų statybai ir 
įrengimui išleido $220,000,- 
000, kas padidino nejuda
mojo turto vertę. Įrengimui 
ir praplatinimui laborato
rijų buvo išleista $80,000,- 
000. Taipgi kompanija turi 
spec’alias mokyklas, kurio
se lavina sau technikus! ir 
chemikus. Mokyklų reika-

lams buvo išleista penkioli- ■ 
ka milijonų dolerių, c, 
lanko 400 studentu. L

Greenewalt sako, kad pa
rako ir dinamito kompaniją 
nejauč'a jokios nedarbo 
krizės. Mat, J u n g t i n ė s

taus

Menševikų Keleivis (kovo 5; 
d.) net tritomis ilgomis špalto- 
mis mane biauriai išplūdo. Ir 
tik už tai, kad aš aną dieną 
krisluose nepagyriau tinginių. 
Už tai išvadino' mane “golfuo- 
ianČiu lattu”

^ĮPagolfuoti, tiesa, kai kada iš-- 
^važiuoju Jau nuo seniai esu j 
įsitikinęs, kad tyras oras iri 
mankšta bent jau man -eina: 
sveikatom

Bet “latru” neprisipažįstu. 
Teisybę pasakius, saliūnan nė 
kojos nesu Įkėlęs per paskuti
nius dešimt metų.

Kaip jr kodėl Keleivis pada-i 
rė mane latru (pijoku), težino-! 
ma tik jo pablūdusiems redak-.j 
toriams.

Tikėsite, ar ne, bet pijoko ti
tulą nuo Keleivio aš gaunu jau. 
antru kartu- Pirmą kartą buvo, 
labai, labai seniai, tuojau po! 
Pirmojo pasaulinio karo, gar
siosios “Nu” laikais. Kalbėjau, 
jau smarkiai susirgęs, Montvi
loje. Keleivis rašė: Bimba buvo 
girtutėlis, vos tik ant kojų pa
stovėjo!

O tais laikais mano stipriau
sias gėrimas buvo baltas pi< ne
lis!

Už viską Keleivio redakto- 
*riams galiu dovanoti, bet už 

krikštijimą latru nebeatleisiu.

Kaip nekalbėsime, bet su to-i 
mis moterimis Tarybų Sąjun
goje darosi stebuklai. Jos k r aš- 
t ui jau davė 94,00.0 mokslinin
kių. Jos jau sudaro net 75 .pro
centus visų krašto gydytojų ir 
40 procentus visų teisėjų. 1,- 
500,000 lanko kolegijas, o 348 
moterys yra Aukščiausiosios 
Tarybos narėmis.

Tai visa gražu, tai visa mil
žiniškas progresas.

Bet ar tai jau reiškia, kad 
moterys yra visame kame pil
nai pasivijusios vyrus? Ne vi
sai. Pav., dar vis nesimato mo
terų, kurios sėdėtų Chruščiovo 
arba Bulganino vietoje. Kada 
nors ir taip turės būti.

Kalbant apie moteris ir jų 
teises, kodėl, pavyzdžiui, Yme- 
rikoje moteris negalėtų sėdėti 
pr&zidento Eisenhowerio vieto- 
Je, arba Vatikane Popiežiaus 
^Pijaus XII vietoje?

Labai galėtų. Deja, tebėra ne*

Jakarta. — Indonezijos skiria tik apie- 100 mylių 
Malako vandens sąsiaurys.

Indonezijos lėktuvai nu
leido parašiutininkų į įvai
rias Sumatros dalis. Laivy
nas iškėlė armijos dalinių 
Durnai ir Painano srityse.

Sukilėlių organizuoti bū
riai nenoromis priešinasi 
valdžios armijai. Dabar su
kilėlių vadai laukia valdžios 
armijos atakų ant Padan
ge. Sukilėliai nepasitiki sa
vo “armijai”; ir sako, kad 
trauksis i miškus ir ves 
partizaninį karą. Jiems ir 
tas nevyks, nes Indonezijos 
liaudis supranta, kad suki
lėlių užnugaryje stovi užsie
nio imperialistai.

ne-' 
ša,-; vyriausybės karo j ė g o s 
ir< tramdo sukilėlius ant Su-

< matra salos. Kariniai laivai 
užblokadavo Padango mies
tą, kuriame yra 
centras.

Kovo 11 dieną 
armijos daliifiai 

: Bernkalio ir/ 
negali iš norinčių mokytis negali plaukas šiau

matros pusėje.'Valdžia nu- 
. kirto sukilėlių susisiekimą

: Chicago.—Pasibaigė Na-, ja nurodo, kad kol tas
Jas ; t ional Education Ass’n mo-; bus padaryta, tai mūsų 

Rytojų 34-as suvažiavimas.: lyje štokuos mokytojų 
) Dalyvavo virš 1,000 moky-; kitokių lavintų žmonių.
toju iš įvairių aukštesnių 
mokvklu.
iiuciją, kuri
Kongresui.

Mokytojai prašo Kongre- ir sakė: “Yra trūku 
so, kad jis paskirtų pinigai studentų aukštesnėse mo- 
finansavimui 20,000 stu- kyklose todėl, kad dauguma 
denių, kurie pat 

' padengti mokslo
Mokytojai savo rezoliucijo- laidų.” Jis sake, kad tar- 
je sako, kad tokia pagalba po Amerikos jaunimo ran 
yra būtinai reikalinga perdusi nemažai norinčių lan-j 
ketverius metus, 
išlavinta dar 80,000 žmo-1 kyti kolegijas, 
nių.. Suvažiavimo ixezoliuci-1 mokslui pinigai.

Suvažiavimo paba i g o j e 
Jie* priėmė rezo-( kalbėjo L. G. Dethick, Ame- 
"i bus Įteikta rikos apšvietus komisionie- sukilėliu

4

pro-

ninkus Europoje ir Azijoje.
Parako ir dinamito ga

mintojai netiki, kad Ameri
kai pasitarnautų taikos 
konferencija. Jie namo, kad 
ji tik .. “blogo padarytų”, 

ir kitokių 
nes juo 

apsiginklavimas,

valdžios 
u ž ė m ė 

kitas prie- 
vakaru Su-

Taiu 
ginklų gamintojai, 
didesn s m ■ 1 ■ •
tuo didesni ir jų pelnai. 1 IftryDŲ FŽmOtOS J3U

Jau nukrito alornn 1 ant že“s 
bomba Amerikoje

kad būtų adengti aukštas mokslo iš-i 
neturi.

Florence, S. C. — Netoli 
nuo šio miestelio nukrito 
atominė bomba iš karinio 
“B-47” lėktuvo. Ji patąikė 
į farmerio Walter Gregg 
kiemą. Jo gyvennamį visai 
suna’kino, išmušė 75 pėdų 
pločio ir 35 pėdų gylio duo
bę. Farmerys Gregg ir pen-* 
ki io šeimos nariai sužeisti.'

Bet sprogo ne pati atomi
nė medžiaga, o tik TNT 
(dinamitas), kurio atomi
nėje bomboje buvo. Pati 
atominė bomba nebuvo už-1

Iranas rūpinasi 
(aliejaus reikalais

Londonas, y- Tarybiniai | Teheranas- -- Irano (Per- 
■ mokslininkai paskelbė, kad Į s’jos) užsienio ministras 
j jie Šiauriniu poliaus srityje 1 Ardalan pareiškė, kad jo 

i šalis panaikina sutartį su
V • • 1 •

i paleido še
j Pietinio — keturias. Rakė-1 anglų kontroliuojama alie 
| tos atlikę uždavinį sugrįžo ' jaus firma ant Bahrein s<t 
, į paleidimo vietą. Siauroji 
i jas leido nuo salos, o pie 
i tuose nlio tarybinio laivo.

Mokslininkai

Uyi vėlesnių laikų anglai, 
francūzai, amerikiečiai ir

pore. Iš pastarosios vyko į 
Sumatrą sukilėlių būriai, 
buvo gabenama ginklai ir 
amunicija. Šioje vietoje 
Singaporą nuo Sumatros

jas laiko sandėliuose. Bet 
kariniai specialistai sako, 
kad TNT sprogimas galėjo 
padegti ir atominę bombą. 
Tada jau būtų įvykęs pasi
baisėtinas sprogimas, viską 
aplinkui' naikinantis!

Karinės aviacijos virši- , 
ninkai ramina žmones, kadmiai, kurie, sužymėio 
“didelio pavojaus nėra”: Bet i spaudimą ir kitokius 
atrodo, kad jie ir’patys tuo ! tinius veiksmus, 
netiki, nes įspėja visus, kad ! 
laikytųsi, kuo. toliausia nuo 
vietos., kur' .yra nukritus 
bomba. Išeina, kad žmonės 
jau nėra saugūs nuo kari

taisyta sorogimui, — ji bu
vo tokioje padėtyje, kaip

nių pratimų su atominėmis 
bombomis.

AFL-CIO reikalauja 
statyti mokyklas

Amerikoje jau yra 
5,200,000 bedarbiu

Washingtonas. — Darbo 
ir prekybos departmental 

i paskelbė, kad Jungtinėse 
■ Valstijose jau yra 5,173,000

Washingtonas. — A. Bie- 
miller, AFL-CIO atstovas, 
pateikė Kongresui unijų 
reikalavimą, kad reikia sta
tyti daugiau mokyklų. Jis į bedarbių. Vien vasario mė- 
sakė, iog labai stoka mo
kyklų, jų tarne apie 1,500 
dėl aukštesnio mokslo.

Unijų atstovas sakė, 
Eisen howeris. su savo 
džia “visiškai pamiršo 
prastų žmonių reikalus

rosi bedarbių skaičius padi
dėjo 700,000.

kad 
vai- 
pa-

nedarbo apdrauda pasibai
gė, o i:e darbo negali gauti. 

| Demokratai įne^ė į Kon- 
; gresą bilių, kuriame siūlo, 
I kad nedarbo apdrauda būtų

Karači. — Pakistanas- prailginta šešiolikai savai- 
svarsto, ar verta jam toliau čių. Kiek pirmiau ir prezi- 

politikos, dentas kalbėjo už pradgmi-laikytis Vakarų
ar būti tokiam, kaip Indija

sako, kad hollandai Iran ui duodavo 
į ]• e n g i-: tik 50 procentų pelno nuo 

oro j aliejaus. Bet dabar italai ir 
gam japonai siūlo iki 75 procen-

1LGW darbininkai 
jau grįžta į darbą

New Yorkas. — Po kelių 
'dienų streiko ILGW unijos 
darbininkai ir darbininkės 
grįžta į darbą. Tai buvo 

į į 25 me
tus. Streikavo arti 110,000 
moteriškų drabužių siuvė-

Streikieriai 
reikalavimai 
Streikas buvo 
apėmęs New Yorko valsti
ją, nes čia yra apie pusė tos 
pramonės darbininkų.

! pirmasis streikas

laimėjo, jų 
paten kinti.

daugiausia

' Butas priėmė biliii 
i už viešus darbus

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų atstovų butas 
priėmė viešų darbų bilių. 
Demokratai kongr e s m a- 
nai, turėdami * didžiumą, 
nubalsavo, kad upių sukorit- 
roRavimui tiuo išsiliejimo 
būtų išleista $1,500,000,000.

Viešieji darbai turėtų hil
i' ti pravesti New Yorko, 
j New Jersey, Connecticut 
Į valstijose. Republ ikonai j 
j kongresmanai nesutiko iri 
j grūmojo, kad prezidentas 
I bilių vetuos.

Nedarbas,.taksai, . 
biliai ir kalbos

* I • 4 j T

Senatorius "Johnson, de
mokratas, sako: “Ameriko
je yra 5,000,000 (bedarbiu ir 
darbas jiems tuojau reika
lingas”. Jis savo rezoliuci
joje siūlo vie-iems darbams 
tuojau skirti $4,000,000,000.

Republikonai senatoHai 
kad ir kongresmanai taip pat

! dentas Eisenhoweris gra- 
; žiai pakalbėjo ir pasiūlė .
I pustrečio bilijono dolerių ! 
i išleisti nedarbo krizės nu-: 
' galėjimui.

Vice-prezidentas Nikso- 
nas, išklausęs Prekybos de- i 

i partmento pranešimą, i
vasario mėnesį biznis labai i turi paruošę rezoliucijų už, 
nupuolė, daro pasiūlymą viešus darbus. Bet dabar jie 
tuojau .numušti taksus. Jis vyriausiai rengiasi remti 

prezidento padarytus pasiū- > 
lymus. '

Kaip matome, sumanymų
■ yra daug ir gerų. Bet sena
toriai ir kongresmanai sta
to klausimą: Iš kur imsime

- pinigų viešiems darbams, 
įe*’gu numušime taksus? 
Mat, nei vieni, nei kiti ne
linkę mažinti dideles, pini
gų išlaidas karo reikalams.

sako, kad reik’a numušti 
taksus paprastiems pilie
čiams ir"’biznieriams. Tas 
pakeltų jų galią pirkti dau- 

■ ginu reikmenų ir mažintų 
: nedarbą.

! Pasakos apie taksų 
numušimo planus

Washingtonas. — Repub- 
jlikonai kongresmanai prieš- 
i akyje su R. M. Stimson ne- 
! nusileidž/a demokratams. 
; Stimson sako, kad jis įneš 
! bilių, reikalaujantį numušti 
i šešis bilijonus dolerių tak-

i Reikalauja sulaikyti
; atom, bombų bandymus

Geneva. — Konferen
cijoje jūrinių teisių reika- 

i lais Tarybų Sąjungos atsto
vas profesorius Tunkinas 

i reikalauja uždrausti Ame- 
i rikai atominių bombų ban- 
, dymus Ramiajame vande* 
; nyne.
i Jis s|ikė: “Amerika ir vėl 
i planuoja bandyti atomines 
i bombas ir užter'ti didjūri 
Į 400,000 ketvirtainių mylių.
Ar tie, kurie tą daro, mano, 

i kad tie tarptautiniai van
denys jau yra jų nuosavy- 

i bė?” Jis sakė, kad jokia ša
lis neturi teisės tai daryti. ’

Paprastiems piliečiams 
siūlys sumažinti 10 procen
tų, o kapitalistų korporaci

joms ant pusės.
Iš antros pusės, jie kalba, 

i kad kariniams reikalams 
ireikės dar pridėti penkis 
i bilijonus dolerių. Aišku, 
kad. did’nant karo reikalų 
išlaidas, nebus galima nu- 

į mušti taksų.

“Pabėgo” traukinys
Two River, Wis. — Tavo- j 

rinis traukinys, • susidedąs ! 
iš garvežio ir -devynių vago
nų, “patsai pabėgo iš sto
ties.” Inžinierus ir jo pa- 
gelbininkai buvo nuėję pie
tų. Tuo laiku traukinys pa
sileido 50 mylių greičiu, 
prabėgo septynias mylias 
ir nukrito j Michigan eže- 

į ra.
i Chicago ir North West- 

s ; ern Railway Co. deda pa- 
Macmillan ra- į stangų, kad iškelti garvežį, 

kad j kuris neseniai pastatytas ir

ma nedarbo apdraudos lai- 
'ko?

prileidžiamos. į
Todėl dar vis negalima kai-1 

bėti apie piln’ą moterų lygybę! 
su vyrais. Moterims dar vis j 
tebereikia kovoti už tą lygybę.

Kalbant apie viršūnių kon
ferenciją, dažnai keliamas Ry
tų Europos klausimas. Ten, 
girdi, Tarybinė armija tilpjau 
po karo padėjo socializmui Įsi
galėti.

Bet argi ne ta’s pats atsitiko 
su Vakarų Europa? Ten ame
rikiečių ir anglų armijos pasto
jo kelią revoliucijai ir kapita
lizmą išgelbėjo.

Todėl, man atrodo, geriau 
apie tai visai dabar nekalbėti 
ir netrukdyti konferencijai.

MACMILLAN SAKO — 
BUS TAIKOS 

KONFERENCIJA
Londonas. — Anglijo

: premjeras
portavo parlamentui,
padaryta progreso prie su- j kainavo $200,000. Policija 
šaukimo viršūnių konferen- • mano, kad traukinį paleido 
cijos. Kaip žinia, Anglijoje i vaikai, kurie vėliau iš jo 
liaudis daro kietą spaudimą 
į valdžią, kad ji veiktų dėl 
tokios konferencijos sušau
simo.

iššoko.

Kairas. -r Jemenas jau 
įstojo į Jungtinę Arabų 
Respubliką.

Houston, Texas. — Ant 
Eisen ho werio portreto kas 
nors parašė: “We don’t like 
Ike”. Portretas kainavo 
$6,500 ir randasi Houston 
Klube.

AMERIKA 
NEPATENKINTA 

ARĄBŲ VIENYBE
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų valdininkai 
yra, labai nepasitenkinę* į 
Jungtine Arabų Respubli
ka. Šios respublikos prezi
dentas Nasser yra šalinin- i 
kas apjungimo visų arabiš-' 
kų valstybių. Kai kurie ; 
Amerikos valdininkai jį įta- • 
ria prosovietiniu arabų vie- i

IZVESTIJOS” RAŠO: 
DULLES KENKIA

TAIKAI
Maskva. — Dienraštis;

|“Izvestijos” ra^o, kad Ame
rikos valstybės sekretorius 
kenkia taikos konferencijai.

prašo Dienraštis nurodo, jog Dul-
Jungtines Valstijas ' veikti Hes skleidžia gandus apie , ■ . • •

• - >- ■ • ... konferencijos nepasiseki- sa"’!- E'n’0P°ie laikraščiai

FRANCŪZIJA PRAŠO 
AMERIKĄ VEIKTI

Washingtonas. — Fran- 
cūzjos valdininkai

PASAULIS SUJUDO
PRIEŠ A-BOMBAS

Washingtonas. — Atomi- 
i nė bomba, kuri iškrito iš 
i karinio lėktuvo S. Carolina 
Į valstijoje, sujudino visą pa

Afrikoje. Jie sako, kad Al
žyre francūzų karas turi 
būti kartu ir Amerikos ka
ras, nes abi šalys, priklau
so prie karinio NATO. 
Prancūzai taip dalykus per
statoj kad būk alžyriečiai 
užpuolė franco žus.

konferencijos ...... ,
mą. Jis nori ir toliau pa- aJ)ie civiliniai!
šaulyje palaikyti įtempta; žmonėms.
padėtį. 1 ‘U Tarybų Sąjungoje nuro-

___________ ■ do, kad toki atsitikimai ga-
i v . T . _ i Ii uždegti pasaulinį karą* 

Kairas. Jungtinė Ara- Washingtone valdininkai .il
bų Respublika sudarė nau- karininkai ramina žmones, 
ją ministeriją. “nėra pavojaus”.ją ministeriją.
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KĄ DARYTI?
DABAR JAU AIŠKU, kad JAV bedarbių skaičius 

yra tarp 5—6 milijonų žmonių. Aišku ir tai, kad prezi
dento Eisenhowerio ne per seniai padaryta pranašyste, 
būk kovo mėnesį nedarbas pradės, mažėti, gyveniman ne- 
sivykdo. Nedarbas nemažėja, o atrodo, kad jis dar vis 
didėja.

Įdomu tai, kad tie mūsų vadinamieji šalies vadovai, 
kurie dažnai mėgsta didžiuotis visko žinojimu ir mokė
jimu šalį valdyti, dabar atsidūrė mažų vaikų būklėje. 
Nežino jie, kaip, kodėl nedarbas prasidėjo, nežino, kaip 
nedarbo plėtojimąsi sulaikyti, nežino, tiesiog, ką daryti.

Tos rūšies ponai tik tada'mokyti, kai viskaą gerai. 
O kai tik prasideda nedarbas, jie pasilieka vaikais,^ nie
ko neišmanančiais.

Visokių filosofijų skelbiama dėl nedarbo atsiradimo 
ir jo plėtojimosi. Praėjusio sekmadienio New Yorko 
“Timese” Yale Universiteto ekonomikos profesorius 
Henry C. Wallich aiškina, jog, girdi, dabartinio nedarbo 
priežasčių reikią ieškoti žmonių psichologijoje. Esą, te
gu žmonės tik pradedą kitaip galvoti, tegu nustumia nuo 
savęs pesimizmą, tegu leidžią daugiau pinigų, tai ir vis
kas būsią gerai!

Nežino p. Walich, jok kapitalistinė santvarka nega
li gyvuoti be krizių, be dažnaus pasikartojančio nedar
bo. dėl kurio milijonai nekaltų žmonių — darbininkų ir 
jų šeimų baisiai nukenčia.

Washingtone, į kurį šiandien žiūri milijonai žmonių, 
laukiančių pagalbos, taipgi maišosi “razumai”. Ten, at
rodo, kiek galvū, tiek, anot žmonių posakio, “razumų”. 
Siūlymų daug, bet naudos, iš jų nėra.

Milijonai darbininkų, išmestų iš darbų prieš jų no
rą, neužilgo atsidurs baision padėtim kai baigsis jiems 
nedarbo pašalpų išmokėjimai. Tie milijonai nori, kad 
valdžia darytų ką nors, kad padėtų jiems apsiginti nito 
bado.

Milijonai darbininkų gerai žino, kad jie, dirbdami, 
pagamino per daug produktų, kurių darbo žmonės už sa
vo gaunamas algas negali išpirkti. Dėl to, kad yra paga
minta per dag produktų, samdytojai darbininkus mėto 
laukan iš darbo, fabrikus uždaro. Samdytojai turi prisi
krovę milijonus dolerių pelnų, o dabininkai mėtomi iš 
fabrikų, neturi nieko! “Mirkit badu, — jūs mums dabar 
nereikalingi!” sako samdytojai paleidžiamiems-iš darbų 
darbininkams.

Tokia yra kapialistinės santvarkos “dora”, tokia yra 
kapitalistų “taktika”.

______ •______

KĄ GI DARYTI? Ką valdžia, kuri, sakosi, rūpinasi 
visų žmonių reikalais, turėtų kuo greičiausiai veikti, kad 
padėtų milijonams bedarbių?

Mums rodosi, reikėtų kuo greičiausiai vyriausybei 
ir Kongresui imtis sekamų žygių:

1. Paskirti bilijonus dolerių viešiesiems darbams: 
mokykloms gerinti, lūšnynams griauti ir jų vietosna ge
resniems gyvenamiesiems namams statyti, naujiems ke
liams pravesti. Visa tai sugertų daug bedarbių.

2. Kuo greičiausiai reikia padidinti bedarbiams ne
darbo pašalpas — ne tik jas padidinti, o ir jų išmokėji
mų laiką pratęsti. Turime atsiminti, kad jau daugelio 
bedarbių pašalpų išmokėjimo laikas baigėsi, o kitų greit 
baigsis. Ką gi reiškia tie šeši mėnesiai, per kurius mo
kama nedarbo pašalpa? Jie jau daugeliui praėjo, o ki
tiems greit praeis. Bedarbiai, gaudami didesnes nedarbo 
pašalpas, galės daugiau produktų išpirkti ir tuo būdu su
sidarys daugiau darbų darbininkams — bus kiek tiek 
pastotas kelias nedarbo pietojimusi.

3. Taip, mes sutinkame, kad Kongresas sumažintų 
taksus už pajamas. Bet taksus reikia mažinti darbo žmo
nėms, o ne kapitalistams. •

z 4. Sudaryti projektus kitokiems viešiesiems 
’darbams, panašiai, kaip buvo Roosevelto laikais.

Atėjo laikas, kada turėtų būti mažiau kalbų, o dau
giau darbų. Tenka daryti viską, kad nereikėtų šimtams 
tūkstančių darbininkų ieškotis1 “butų” patiltėse bei“dum- 
puose”, kaip buvo Hooverio laikais.

Na, o bedarbiai? Jie privalo pradėti daugiau veikti, 
raginant darbo unijų viršininkus, kad ir šie pradėtų rū
pintis bedarbių reikalais!

MUMS RODOSI, jau pribrendo laikas, kada JAV 
darbo žmonės turėtų pažvelgti į pasaulį plačiau, ypatin
gai šiuo metu, kai depresija vis gilėja.

Žinokime tai: jei Šiandien, sakysime, JAV palaikytų 
normalius santykius su Kinijos Liaudies Respublika ir 
kitais socialistiniais kraštais, kiek jie galėtų išpirkti vi
sokių iš mūs šalies dalykų! Tik Vien^ Kinija galėtų už bi
lijonus dolerių pirktis mašinų ir kitokių amerikinių pro
duktų. O tai reikštų Amerikos darbininkams darbus. Tai 
padėtų mažinti depresiją. Bet Dullesas užsispyrė ir atsi
sako ką nors tuo reikalu daryti, atsisako sumegzti su 
daugiau kaip 600,000,000 žmonių valstybe normalius san
tykius !

Ar ilgai taip bus?!
n"iiL' ■ ■ 1 1 ■ ■ ■ j u j ■ ■ ■■ • ■

2 pusi. Laisvė (Liberty)Penkt., kovo (March) 14, 1958

rįCa A— /V Šaltasis karas smukdo Vakarų ekonomiją
/Vasario mėnesio paskuti-\subversija, kad laiūiėti tuos “Eksporto pajamos \

LIETUVOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Komunistų Par
tija pradėjo kurtis 1918 me
tais, vadinasi prieš 40 me
tų, tačiau reguliarių suva
žiavimų ši partija teturėjo 
nedaug—is viso lik dešimt. 
Buvo šaukiamos LKP kon
ferencijos, buvo šaukiami 
praplėsti CK plenumai, bet 
suvažiavimai dažnai negalė
jo įvykti dėl to, kad ši par
tija per ilgą laiką gyvavo 
nelegaliai, pogrindyje, bur
žuazijos laikais. O paskui 
prasidėjo Antrasis pasau
linis karas. Tuomet apie 
.suvažiavimo sušaukima ne
buvo ne kalbos.

Deš i m tas is eilinis L K. B 
suvažiavimas, be abejojimo, 
buvo svarbus daugeliu at-j 
žvilgių.^ Lietuva jau apgy-j 
dė paliktas karo žaizdas; ęiai tonų. 
Lietuvos pramone, taipgi 
žemės ūkis jau pradėjo 
sparčiai vystytis į gerąją 
p u s ę , — pradėjo progre
suoti. Todėl ir šiame su
važiavime toko visa tai pla
čiai ir nuodugniai apsvars
tyti, diskusuoti, kas kaip 
vyksta, taipgi nustatyti gai
res ateičiai, 
s m ark i au suklestėtų, 
žmonių gyvenimas labiau ir 
greičia fpagerėtų, kad Lie-

Eksporto pajamos yuzfa 
pagrindinius produktus nu- . 
puolė 600-700 bilijonų, dole
rių vien, tik 1957 metais... 
kitais žodžiais, ekonominės 
progos komunistiniame blo
ke kyla tuo laiku, kai va
karų progos šiaurėja.” i

< Iš tiesų, tai baisūs nuo
stoliai prekyboje Vakarų < 
blokui! Bet kodėl taip yra? 
Aišku, imperialistines intri
gos kenkia prekybai. Kur 
vakarų santarvė bei blokas 
eina, tuojau ten reikalauja 
bazių savo ginklams ir ar
mijoms. Tuomi užkerta ke
lią prekybai. Čia ir yra 
priežastis prekybos nupuo
limo ir dėl tos priežasties 
Jungtinės Valstijos .turi 5 
milijonus bedarbių.

Stevensonas sako, kad 
Sovietai nuo 1955 iki 1957 
metų Azijos šalims ' davė 
paskolų 2 bilijonus dolerių. 

Javinio Čiang Kai-šeko ir Tokios paskolos buvusios. 
Syngman Rhee, kas mums 

deliais ekonominiais ir poli-, kainuoja bilijonus dolerių, 
tiniais pralamėjimais

savaitę suskrido į Wash-Į nenusistaciusius plotus, yra 
pavojingesni negu Sovietu^ 
balistinės raketos arba ki
nų jėga žmonėmis.”

Jisai sako, kad ten dabar 
eina “karštasis karas, ir 
mes pralaimėsime pagrin
dą tose atsilikusiose šalyse, 
kuria s Len in as, S ta linas 
(ir Chruščiovas, mano nuo
žiūra) numatė kaipo nule
miamąjį. žingsnį Europai ??' 
galop visam pasauliui už
valdyti."

Vakarai, Amerika ypač, 
jau per keliolika metų ve
da šaltąjį karą ir boikotą 
prieš Kiniją, ;ir tame kare, 
anot Stevensono, . vakarai 
pralaimi pozicijas, i

A]’ bereikia aiškesniu fak
tų, kad suprastume, jog 
šaltasis karas smugdo va
karų ekonomiją? Ar nebū-

nę 
ingtoną kapitalistinių par
tijų (demokratų ir republi-

i’o” žemės ūkio mašinų gamyk
loje ir eilėje kitų įmonių.

Lietuvos pramonė pradėjo ga
minti daug žemės ūkio maši-[konų) vadai pasitarti dėl 
nų, jų tarpe grūdų ir dobilų 
kuliamąsias.
Lengvoji pramonė

Sparčiais tempais vystosi 
lengvoji ir maisto pramonė. Vi
sų rūšių audinių gamyba 1957 
metais padidėjo palyginti su 
1955 metais 7 milijonais met
rų. < Smarkiai išaugo avalynės, 
trikotažo ir siuvimo dirbinių 
gamyba, žymūs laimėjimai pa
siekti didinant maisto pramo
nės produktų — cukraus, kon
servų, mėsos, sviesto ir kitų 
produktų gamybą. 1957 metais 
palyginti su 1955 metais Lietu
voje \ mėsos pagaminta 57 pro
centais daugiau, sviesto — 71 
procentu daugiau, cukraus — 
72 procentais daugiau, žuvies 
sugavimas padidėjo daugiau 
kaip pusantro karto ir dabar 
žuvies sugaunama 86 tūkstan-

nustatymo bendros 
tiekimui paramos 
niams.

uzsie-

prezi- 
reika-dentas Eisenhoweris 

lauja 4 bilijonų dolerių už
sienių pagalbai. Ta milži
niška pinigų paskyra būtų 
sunaudota pravedimui šal
tojo karo politikos Azijoje, 
Afrikoje ir abelnai aplink 
visą žemės kamuolį. Bene 
didžiausia porcija iš to fon
do tektų Čiang Kai-šekui ir 
Syngman Rhee. Nes iš tų 
bazių daugiausia karinių 
provokacijų y r a daroma 
prieš Kiniją ir ten supila
ma baisios krūvos pinigų.

Dėlei šaltojo karo nepasi
sekimų, kapitalistinių par
tijų vadai parodė daug nu
siminimo, ir skundžiasi di

Artimiausiais metais 
lyti didžiuliai darbai 
vystant Lietuvos energetiką 
vi$as pramonės šakas.

Elektros energija
1959 metais pradės 

Kauno hidroelektrinė.
į ną tinklą bus suojungtos Vil-
I niaus, Kauno, Šiaulių, Klaipė- 

kad šalis dar dos elektrinės, prasidės Skirs- 
kad nemunės 

Nemuno,
Birštono hidroelektrinės staty-

žingsnį į komunistinę san
tvarka, v

Suvažiavo patys darbš
čiausieji, patys rinktiniau- 
sieji Lietuvos darbo žmonių 
atstovai - delegatai. Suva
žiavimas vyko keturias die
nas (š. ’ m. vasario 12-15 
dd.) Vilniuje.
A. Sniečkaus raportas1 i

• . •• ■ t ‘ i i . -

LKP CK pirmasis sekre
torius A. Sniečkus pateikė 
suvažiavimui pranešimą-ra- 
portą apie tai, kas įvyko ša
lyje nuo LKP IX-ojo suva
žiavimo, sušaukto 1956 m. 
Centro Komiteto vardu jis 
nupiešė Tarybų Lietuvos 
ekonomikos klestėjimo pa
veikslą. Mes čia paduosime 
kai kuriuos A. Sniečkaus 
p ra nešimo a t pasako j i m u s, 
tilpusius “Tėvynės Balse 
(1958 m. nr. 14).

Skaitome:
r

Būdami tikrais fabrikų ir 
gamyklų šeimininkais, Lietu
vos darbininkai, inžinerijos- 
technikos darbuotojai rodo 
daug iniciatyvos ir sumanumo 
tobulindami gamybos procesus 
ii- techniką.

Per dvejus metus iš 12,400 iš
radėjų ir racionalizatorių gau
ta daugiau kaip 22 tūkstančiai 
pasiūlymų, iš kurių apie 13 
tūkstančių pritaikyta fabrikuo
se ir duoda 87 milijonų rublių 
ekonomiją.

Per laikotarpį,; praėjusi nuo 
Lietuvos KP IX suvažiavimo, 
buvo toliau išvystyta energeti
nė ir kuro, pramonė. Vilniaus 
ir. Petrašiūnų elektrinėse pa
leisti veikti nauji energetiniai 
pajėgumai. 1957 metais elek
tros energijos pagaminta 27 
procentais daugiau, negu 1955 
motais. Sėkmingai stato m a 
Kauno hidroelektrinė. Durpių 
gamyba per tą laiką padidėjo 
.18 procentų ir 1957 metais su
darė apie du milijonus tonų.

Pastaraisiais metais smar
kiai išsivystė mašinų gamyba, 
metalo apdirbimo ir elektro
technikos pramones šakos. 1957 
metais metalo apdirbimo pra
mones ir mašinų gamybos pro
dukcijos išleidimas palyginti su 
1940 metais padidėjo maždaug 
36 kartus. Pastatytos ir stato
mos naujos įmonės: grąžtų ga
mykla, .skaičiavimo mašinų ga
mykla, staklių remonto gamyk
la, nauji cechai laivų statyboje, 
turbinų gamykloje, “Koniuna-

li u ma
tėliau 

ir

veikti
J vic-

hidroelektrinės ant 
o vėliau — Alytaus-

žemės ūkis
Lietuvos Komunistu partijos 

Centro Komiteto ataskaitoje 
suvažiavimui bei daugelio de
legatų pasisakymuose buvo pa
žymėti didžiuliai respublikos 
socialistinio žemės ūkio laimėji
mai. ■ ‘

i Pastaraisiais metais Lietu
vos kolūkiai sparčiai stiprėja 
ekonominiu bei organizaciniu 
požiūriu. Apje spartų kolūkių 
ekonomikos vystymusi akivaiz
džiai kalba jau vien tas faktas, 
kad. kolūkių ‘ pajamos per dve
jus metus padidėjo net dvigu
bai. Savo pasiekimus Lietuvos 
kolūkiai pademonstravo pernai 
rudeni įvykusioje žemės ūkio 
parodoje.

Palyginti su 1955 metais per
nai visas krašto žemės ūkis pa
gamino 30 procentų daugiau 
mėsos ir 22 procentais daugiau 
pieno. Kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose 1957 metais ben
dras grūdų derlius padidėjo pa
lyginti su 1955 metais du kar
tus, bulvių — 1.7 karto ir cuk
rinių runkelių — tris kartus. 
Bendras pieno primelžimas kol
ūkiuose 1957 metais padidėjo 
49' procentais ir mėsos gamyba 
57 procentais.
Galinga technika

’ Tarybinė vyriausybė Lietu
vos kaimą aprūpino galinga že
mės ūkio technika. Per dvejus 
metus traktorių skalsius padi
dėjo 35 procentais. Krašto že
mės ūkis gavo daug melioraci- 
i.ės technikos. Daug darbo.rei
kalai! jautieji procesai kolūkiuo
se ir tarybiniuose ūkiuose jau 
mechanizuoti 60-70 procentų. 

, Didelį darbai atliekami melid- 
racijos .srityje- Per pastaruo
sius dvejus metus įrengtos nau
jos nusausinimo sistemos 92 
tūkstančių hektarų plote. At
viru drenažu nusausinta 36 
tūkstančiai hektarų.

RAŠO, KAD' TRUKDO 
TAIKOS KONFERENC.
Maskva. — Dienraščiai 

“Pravda” ir “Izviestijos” 
kritikuoja Jungtinių Vals
tijų vyriausybę, kad ji są
moningai trukdo taikos 
konferenciją. RaAo, kad vė
lesniu laiku Eisenhoweris 
palaiko Dulleso agresyvę 
politiką. Laikraščiai nuro
do, kad Amerikos valdžia 
daugiau rūpinasi apsigink
lavimu, negu taikos reika
lais. .

tiniais pralamėjimais. Be- užvestume prekybą su pačia 
davoja, kad Kinija -ekono- Kinija (o Kinija nori pre- 
miniai ir politiniai laimėju-! kiauti su vakarais), kad tu
si 18-koj Azijos ir Afrikos retume bizniavoti su kitais 
valstybių, kurios išsikovojo Azijos ir Afrikos kraštais? 
nepriklausomybę vėlesniais Tada mūsų fabrikai dirbt- 
laikais. Už tai tie ponai tų ir nedarbo problema bū- 
skaito sau labai pavojinga, tų išspręsta.
Tą nuomonę išreiškė Demo
kratų Partijos vadas Adlaij buvęs demokratiį; partijos 
Stevenson ir jo kalba buvo, k a n d idatas’.įvprezidentus, 
perspausdinta New Yorko'nubėdavojo, k a d Sovietų 
dienraštyje “Post,” kur jis Sąjunga, tiekdąmą Azijos 
apie Kiniją labai rimtai pa- valstybėms p a*s kp 1 a s ir 
brėždamas kalbėjo: - |siekdamas! prekybos su jo-

i(Aš sakau ir manau, kad, mis, — sako jis,. — “pavo
jūs sutiksite, jog sovietiniai jingai nukirto11 prekybą Vy
kinai savo pagalbos, preky- karų blokui. Na,‘ir jis pa- 
bos siūlymii propaganda ir,teikia šiuos duomenis:

Toliau AdląLfStevenson,

siekdama si prekybos su jo-

duotos: Indijai, Afganista
nui, Indonezijai, Egiptui ir 
Sirijai. Pasirodo, kad So
vietai veda prekybą taikiu 
būdu, b e imperialistinių^ 
tendencijų, ir jiems sekasi.

Labai laikas ir Amerikai 
susiprasti, kad šaltasis ka
ras veda į ekonominę pra
žūtį, ir laikas keisti užsieni
nę politiką. . i

Prezidentas Eisenhoweris ' 
turėtų paklausyti Haroldo 
Stasseno patarimų, švelnin
ti užsieninę politiką, dau
giau kreipti dėmesio į pre
kybą Su užsieniais.

J. F. Dulleso šaltojo ka
ro politika yra pragaištin
ga Vakarų blokui.1

* 1 ■ 1 Prtinis PapU&tis

Didelis darbas iąu prądętąs
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Prieš kiek laiko Vilniuje,. nime 
Petro Cvirkos gatvėje, atsi
rado nauja įstaiga — ^Lie
tuviškosios tarybinės enci
klopedijos vyriausioji re
dakcija.” Dabar čia atski
rų mokslų skyrių vyresnie
ji redaktoriai, bendradar
biai pradeda šį milžinišką 
darbą.

Vilniaus “Tiesos” kores
pondentas turėjo pasikal
bėjimą su enciklopedijos 
vyriausiuoju redaktoriumi 
prof. Matuliu apie to di
džiulio darbo eigą. Ka
dangi pasikalbėjimas svar
bu s ir informacinis, tai 
mes jį patiekiame ir “Lais
vės? skaitytojams. Red.

Tai bus trumpa, vi
sapusiška informacija vi
sais mokslo,’ kultūros, liau
dies ūkio, Lietuvos istorijos 
ir lietuvių tautos vystymosi 
klausimais, kurie bus nu
šviesti marksizmo - leniniz
mo požiūriu. Naujoji enci
klopedija bus lituanistinė 
plačiausia šio žodžio pras
me. Tai reiškia, kad jos 
puslapiuose bus atvaizduo
tos lietuvių tautos gyveni
mo įvairiausios pusės — is
torijos, literatūros,' meno, 
visuomeninės - filosof i n ė s 
minties, kalbos, kultūros, 
liaudies šietimo problemos 
ir technikos mokslų istorija 
Lietuvoje, mūsų krašto gy
vūnų pasaulis, augmenija

Enciklopedijos skaitytojai 
taip pat čia-ras atsakymus 
į juos dominančius įvairius 
bendrus klausimus. Ti^sa, 
tai bus enciklopedinio žodjfį. 
no formos trumpi paaiški
nimai, bet išsamūs. Bus pa
žymėti svarbiausi * Tarybų 
Sąjungos gyvenimo įvykiai, 
viso pasaulio mokslo bei 
kultūros laimėjimai.

Iš viso numatyta išleisti 
ne mažiau kaip 10 tomų 
veikalų maždaug 700-750 
spaudos lankų apimties. 
Paskutinis tomas pasirodys 
1956 metais.

—Kaip bus renkama ir 
išdėstoma, medžiaga Enci-

Koks bus “Lietuviškosios 
Enciklopedijos" po budis ?
—Sudalyta vyriausioji re

dakcinė kolegija apsvarstė 
enciklopedijos struk t ū r o s 
klausimus bei vardyno su
darymo principus. Enciklo
pedijos leidimas — didelis 
įvykis lietuvių tautos gyve-

joje žymi vieta skiria
ma naujausioms mokslo ir 
technikos pasiek i m a m s , 
tiems dideliems laimėjimams, 
kuriuos broliškųjų taut ų šei
moje pasiekė mūsų respu
blika, vadovaujama Komu
nistų partijos ir Tarybinės 
vyriausybės.'

Prof. J. Matulis

—Aišku, kaip ir kiekvie
nas sistematiškas mokslo 
veikalas, enciklopedija bus 
išdėstyta pagal vardyną. 
Vardynui sudaryti, po Yo 
straipsniams rinkti ir ruoš
ti yra sudarytos septynios 
stambiausiu mokslo saki? 
redakcijos, kurioms vado- • 
vau ja žymiausi Tarybų Lie
tuvos mokslininkai. Ekono- 
mikos, filosofijos, teisės 
mokslų skyriausias vyriau
sias redaktorius yra ekono
mikos mokslų kandidatas, 
LTSR Mokslų akademijos 
Ekonomikos instituto di
rektorius K. Meškauskas. 
Istorijos mokslų skyriui va
dovauja LTSR Mokslų aka
demijos vice-prezidentas J; 
Žiugžda, Literatūros ir kal
botyros skyriui — LTSR 
Mokslų akademijos Lietu
viu kalbos ir literatūros in
stituto direktorius,
mikas K. Korsakas, Meno, 
kultūros ir liaudies švieti
mo skyriui — LTSR Kultū
ros ministras J. Banaitis, Bio
logijos, medicinos ir žemės ūkio 
skyriui — Lietuvos T\S Ę 
Mokslų akademijos Gamtos 
skyriaus akademikas - se^

(Tąsa 4-tam pust).

akade-.
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į {VAIRUMAI
Apie įvairius dažus

Dažai yra labai seniai i Crab.” 
naudojami. Tūkstančiai me- Į _ Krabai dideli, skanūs, bet 
tu kai žmones juos moka i .!,e lėtai auga. Vėlesniu lai- 
pasigaminti. PirmiausiaiIku Jie Vra Iabai gaudomi, 
dažus gaminosi piešėjai- Daugiausia puola juos^gau- 
artistai. Dabar dažai pla- jappnų žvejai. _ 
čiai gyvenime vartojami.

Visi dažai susideda iš ke
turių rūšių: spalvos, tirščio, 
aliejaus ir džiovinančių che
mikalų . Spalvas ir tirščius 
gamina iš medžių žievių, 
akmenų, žolių ir. daugelio į 
kitų medžiagai. Aliejų pir-j 
moję vietoje naudoja iš Ii-i 
nu s ė m e n u . Džiovinanti i 
chemikalai reikalingi tam,! 
kad dažai greitai išdžiūtu.

Šiandieninėje gadyn ėję 
yra daug rūšių dažų, apart 
paprastų — “lako,” “varni- 
šo”, “šelako”. Lako dažai 
pirmiausiai buvo pagaminti 
Kinijoje jau prieš tūkstan-j 
čius metų. Jie dabar nau
dojami automobilių dažy-

meriką atgabena jų kojų ir 
krautuvėse. Vadina “Alas-

. Pasta
rieji dažnai su savo laivais 
nuplaukia Į tarybinius van
denis ir tada tarybiniai sar- 

iv’ gai gaudo japonii žvejus 
baudžia.

Dideli krabai
Tolimuosiuose Rytuose, 

Ochotskose, Beringo ir Ja
poniškose jūrose veisiasi di
deli krabai. Kai kurie iš jų 
turi nuo vienos kojos galo 
iki kitos per savo kūną 
skersai apie penkias pėdas. 
Mena koja turi apie dvi pė
das ilgio.

Didelio krabo mėsos yrą 
iki 15 svarų. Jie veisiasi 
artimai Alaskos ir Kurilų 
salų. Pastaruoju, laiku Į A-

Amerikoje žinojo 
Hitlerio planus

kad tas nacių šulas nori’su 
juo pasikalbėti. Bet hitlc- 

j rinėje Vokietijoje nebuvo 
lengva pasikalbėti, nacių 
šnipai visur diplomatus se
kiojo. Ponui Woods jau bu
vo aišku, kad Hitleris ruo
šiasi pulti Sovietus, nes jis 
pasakė, kad nuo Vladivosto
ko iki Gibraltaro bus tik 
mano kareiviai.

Tas nacis nupirkdavo du 
bilietus į vieną judi ir juos 
prisiųsdavo ponui Woods, 
pranešdamas, kada bus ta
me judžių teatre. Ponas 
Woods, turėdamas bilietus, 

! nueidavo į judžių teatrą ir 
j atsisėsdavo greta nacio. At- 
Į sargos dėlei jie sėdėdavo, 
į kaip visai n e p a ž į s tam i. 
■ Tamsoje nacis nuleisdavo Į 
i Mr. Woods kišenę popieriu-

Buvęs Jungtinių Valstijų ką, kuriame būdavo infor
macijos.i Valstybėj sekretorius

I del Hull* 1948 m. vasario! 
18-os dienos N e w York 
Times’e rašė apie Hitlerio 
planus užpuolimui ant Ta
rybų Sąjungos.

Berlyne prie Amerikos 
ambasados buvo Sam E. 
Woods kaip prekybos reika
lais atašė. Jis turėjo gerą 
pažintį su vienu naciu. Pa
starasis buvo artimai susi
rišęs su Hitlerio užsienio 
ministerija ir Reichsbanko 
vadais. Todėl tas nacis ži
nojo, kokius Hitleris daro 
planus.

Kaip dabar jau žinoma, 
tai Hitleris ir jo generalinis 
štabas 1940 m. pavasarį 
padarė planus užpuolimui 
ant Taiybų Sąjungos, kaip 
tik jis baigs sutriuškinti 
Francūziją ir jos talkinin
kus vakaruose.

Ponui Woods pranešė,

“Žalioji pekla” yra 
labai turtinga

Amazones upe yra 4,000

naudingi statybai ir kito
kioms medžiagoms.

Amazones upės srityje 
galima įrengti šimtus me
džio fabrikų, kurie pasau
liui suteiktų daug reikalin-

saulyje ilgiu, bet pirmoji gos medžiagos. Vienas iš 
vandeningumu upė. Ji savo komisijos nariui pareiškė, 
pradžią ima Andenų kai- kad užtektų į Amazonos 

respublikoje, upės slėnį -įdėti vieną de- 
per Braziliją. A- šimtadalj Jungtinių Valsti-

mazono upė įteka į Atlan- jų karinių išlaidų, kad “Ža
lo vandenyną. 1:"......

Iš abiejų pusių į ją įteka 
virš šimtas kitų upių. Dau
gelis iš jų, kaip Napo, Ica, 
Japura, Negro, . Huallaga, 
Javary, Jutahy, Jurna, Pri
rys, Maceina, Xingu ir Ta-

nuošė, Peru 
bet teka

I liąjį parką.”
Gyventojų yra . visame 

slėnyje apie 3,000,000. Di
delėje daugumoje, tai Caia- 
po indėnų gentys. Jie dar 
yra atsilikę. Dviem atve
jais komisija, turėjo pasi-

Nepaprastos įdomybės
SIAMO KARALIUS 

\ PRALEIDO 500,000
į Už MAUDYNĘ
Karalius Chulalongkorn 

pastatė maudynę “Golden 
Tempei” ant Menam upės 
kranto 1887 metais, kuri lė- 
šavo pusę milijono dolerių, 
išimtinai dėlei savo 10 metų 
sūnaus Crown Prince Vaji- 
kanakit. Maudynė buvo 
vartota tik vieną sykį. Prie
angiai įėjimui į maudynę 
buvo išpuošti storais auksi
niais papuošalais.

Matote, pusė milijono do
lerių praleista dėlei maudy
nės vieną sykį išmaudymui 
savo sūnaus, o liaudis ken
tė didžiausią skurdą. Ar be
gali būti biauresnis prasi- 

šlė- žengimas P r i e š žmoniš- 
mai- kurną? O betgi knygoje, 
žmo- kur aprašytas, šis spektak

lis, nei vienu žodžiu nepa
smerkiamas to karaliaus 
toks begėdiškas prasižengi
mas prieš baudi. KOKS TAI 
BEGĖDIŠKAS prasiradi- 
mas ir buržuazinių rašeivų!
ARTI PRIE JO ŠIRDIES

Sakoma, kad istorijoje 
nėra užfiksuota, kad kada 
nors būtų buvę žinoma, 
kad likus našle moteris bū
tų išsilaikiusi taip ilgai prie 
mirusio vyro širdies kaip 
Therese Marquise de Vau- 
brun. Jos vyras, Francūzi- 
jos armiios leitenantas ge
nerolas, krito mūšyje prie 
Ąlthenhein Vokietiioj 1675 
metų liepos. 30 d. Jo mote
ris, palikus našle, išgyveno 
29 metus, bet per tą visą 
laikotarpį išlaikė savo vyro 
širdį įbalzamuotą stiklinia- 

Įme inde, savo'namo priean-

užmirštas. Jis
New

apleisti šalį ir praleisti li
kusią dalį savo gyvenimo 
nuliūdime, 
apsigyveno Buffalo, 
York, kur jis visuomet sva
jojo apie muziką. Jis nie
kuomet nenustojo manęs 
kurią nors diena susilaukti 
pripažinimo.

Nuno mirė 1908 metais. 
Po 34 metų jo mirties Mek
sikos valdžia pasiuntė bom- 
berį į Buffalo, kad paimtų > 
Nuno palaikus. Patrijoto 
pelenai buvo paimti ir iš
skraidinti į Meksikos sosta- 
miestį. Militarinė sargyba, 
10,000 mokyklų vaikų ir 
tūkstančiai suaugusių susi
rinko į miesto centrą, kad 
suteikti pagerbimą namo 
sugrąžintam pat r i j o t u i. A 
Įamžinimui jo atminties, 
jo pelenai yra padėti prie 
kitų Meksikos didvyrių Mo
numento National de la Re
volution.

Kas paveikė Meksikos • 
valdžią, kad prisiminti ir 
pasiimti savo šalies patrijo
to palaikus?

Tai per “Believe It Or 
Not” radijo programą pa
keltas Šūkis atkreipė Ame
rikos ir Meksikos klausyto
jų dėmesį linkui suteikimo 
pagarbos tam, kuriam ji 
buvo taip ilgą laiką užginta.
ATSIMINIMŲ GENIJUS
Sir Walter Parrat (1841- 

1924) buvo vargonininkas“ 
virtuozas, kuris tik septy- 
nerių metų būdamas davė 
publikai koncertą. Jis buvo 
vargonininkas šv, Jurgio 
bažnyčioje Windsor, Eng
land, per 40 metų. Buvo 
žmogus milžiniškų atsimi-

X

gos. ir tinkamos laivų plan- traukti, nes indėnai grūmo
jo. Daugiausiai indėnų yra 

Amazonas ir jos įtakų ba- Guajara Rio (upės) srity-

•U )>ir- kų.
surado ispanas i nj0 gyventojus sudaro 

syti indėnų ir baltųjų 
nes.

klojimui. jo. Daugiausiai indėnų yra

seinas apima virš 2,000,000 
ketvirtainių mylių. < 
miausiai
Pinzon 1540 metais.

Brazilija savo plotu yra 
? už Jungtines Vals

tijas, o gyventojų turi dau- 
; giau negu tris kartus ma- 
; žiau. Todėl dar dideli jos 
j plotai apaugę miškais.

Tik žemutinėje Amazo- 
|nos dalyje tirščiau žmonių 
įgyvena. Sekant ją į šalies 
i gilumą tai yra milžiniški 
i miškai. Virš penkis metus 
Jungtinių Tautų specialė 

i komisija tyrinėjo Amazo- 
C. Hull nuo | nos upės slėnį, kuris rašy- 

pra mintas “Žalioji

Taip Mr. Woods gavo 
1940 m. rugpjūčio mėnesį; 
nuo to nacio informacijas, I r 
lzaz-1 iv in rmnovn 1 i- 1C CSUCkad Hitleris ir jo generali
nis štabas nutarė užpulti 
Taiybų Sąjungą.

Jis tas informacijas per
siuntė Valstybės sekretoriui 
C. Hull. Pastarasis pasida
lino ta slaptybe su prezi
dentu Rooseveltu ir perda-! 
v ė žinią Tarybų Sąjungos- 
ambasadoriui U m a n s kini 
Washingtone.

Vėliau Mr.
savo žmonių gavo daugiau j t o j ų 
žinių apie Hitlerio planus! pekla.” 
iš Rumunijos ir Švedijos.! Komisija daro išvadą, 
Kaip jau žinomo, tai ameri-J kad upės baseine yra virš 
kine spauda išvakarėse Hit-i 40,000,000 akrų miškų. Ko
loido užpuolimo ant Tary-i misijos išvadomis, A mažo- 
1 « 1 v — i i 1 ’ • 1

vienos iš Amazon os įta- 
Kitur Amazones

KLAIDOS PATAISYMAS
Laisvėje kovo 7 d., Įvai

rumų skyriuje, “Karinė 
propaganda” straipsn y j e 
pasakyta, kad “Saratoga” 
pastatymas, atsiėjo $207,- 
000, turėjo būti $207,000,- 
000.

Maskva. — Tarybų užsie
nio ministro pagalbininkas 
Firiubinas užginčijo gan
dus, būk Sovietai kurstą 
žmones Mala jaus pussalyje.

Roma. — Italijos parla
mente iškilo dideli debatai, 

atstovai kaltina,bų Sąjungos daug, rašė, kad nos baseine bus apie 1,500,Kairieji ___
tokis užpuolimas bus; apie į skirtingų medžių ir krūmų. |kad kunigija, kišasi į politi- 
tai ji buvo painformuota. ! Didelė jų dalis būti ka.v

i

i
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Kas yra Antarktika?
Dabartiniu laiku pasaulio j Dėl to, kad žemė tai šiau- 

akys atkreiptos.] Antarktį- rinę tai pietinę savo dalį 
ką (pietinį žemęs ašigalį, daugiau atsiuka linkui sun
arna polių). Daugybės šalių . lės, turime trumpesnes die- 
mokslininkų veikia ištyri-lnas, naktis ir metų laikus.

Bet žemės ašigaliuose tai 
būna labai didelis skirtu
mas; ten pusę metų būna 
diena ir kitą puse metų 
naktis. Kada pas mus va
sarą yra ilga diena, tai 
šiauriniame žemes ašigaly
je visados dieną ir naktį 
saulė šviečia. Kada pas 
mus žiema, diena yra trum
pa, tenai saulės ‘ visai nesi
mato.

Aišku, kad kur mažai bū
na saulės, ten įsigali šaltis. 
Ir kur saulė tiesiai šildo, 
kaip ekvatoriaus juostoje, 
ten

mokslininkų veikia 
mui to milžiniško žemės 
ploto, kuris padengtas am
žinu ledu.

Bet tuo pat laiku tyrinė
jimai eina-ir kitur, kaip tai 
Arktikoje (šiauriniame že
mės ašigalyje) ir daugelyje 
vandenynu.

Kas yra žemes ašigaliai?
Žemė aplinkui saulę ke

lionę atlieka per metus lai
ko, arba 365 dienas ir nepil- 

( nai 6 valandas. Ji skrenda 
< apie 1,140 mylių greičiu 

per valandą. Žemė bėga ap
linkui saulę pailgu ‘“kęjiu,” 
tai daugiau atkreipdama į 
saulę savo viršutinę siauri
nį dalį, tai pietinę (apati
nę). Todėl turime vidurinė- 
je ir šiaurinėje juostose 
Skirtingus metų laikus: pa
vasarį, vasarą, rudenį ir 
žiemą.

Žemė skrenda' viršutine 
savo dalimi palinkusi nuo 

- saulės, o apatine į saulę. 
Pusę metų žemė linksta sa
vo šiaurine dalimi j saulę, 
ir tuom pat laiku jos pietinė 
dalis tolinasi nuo saulės, ir 
pusę metų šiaurinė dalis 
krypsta nuo saulės.

Birželio 21-23 diena ir 
naktis lygios. Po tos datos 
šiaurinėje žemės dalyje die
ną darosi trumpesnė, o nak
tis ilgesnė. Tuo pat kar
tu piet inėje žemės daly- 
diena darosi ilgesnė, o nak
tis trumpesnė.

Todėl, kada Šiaurinėje A- 
merikoje turime vasarą, tai 
Pietinėje Amerikoje yra 
“žiema.” Ir priešingai, ka
da -pietinėje žemės dalyje 
yra vasara, tai šiaurinėje— 
#ema.- (Vidurinė žemės 
juosta, ekvatorius, niekados 
neturi žiemos.)

nuolatos yra šilta.
Apie Arktiką

Arktika arba Šiaurinis 
polius jau yra plačiau ištir
tas ir žinomas. Kodėl? To
dėl, kad jį apsupa dideli že
mės sausy na i — ‘ Amerika, 
Azija ir Europa. Iš visų 
pusių yra daug salų. Jau 
prieš šimtus metų rusų, 
norvegų, švedų, anglų, vo
kiečių žvejai ir medžiotojai 
plaukė toli nuo krašto. Jie 
pasiekė Franz Josef, Spits- 
bergeno, Greenland!jos .ir 
kitas salas.

1937 metais ta r y b i n ė 
mokslinė ekspedicija, kuri 
buvo nuleista į šiaurinio 
poliaus centrą, surado kad 
Šiauriniame didjūryje, ku
ris supa ašigalį, nėra storų 
ledų.

Ledai juda, plaukia ir iš
plaukia į Atlanto vandeny
ną, o kiti pro Beringo są
siaurį į Ramųjį vandenyną.

Taigi ten ledas nuolatos 
keičiasi: senas išplaukia, jo 
vieton susidaro ..naujas, 
šiauriniame vanderiyne le
das yra tik apie 1-15 pėdų 
storio. Suprantama, jo yra 
storesnio ten, kur ledai vie-

Milžni.škas sausynas
Antarktika yra milžiniš- 

ni ant khtu suvirsta-ir į|kas sausynas, kuris . užima 
daiktą sukala. pn‘rš 6,000,000. ketvirtainių

Arktika, turtinga gyviais, i mylių, tai
Kur ledai jau sutrūkę, ten 
veisiasi ruoniai, baltosios 
meškos ir kitoki pienžin- 
džiai. Aplinkui salas yra 
įvairilį paukščių, auga me
delių, surasta gražiai žydin
čių gėlių.. Jūra yra turlin-;
ga įvairių rūšių žuvim is. . I

platų Arktikoje į,os^ vietomis yra pl'au- 
atheka Tarybų suskilusių ledų. Di-

Sąjungos ir Jungtinių Vals-^ c^jumoje prįeš akis atsiden- 
tijų mokslinės ekspedicijos auį§ti ledų kalnai. Mat, r" 1 ' ant .........

Jie turi radijo stotis 
a Lnrv»i vv'i •» i i c? > c

Dabar 
tyrinėjimą

yra pusantro 
karto toks, ^kaip Jungtinės 
Valstijos. Antarktika griež
tai skiriasi nuo Arktikos. 
Plaukiant linkui šiaurinio 
poliaus, pradžioje randa su
skilusius ledus, o toliau — 
ledo padengtą didjūrį.

Artėjant prie Antarkti-

Antarktika buvo žmonijai gyje su dviemis vaškinėmis nimų ir netikėt nų susikon- 
slaptybių, pasaulis. Tiesa, įdegančiomis .žvakėmis. Ji 
anglų keliautoja? Cook ją kas dienų praleisdavo po 7 
apiplaukė 1772-1773 me-'valandas prie tos stiklinės,
tais. Rusų keliautojai F. F. j susikaupus, nuliūdime, žiū- me jis. grojo

■ 1-'^_____... T> T I i'ri/l n m n i oivrlil nVOM ATny.tll’f'rėdama i širdį!
Ji mirė 1704 metais. Iš

skyrus širdi, viskas buvo 
Palikta kaip buvo našlės 
gyvenimo laikais, ir tam 
viskas tebestovi per 250 
metų.

ŽMOGAUS PLAUKAS 
KIETESNIS Už PLIENĄ
Jeigu žmogaus plauką pa

dėsi ant ’ švelnaus šmoto

Tokių tyrinėtojų yra ant 
salų. , 
ir oro tyrimo įrengimus.. 
Kelios grupės kelinti metai; 
plaukioja ant ledų lyčių.

Antarktika
Amerikoje dažnai šiauri

nį polių (Arktiką) vadina 
“žemės viršum” (Top if the 
World). Tai neteisingas pa
vadinimas. Mums, gyvenan- 
t iems šiauriniame ž ėmės į 
pusrutulyje, vaizdu o j a s i, 
kad Šiaurinis polius yra že
mės viršus, o pietinis—jos 
apačia. Tą patį galėtų pa
sakyti žmonės, gyvenanti 
pietiniame žemės rutulyje, 
nes į saulę tiesioginiai yra 
atgręžtas žemės išsipūtimas 
(ekvatorius, pusiaujis).

Taigi, kaip šiaurinio pus
rutulio gyventojams šiau
riai yra į šiaurinį polių, o 
pietai į ekvatorių, taip pat 
ir pietinio pusrutulio gy
ventojams šaltoji pusė yra į 
pietinį polių, o pietai—ek
vatoriau^ kryptimi.

Pietinio poliaus sritys yra 
apsuptos didelių vandeny
nų — Indijos, Atlanto ir 
Ramiojo. Tik linkui Argen
tinos smaigalio yra Antark- 
tikos atsikišęs ilgas pussa- 
lis ir išsidėstę nemažai sa
lų. Iš kitų pusių tenka 

! tūkstančiai mylių plaukti 
vandeniu, kol pasiekiama 
Antarktika^

per dešimtis, o gal šimtus 
L metų sniegas 

įkrito ant sausumos. Jis pa
purto į ledą. Ledo susidarė 
; sluoksniai' apie 15,000 pėdų 
storio.

Amerikos mokslinė i eks
pedicija įsteigė Byrd stotį 
ant 10,000 pėdų ledo storio. 
Penki tūkstančiai pėdų yra 
virš jūros lygumos ir tiek 
pat žemiau jūrų paviršiaus. 
Toje vietoje ne tik sniegas 
pavirto į ledą, bet ir jūrų 
vanduo.

Kitoje vietoje Tarybų Są
jungos mokslinė ekspedicija 
pasistatė savo tyrimo punk
tą ant 14,000 pėdų ledo sto
rio.

Skersai ar išilgai Antark
tiką yra apie 14,000 mylių 
plotis. Ir visas jis padeng
tas storo ledo ir sniego 
sluoksnio. Tik Weddel ir 
Rosa, jūros yra į sausumą 
įsidavę ir ledų plotas nėra 
ilgesnis, kaip 1,500 mylių, 

Antarktikoj, lyginant su 
Arktika, yra skurdi gyvū
nija ir .augmenija. Ir kas 
gali gyventi arba augti tar
pe amžinų ledų . ir sniegų! 
Tik jūrų pakraščiais gyve
na žuvėdros, albatrosai, 
pingvinai, ruoniai, jūriniai 
liūtai,’ o toliau <nuo ledų 
krantų yra daug bangžuvių. 
Jūroje yr'a masės mažų gy-i 
vūnėlių, kuriais banginiai kartą, 
minta. . .. .

Belinghausenas ir M. P. La
zarevas apiplaukė aplinkui 
ir daug ištyrinėjo 1819- 
1821 metais.. Weddel pada
rė tyrimų iš Argentinos pu
sės 1823 metais, o Rose 
1840-1843 metais, v Norve
gų tyrinėtojas Amundsenas 
1911 metais pasiekė pietinį 
polių, o P. Scott—1912 me
tais. Bet vis vien dar mažai 
apie Antarktiką žinoma.

Mokslininkų ir keliaunin- plieno ir perkočiosi su šaltu 
kų įamžinimui yra jų var- plieniniu kočėlu, 
dais pavadintos jūros, Ant
arktikos pakraščiai ir salos. 
Bet tas milžiniškas sausy- 
nas vis dar yra slaptybėje. 
Amerikos admirolas R. E. 
Byrd 1928-1932 metais, o 
Sovietų 
1947-1948 
jūras..

Žinoma 
tiek, kad 
sausynas, padengtas ledų ir 
sniego. Veikia Erebus vul
kanas ant 13,200 pėdų kai- v __  ,
no. ^Kas yra po ledais? Darjcariją, Holandiją, Austriją, 
nežinia. Vieni mano, kad j Rusiją ir Sibirą. Jis api

plaukė Afriką, .Braziliją, ir 
visas šalis, kurios rubežiuo- 
jasi su Viduržemio jūra. Ir 
visur keliavo vienas. Jis pa
rašė kelias puikiausias ke
liavimo knygas. Tai yra at- 
žymėjimas neišse mia mos 
energijos neregio žmogaus 
pasiryžimo.

SUGRĄŽINO NAMO
Jaime Nuno (1824-1908), 

kompozitorius Meks:kosna- 
cijonalio himno, užima mu
zikos istorijoje garbingą 
vietą. Jaime Nuno yra to
lygus mūsų Amerikos Fran
cis Scott Key.

Nuno sukomponavo 
“Himno National Mexica- 
no” 1854 metais. Vėliau po

laivas “Slava” 
metais tyrinėjo

apie Antarktiką 
tai milžiniškas

tai įspau- 
antdimas bus matomas 

plieno.
NENUILSTANTIS 

NEREGYS
James Holman (1786— 

1857), anglas, laivyno ofi- 
cierius, prarado regėjimą 
būdamas 24 metų. Tai buvo 
d augi a usia nenuilstantis 
neregys, žmogus visoje isto
rijoje. Jis keliavo per 40 
metų. Apkeliavo Francūzi
ją, Italiją, Vokietiją. Švei-

yra aliejaus, anglies ir 
daug metalo rūdos. Kiti da
ro kitas išvadas.

Dabartiniu laiku Antark
tiką šturmuoja: Amerikos, 
Anglijos, Australijos, Tary
bų Sąjungos, Naujosios Ze
landijos, Argentinos ir kitų 
šalių mokslininkai. Jie turi 
įsteigę tyrimui centrus. Tie 
centrai yra jūrų pakraš
čiuose, kur laivais prista
to reikmenis. Mokslininkai 
eina į Antarktikos gylį ir 
ten steigia pagalbinius cen
trus. Jų darbas sunkus, bet 
tikslas prakilnus.

Kada jie baigs tyrimą, 
tai Antarktika jau nebus 
žmonėms slaptybėje. Apie 
tai, kiek pavyko jau patir
ti, pateiksime žinių kitą metų laiko buvo priverstas

centravimų. 1862 ' metais, 
kuomet buvo tik 21 mętįų, 
išstojo su koncertu, kuria- 

jo Bach, Beeth
oven, Mozart ir Chopin mu
zikos kūrinius vien t:k iš at
minties, ir užrištomis aki
mis lošė šachmatais .su 
dviem atsižymėjusiais loši
kais už savo nugaros! Jis 
atsižymėjo abiejose parei
gose. Jis sužavėjo publiką 
su muzika ir išlošė abi “gel
mes” šachmatais (chess)!

ILGIAUSIAI 
IŠLAIKYTAS 

KARO BELAISVIS
Rusijos carinė valdžia iš

laikė' francūzą belaisvėje 
100 metų ir vieną dieną!

Belaisvis buvo kapitonas 
Savain, narys didžiosios 
frančūzų armijos, su kuria 
Napoleonas įsiveržė į Rusi
ją 1812 metais. Savain buvo 
suimtas, kuomet Napoleo
no armija sumušta bėgo 
nuo Maskvos. Savain buvo 
įtalpintas belaisvių kempė
je Saratove. Jis mirė 1912 
metais, išbuvęs 100 metų ir 
vieną dieną belaisvėj kem
pėje. Mirė sulaukęs 144 me
tų amžiaus!

J, Bimba

SOVIETAI PERSERGĖJO 
PIET. AZIJOS TAUTAS
Maskva. — Tarybų Są

junga pasiuntė persergėji
mą pietinės Azijos, tautoms, 
kad jos nepasiduotų karo 
kurstytojų planams. Tary
bos. įspėjo prieš planus 
steigti ten atominių ging- 
lų bazes. Perspėjimas pada
rytas išvakarėse SEATO 
konferencijos.

Washin gt oras. — Prezi
dentas Eisenhoweris užgy- 
rė pakėlimą algų esan
tiems militarinėje tarnybo
je.
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Los Angeles, Calif.
Įdomus susirinkimas
Kovo 5 d. vakare Įvyko 

LDS 35-tos kuopos susirin
kimas Danų svetainėj. Na
rių ne per daugiausia susi
rinko, bet atsilankiusieji su 
pakeltu ūpu dalyvavo svars
tyme kuopos reikalų.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
kuopa yra gerame finansi-j 
niame stovyje. Nutarė pa
siųsti Vilniai $10 už talpi
nimą pranešimų.

Komisija nuo 9 diena įvy
kusių pietų raportavo, kad 
pobūvis buvo sėkmingas ir 
kad kuopai liko pelno apie' 
$40. Taipgi paaiškėjo, kad 
ligonių, imančių pašalpą, 
šiuo tarpu nesiranda, nors 
dar yra nesveikuojančių. 
Ypač Povilas Pupis, ilga
metis pasišventęs Veikėjas, 
kol kas neina geryn — gai
la!

įdomiausia štai kas: d. M. 
Pūkis davė pasiūlymą, kad kuo
pa išrinktų komisiją iš pen
kių narių, kuri rūpintųsi 
laisviesiems LDS nariams 
paskutiniu patarnav i m u ,! 
tai yra, dėtų pastangas, 
kad ji? būtų laisvai palaido
ti, kad liūdesio atsitikime- 
būtų pakviestas kalbėto j as, J 
kuris tartų paskutinį atsi-j 
sveikinimo žodi velioni išly- 
dint iš šermeninės ir ant 
kapų. Taipgi, kad komisi
ja stengtųsi įsigyti tam pa
čiam reikalui vadovaujan
čių dainininkų įdai n u otų 
plokštelių, k a d nereikėtų 
klausytis bereikšmių Sveika 
Marijų ar Tėve Mūsų.

Pasiūlymas buvo rimįai1

Lawrence. Mass.
Duck Mill Co., tai buvo 

seniausia tėkšti Ine dirbtu
vė. Ji dirbo 105 metus, o 
dabar jau užsidarė. Darbi
ninkai liko be darbo ir vi
si seni. Jų tarpe yra dau
guma, kuriems nėra gali
mybės kitur darbo gauti, o 
dar 65 metų neturi ir se
natvės pensijos negali gau
ti.

Buvo bandoma sulaikyti 
kompaniją, bet ji pareiškė, 
kad taksai yra dideli, pre
kių neturi kur parduoti, tai 
ir išeina iš biznio.

Kalbėjo Thomas Donnely, 
Mass, valstijos civilinių tei
sių gynimo direktorius. Jis 
labai gąsdino žmones, kad 
“Ameriką rengiasi užpul
ti.’! Jis nesakė, kas rengia
si užpulti, bet buvo galima 
suprasti, kad tai Tarybų 
Sąjunga.

Keisti “gelbėtojai.” Kuo
met Sovietai siūlo susitarti 
taikiam gyvenimui, tai jie 
purtosi ir sako, kad 'tik 
“propaganda.” Patys neno
ri taikos, o paskui kitus 
kaltina.

1957 metais m teste gais
rai padarė nuostolių už 
$389,340. Gaisragesių vir
šininkas pranešė, kad per 
metus gaisrų gesinimo gru
pės buvo iššauktos 2,063 
kartus, tame skaičiuje 131 
kartą be reikalo.

: Į “Širdies fondą” (“Heart 
Fund”) renka aukas. Vie
ną sekmadienį surinko $6,- 
738. Tokiems reikalams 

r valdžia turėtų duoti pihigų, 
o ne piliečiai patys aukoti. 
Atvažiuoja į mūsų šalį ko- 

. kis ' “karališkas” svečias, 
tai valdžia išleidžia didelius 
pinigus jo priėmimui, o sa
vo šalies piliečių reikalams 
“pinigų neturi.”

Mieste yra 10 procentų 
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diskusuotas. Nurodyta, kad 
reikės susidurti su daugeliu 
kliūčių. Tačiau ir matantie
ji kliūtis stojo už tokios 
komisijos išrinkimą, ir ko
misija tapo išrinkta. Pasek
mes ateitis parodys.

Skaitytas laiškas nuo 
LDS nacionalinio bowling 
(kėglio) turnamento ruošė
jų Chicagoje. Apkalbėjus 
laišką, nutarta jiems pa
siųsti penkis dolerius iš 
kuopos iždo. Nutarta arti
moje ateityje rengti pikni
ką. Diena nepaskirta.

Susirinkimas neįvyko
Pagal metinio LLD 145 

kuopos susirinkimo nutari
mą, sekantis susirinkimas 
turėjo įvykti kovo 2d. Ta
čiau neįvyko. Priežastis?

Pasibaigus LDS kuopos 
susirinkimui, drg. Berno
tienė pranešė, kad LLD 145 
kuopos rengiamas šarmui 
su dešromis ir kitokiais 
g a r durnynais banketas 
įvyks kovo 23 d. 1 vai. po
piet, Danų didžiojoje svetai
nėje, 1359 West 24th St.

Banketas, galima spręsti, 
yra rengiamas tam, kad ap
sidžiaugti nūs i k r a t y m u 
subversyvizmo pančių.

Klaidos pataisymas
Kovo 28 d. tilpusioje iš 

Los Angeles koresponden
cijoje įsis k v e r b ė klaida. 
Ten nebuvo pažymėta Ma
tei i-enė tarpe dirbusių LDS 
35 kuoops parengime vasa
rio 9 d. Atsiprašau.

Šakalių Žemaitis

darbininkų be darbo. Ka
da vienas ar kitas fabrikas 
užsidaro, ar keliasi kitur, 
tai darbininkai reikalauja, 
kad unija veiktų. Supran
tama, unija negali fabri
kantus priversti, kad jie ne
uždarytų savo fabrikų.

AFL-ČIO lokalas išrinko 
du atstovus, kurie vyks į 
šaukiamą konferenciją eko
nominiais reikalais. Kon
ferenciją šaukia Washing
tone darbo unijos.

N. Penkauskas

Waterbury, Conn.
Šių metų kovo 5 d. po il

gos ir sunkios ligos mirė se
nas Waterburio. gyventojas 
George Lasky- L askevičius. 
Velionis buvo kilęs Lietuvo
je iš Vilkaviškio apskrities, 
Andrįškių kaimo. Atvyko 
šion šalin 1890 metais. Vi
są laiką gyveno Waterbury. 
Per tūlą laiką buvo svaigi
nančių gėrimų agentu, vė
liau laikė smuklę, dar vė
liau rakandų krautuvę. 
1933 metais, užėjus nedar
bui, išpardavė viską ir nusi
pirko ūkį netoli nuo Water
burio, Middlebury, Conn., ir 
ten gyveno iki mirties. Jo 
moteris mirė 1957 m. Pali
ko du sūnus, dvi dukteris, 7 
anūkus ir brolį Charles 
Lasky. Visi Waterburyje. 
Sakoma, kad velionis buvęs 
pirmas lietuvis, atvykęs į 
Waterburį.‘
Mirė sulaukęs 84 metų am

žiaus. Palaidotas Middlebu- 
rio kapinėse kovo 6 d.

Vilkaviškis

Panmunjon. — šiaurinės 
Korėjos priešlėktuvinės pa
trankos nušovė Amerikos 
karinį lėktuvą, kuris skrai
dė virš respublikos plotų.

New Yorkas. — United 
Aircraft Corp. 1957 metais 
turėjo $51,366,000 pelno.

San Francisco, Calif.
Pas Los An&elieČius

Turėdamas reikalą ir tris 
dienas liuoso laiko, susita
riau su draugąis Sutkais ir 
Adomu Dagiu aplankyti Los 
Angeles miestą ir sustoti 
pas keletą mūsų gerų drau
gų. Tad vasario 21 d. prieš 
Washingtono šventę teko 
gerokai pasivažinėti ir pa
simatyti su drg. Jurgiu ir 
Anute Bernotais, Onyte ir 
Mikolu Pūkiais, Adella ir 
Kazimieru Zixais, J. M. 
Demenčiais, Jurgučiu Da- 
mušiu ir Antanu Talandze- 
vičiumi.

Nuvykus į Los Angeles, 
radom didelę pakaitą, oras 
šiltas ir tykus, tuo tarpu, 
kai mes San Francisco dar 
turėjom šaltoką orą. Ka
dangi d. Dagys dar pirmu 
sykiu lankėsi Los Angeles, 
tai jis įdomavo pamatyti ne 
tik Los Angeles miestą, bet 
ir plačią apylinkę, o labiau
siai Hollywoodą, nes ta vie
ta labai išgarsinta. Todėl 
teko pervažiuoti porą sykių 
skersa ir išilgai Los Ange
les ir dalinai per Hollywoo- 
dą. Naujai nuvykus į Los 
Angeles, tikrai yra įdomu 
pamatyti tą milžin i š k ą 
miestą ir įvairias vietas. 
Su kiekvienais metais vis 
daugiau atsiranda “free
ways”, todėl, žinant kelią, 
galima daug laiko sutaupy
ti, apsilenkiant su miesto 
“trafiku”. Tuo laiku man 
atrodė miestas daug šva
riau užlaikomas negu pra
eityje. Kur tik važiavome, 
buvo gražūs vaizdai, gat
vių ir namu.

Kadangi kai kurie drau
gai žinojo, kad mes atva
žiuosime, tai mums nereikė
jo nė žodelio tarti, o jau 
buvo parūpintos nakvynės, 
ir buvom priimti kaip gar
bingi svečiai. Tai didelė dė
ka drg. Pūkiam už nakvy
nes ir geras vaišes; taipgi 
drg. Bernotam už draugiš
ką priėmimą ir puikią va
karienę, kurią turėjom šeš
tadienio vakare. Drg. Zixai 
irgi rengėsi mus priimti, 
bet jau laiko stokavo.

Nors trumpai svečiavo- 
mės, bet tikrai buvo malo
nus apsilankymas.

Alvinas

Perry, N. J.
Mirė Bernardas Jatužis

Kovo 2-rą dieną, 1958, 
šioj apylinkėj per daugelį 
metų išgyvenęs, peržengęs 
per 81-mus metus, mirė 
Bernardas Jatužis. Skirda
masis iš gyvųjų tarpo, Ber
nardas paliko dideliame šir
džių sukrėtime savo gyveni
mo sankeleivę — Olesę, du 
sūnus — Vytautą ir Averis- 
tą, dvi dukteris — Olesę ir 
Aldoną, du žentus, dvi mar
čias ir kelis anūkėlius.

Taip pat toj pačioj' apy
linkėj gyvenančius paliko 
du brolius —- Juliii ir Jokū
bą ir dvi seseles — Ameli
ją ir Augeniją, juodviejų 
šeimas ir tolimesnius gimi
nes.

Kovo 6 dieną, gražaus bū
relio palydovų palydėtas, be 
jokio tikieto' į dangaus ka
ralystę, velionis tapo palai
dotas Arlington kapinėse, 
Delair, N. J.

Velionis Bernardas buvo 
gan draugiško, linksmo 
nusiteikimo, sukalb amas, 
progresyvių pažvalgų žmo
gus. Grumdamasis su bui
ties audromis, stengėsi sa
vo sūnus ir dukteris išauk
lėti dorais piliečiais, kiek 
galint išmokslinti juos, ir 
buvo gataVas savo šeimai ir 
pačią širdį atiduoti.

Kelis lygiai kartus buvo 
sužeistas darbavietėse. Vie
nu kartu skaudžiai tapo su
daužytas automobilių^ susi- 
kūlime. Bet ir kančiose 
esant bevilčia neapsihiaukė 
velionies veidas. Ryžtin
gai vįsas kančias, visas ne
laimes nugalėjo, iki mirtis 
užspaudė jo akis...

Linkiu visai Bernardo 
šeimai, broliams ir seselėms 
ryžtingai pernešti savo šir
džių sukrėtimą, o tau, Ber- 
nardai : Ilsėkis, išvilkęs 
sunkius buities retežius.

Senas Vincas

Žinios iš Urugvajaus
Iš 30 metų Urugvajaus 

lietuvių kultūrinės 
veiklos minėjimo

Šių metų vasario 23 d. 
U. L. C-ro Cerro skyi pa
talpose, Calle Ecuado Nr. 
1680, įvyko Solidarumo ir 
kultūrinio bendradarbiavi
mo komisijos 30 metų lietu
vių kultūrinės veiklos atžy- 
mėjimas. Minėjime dalyva
vo pilna salė publikos.

Minėjimą atidarė tos die
nos pranešėjas P. Ravuts- 
kas, ir po trumpos to minė
jimo įžangos, perstatė Soli
darumo komisijos pirm. Ka
selį. Jis savo kalboje pažy
mėjo, kad mums, lietuviams, 
reikalinga ir mums yra są
lygos kultūriniai solidariai 
dirbti, kad nepražūtumė- 
me, kaip indijonai, pėdsakių 
nepalikę.

Po tam buvo skaityta te
legrama iš Lietuvos. Per-/ 
traukomis skaityti 4 tele
gramai sveikinimu U. L. 
C-rui. Kalbėjo V? Valutis, 
St Rasikas, ir susirinku
siems nuo“ “Darbo” pasvei
kinimo žodį tarė A. Lamė- 
na$. V. Valiulis pažymėjo, 
kad reikaliga rasti sugyve
nimo būdus, jog mes jau ,30 
metų išgyvenę dar nesuge
bėjome nei savišalpos rei
kalu pasirūpinti, o kiekvie
nu atvejui beldžiamės gera
širdžių lietuvių malonės 
prašydami. St. Rasikas, nuo 
U. L. C-ro pranešė, kad ši 
organizacija visuomet pri-
tars solidariam ir taikin
gam kultūriniam bendra
darbiavimui ir jos direkty
vas kilnius lietuviškus kul
tūrinius siekius visuomet 
parems. Urugvajaus lietu
vių kolonija jau galėjo turė
ti bendros kolonijos mokyk
lą, ir stovėti lygiai kitų tau
tų kultūros lygio, bet nie
kuomet nebuvo galvota apie 
solidarumą ir nebuvo ieško
ta bendradarbiavimo. Da
bar šiam , reikalui iškilus, 
reikalinga jį plėsti ir viso
keriopai remti. Nesvarbu, 
kad atsiras gero sugyveni
mo veiklos trukdytojų, bet 
einant pirmyn, pasiekia
mas tikslas.

Komisija susilaukė dide
lio publikos pritarimo ir 
ir vieningai priimta, kad 
kiekvienais metais Vasario 
23 dieną bus minima Urug
vajaus lietuvių emigrantų 
diena. Po kalbų ir minėji
mo programos, tęsėsi links- 
mūs ir geros nuotaikos po
kalbiai, šnekučiavimai, iki 
vėlyvo vakaro.

Koresp.

2,000 MYLIŲ PER 
LEDŲ KALNUS

Scott Base, Antarktika.— 
Anglų mokslinė ekspedicija, 
Dr. V. Fuchs vadovybėje, 
atliko 2,100 mylių kelionę 
per pietinį polių. Žygį pra
dėjo Weddell jūros krante 
ir per ledynus pasiekė polių. 
Paskui į kitą pusę išėjo lin
kui Rose jūros. Kelionė tru
ko 99 dienas, žygis turi 
mokslines reikšmės. ,

Z1NIQS IŠ LIETUVOS
Nauja produkcija

Vilnius. —"Vilniaus dažy
mo aparatų gamykloje pa
gaminti pirmieji naujos 
konstrukcijos’} dažų purkš
tuvai. Vienu tokiu purkštu-" 
vu per valandą galima nu
dažyti iki 28 kvadratinių 
metrų ploto.

Žalgirio staklių gamybo
je pagaminta pirmosios 30 
linų mynimo ir brukimo 
mašinos “Nemunas”. Trijų 
žmonių aptarnaujama ma
šina per valandą perdirba 
iki 80 kilogramų linų šiau
delių.

Darbo diena —
7 valandos

Vilnius. — Vilniaus Vi- 
tenbergo vardo kailių siuvi
mo fabriko direktoriaus ka
binete susirinko inžinieriai, 
technologai, planuotojai ap
svarstyti svarbaus gamybi
nio klausimo.

Pernai įmonės kolektyvas 

dė/gruodžio 24 dieną. Iki 
metų pabaigos papildomai 
buvo duota produkcijos už 
du milijonus rublių.

Atsižvelgiant į tai, pasi
tarime buvo nutarta, 
kant Šiaulių dviračiu 
myklos iniciatyva,# nuo 
metų sausio 16 dienos 
dėti dirbti 7 valandas vietoj 
astuonių. Taip ir daroma. 

se-

šių 
pra-

Didelis darbas 
jau pradėtas

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
rotorius profesorius V. La
šas-, Technikos .mokslų, pra
monės, transporto ir staty
bos skyriui—Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos narys- 
k o r espondentąs, Energeti
kos ir elektrotechnikos in-' 
štituto direktorius A. Žu
kauskas, fizikos . matema
tikos, chemijos, geologijos- 
g e o g r a f i j o s skyriui — 
LTSR Mokslų akademijos 
{vyriausias mokslinis sek-' 
retorius profesorius K. Bie-i

Kurie Manote Prisidėti Prie
Visuomenininko JUOZO WEISSO Pagerbimo

BANK
Se^la

VIETA — LIBERTY AUDITORIUM. RICHMOND HILL. *

Rengia LDS III Apskritis ir Brookljno Kuopos.

liukas. Jau patvirtinti at
skirų skyrių vyresnieji re
daktoriai, turintieji ilgame
tį redakcinio ir leidybinio 
darbo patyrimą.

Be to, prie enciklopedijos 
leidinio prisidės geriausi 
respublikos mokslo ir prak
tikos darbuotojai. Vienu 
žodžiu, milžiniška žinių lo- 
byną ruoš platūs mokslinin
kų ir visuomenės sluoks
niai.
. —Ką šiuo mc tu veikto va
riausios redakcijos kolek
tyvas?
i

—Mūsų redakcija dabar 
žengia dar tik pirmuosius 
darbo žingsnius. Kol kas 
nuolat prie enciklopedijos 
sudarymo dirbančių dar
buotojų nedaug.' Netrukus 
bus galutinai sukomplek
tuoti kadrai.

Šiuo metu redakcijos vyk-| 
dyno skyrius rengia metodi
nę instrukciją enciklopedi-! 
jos redaktoriams ir. straips- 
nių autoriams. .Redakcijos 
kolektyvas iš karto visiems 
tomams sudarinėja vardv- 
na. Tas leis teisingai nu-, 
statyti enci k 1 o p e d i j o s 
svarstyti atskirų sričių spe- 
struktūra. Paruošę vardy
ną, aptarę jį atskirų skyrių 
redakcijose, per duosi me 
cialistams, pintiesiems vi-

r

t»n na Rengia Amerikos LietuviuBALIUS .. «•*>w South Boston, Mass.

Koto M March
Prasidės lygtai I-mą valandą dieną

318 Broadway, So. Bostone

Patyręs virėjas gamins gardžius valgius, o jam 
patars geriausios gaspadinės moterys. Taigi vi
si kartu valgysime. Nuoširdžiai kviečiame vie-^ 
tinius ir iš apylinkes atsilankyti į šį linksmą 
mūsų pokyli.

Kovo 7 IFaL Vale.'ž

suomenės sluoksniams. Jau 
nustatytas spaudos ženklų , ♦ 
limitas atskiroms mokslu 
šakoms, dar šiais metais 
paskelbsi me prenumeratą.

—Kada pasirodys pirma* 
sis Enciklopedijos tomas?
—Sudėti n g i ausi us straips

nius, kuriems parašyti rei
kia daugiau laiko, užsaky
sime netrukus. Reikia tikė
tis, jog pirmąjį tomą spau
dai paruoši m<e dar šiais me
tais, ir jį prenumeratoriai 
gaus pirmojoje sekančių 
metų pusėje.
—Ir paskui in is klausi mas: 

iš ko mokėsi redakcijos dar
buotojai?
—Susipažinti su enciklope

dijų sudarymu į Maskvą bu
vo išvykę vyriausiojo redak
toriaus pavaduot o j a s J. 
Macevičius, iš vardyno sky
riaus vyr. redaktorius K. 
Gasparavičius. Jie buvo no
riai priimti Didžiosios tary
binės ir Medicininės enci
klopedijų leidėjų, kurie per
davė savo darbo patyrimą. 
Darbe naudojame 'ir kitų 

.pasaulyje išleistų enciklop^ 
dijų sudar i n ė t o j ų įgytą 
praktiką. Be to, Malis en
ciklopedijos darbuotojų jau 
turi tam tikrą patyrimą, 
nes jau dirbo sudarant enci- 

. k loped i ją.

ten y e ja i



San Francisco, Cat
Į stubą ir su lankytojais ge
rokai pasikalba ir pajuo
kauja.

Neseniai gavau laišką 
nuo d. Antonette Russ iš 
Laguna Beach, Calif. Skun
džiasi, kad vasario mėn. bu
vo sunkiai susirgus ir tebe- 
siranda po gydytojo prie
žiūra. Tai labai gaila geros 
draugės. Linkiu jai greit ir 
gerai susveikt.

Kadangi Laguna Beach 
yra arti Los Angeles, tai 
patartina draugams aplan
kyti ją. Ji yra visų mylima 
draugė ir kuopų narė. Jos 
antrašas: 336 Bluebird 
Cany Dr.

Apie mūsų draugus
Tai buvo malonu atsinau

jinti pažintis su drg. Anta
nu ir Minnie Orlauskais iš 
Webster, N. Y. Kadangi 
per eilę metų veikėme ir ar
ti vieni kitų gyvenome Ro
chester, N. Y., todėl buvo 
labai smagu pasimatyti ir 
pašikalbėti su jais. Antanas 
ir Minnie čia lankėsi pra
džioj vasario mėn.,' svečia
vosi pas mus San Francis
co ir pas d. Pauliną Vaivo- 
dienę ir jos šeimą Redwood 
City. Vėliau lankėsi pas sa
viškius Los Angeles ir Yu- 
caipoj pas senus pažįsta
mus. Džiaugėsi, kad viskas 
jiems patinka čia Kalifor
nijoj ir užganėdinti 
giškomis vaišėmis.

Petro ir Agotos 
Arthur Norkus per
metų labai pagarsėjo ne tik 
San Francisco, bet ir pla
čioje apylinkėje. Dabartiniu 
laiku jo orkestras groja 
naujoje Kupri Room val
gykloj, įr sykį į savaitę 
per televiziją orkestras 
duoda programą. Ilgą laiką 
grojo gražiausiame San 
Fran. viešbuty. Garsinamas 
kaipo geriausias. orkestras, I 
muzikanto Art Norkus va-Įi<aį baigėsi 1957 metų laik- 
dovaujamas. Tai garbė ne 
t‘k jaunam Norkui, bet ir 
mums lietuviams ir jo tė
vams.

ap- 
ne-

da- 
pa- 
pa-

Iš kuopos veikimo
Mūsų abi lietuvių kolo

nijos veikia nenuilstančiai, 
tik gaila, kad mūsų kuopų 
korespondentai biskelį 
tingo, kad beveik nieko 
rašo iš mūsų veikimo.

Nuo Naujų metų iki 
bar jau turėjome tris 
rengimus ir visi gerai
vyko. Žinoma, dėkui mūsų 
draugams ir draugėms už 
jų darbštumą. Paskutinia
me parengiime ir vėl drg. 
Šatai, oreganiečiai, atėjo 
mums į talką su dovanėlė
mis, prisiuntė keletą sūrių. 
Tad mums viskas išėjo ant 
gero, nes visi mėgsta Šatų 
ūkės sūrius ir greit žmonės 
išperka, suvalgo. Taipgi su 
maistu ir dovanomis prisi
dėjo mūsų draugės H. Ja
cobs, Tara^kienė ir Mugia-

* nienė. Verta tarti ačiū vi
siems už dovanas ir drau
gišką prijautimą.

Ačiū d. Kazlauskui ir Fle- 
mingui už rekordinę muzi-

4 Čia neseniai lankėsi drg. 
Antanas ir Minnie Orlaus
kai iš Webster, N.
žinomi rochesteriečiu kolo
nijoje. Jie negalėjo daly
vauti mūsų pažmonyje, to
dėl paliko dešimtinę, kad 
pasinaudotų mūsų kuopos. 
Taipgi geras draugas Vai
čiūnas iš Stockton, Calif., 
negalėdamas dalyvauti mū
sų pažmonyje, paliko pen
kinę aukų dėl baliaus. Dide
lis ačiū Orlauskams ir Vai
čiūnui. i

Taipgi abi kuopos ben
drai jau yra sukėlusios 
$156 aukų dėl pagalbos d. 
L. Prūseikai.

Nors nedidelė auka dėl ge
ro draugo, bet, manau, kad 
dar neužbaiga, reikalui 
esųnt galėsim padvigubint 
skaitlinę.

San Francisco kp. turi 
išrinkus sumanius draugus 

*į kp. valdybą, todėl galime 
tikėtis dar geresnių pasek
mių ateityje, su pramogėlė
mis ir šiaip su visuomeni
nėmis aukomis. San Fran
cisco kp. jau pasiuntė į 
LLD Centrą narines mo
kestis už visus, narius.-Taip 
sakant, mūsų kuopa turės 
likti garbės kuopa.

Pasimokėjo duokles Lie
tuvių Meno Sąjungos Cent
rui už 1958 metus, gražiai 
parėmė aukomis Vilnies ba- 
zarą ir ateivių gynimo rei
kalus.

Gaila, kad neišleido Vil
nis ar Laisvė 1958 m. ka
lendoriaus. Daug draugų 
klausė mūs, sakė, kad norė
tų nusipirkti.

Kiek teko suprasti iš kp< 
narių, knyga “Gydymo isto

rija” patinka.
Mūsų ligoniai

Kiek laiko atgal, d. Geral
dine Makutėniene paslydo 
maudynėje ir skaudžiai už
sigavo nugarą ir šoną ir 
turėjo važiuoti į ligoninę. 
Dabar randasi namuose, 
454 34 St., Oakland. Labai 
gaila geros draugės, kad 
įvyko nelaimė. Kadangi ji 
yra žinoma oaklandiečiams, 
patartina aplankyti ją.

Draugas Stasys Šlegeris, 
kuris, po ilgos ligos negalė
jo visai iš lovos išlipti, da
bar jau pradeda laipsniš
kai stiprėti ir ant kojų pa
stovėti. Tai linksma naujie
na, kada matai draugą ei
nant sveikyn.

Draugė Balčiūnienė, ro
dos, laikosi ant vietos, 
sveikata nei geresnė, 

prastesnė, bet vaikšto

./gerai

drau-

sūnus 
keletą

New Jersey naujienos
New Jersey LDS nariai 

ir mūsų pritarėjai prašomi 
įsidėmėti sekamą dalyką. 
Tie, kurie vyksite 29-tą die
ną kovo į Richmond Hill, N. 
Y., kad plačiau susipažinus 
ir pagerbus ilgametį visuo
menės veikėją ir LDS iždi
ninką drg. Juozą Weiss, tai 
įsigykite tikietą pas apskri
ties komiteto pirmininką. 
Esu įsitikinęs, kad gera da
lis newjersieciu pokylyje 
dalyvaus ir kartu su brook- 
lyniečiais ir visais LDS na
riais palinkės drg. J, Weiss 
jo 70-ties metų gimtadienio 
proga būti tvirtam jo pasi- 
brėžtame darbe dėlei LDS.

Pereito mėnesio viduryje 
Long Branch, N. J., mirė 
Andrew J. Žukauskas, su
laukęs 86-šių metų amžiaus. 
J. Žukauskas buvo brolis 
buvusio nawarkiecio Geor
ge Žukausko, kuris dabarti
niu laiku gyvena Point 
Pleasant, N. J. Paliko sūnų 
daktarą Charles Žukauską. 
Paliko ir kitus artimus gi
mines. Velionio neteko pa
žinti. Lietuvių tarpe ir Jų 
parengimuose ja nesimaty- 
davo, bet gerai yra pažįsta
mas jo brolis J. Žukauskas 
ir jo gyvenimo draugė, kuri 
buvo aktyvi ne tik Sietyno 
Chore, bet keliuose Laisvės 
vajuose. Užuojauta liku
siems.

Nesmagu, bet gyvenimas 
eina savu keliu. Skaitant 
spaudą, matai ne tik iš mū
sų valstijos pažįstamus, 
draugus ir gerus veikėjus iš
siskiriant iš gyvųjų tarpo,

Alvinas

Cleveland, Ohio
Draugijų Sąryšis rengia 

pažmonį su vakariene
• Pažmonys įvyks kovo 22 
d,. LDS Klubo svetainėje, 
9305 Št. Clair Ave. Vaka
rienė prasidės 6-tą valandą 
vakaro., po vakarienei seks 
šokiai prie ‘Pleikio orkestro 
iki vėlam vakarui. Taipgi 
bus žaislų ir kitų pasilinks
minimų, ir tą viską gausi
me tik už $1. O pažmonio 
šeimininkai yra pasirengę 
patenkinti visus. O už viską 
svarbiausia, kad Draugijų 
sąryšis, rengia šį pažmonį 
apšvietus labui, Todėl visi, 
kurie išgalime, ateidami į 
pažmonį, atsineškime dova
nėlių, o ypatingai mūsų ge
rosios draugės malonėkite 
pasistengti pateikti tortą- 
ar ką kitą sulyg išgalės, kad 
Draugijų Sąryšio rengia
mas pažmonys tokiam ge
ram tikslui būtų pasėkjnin- 
gas. Prie tam, reikia imti 
domėn visiems, kad Draugi
jų Sąryšio rengiama pra
mogą privalo visos Cleve- 
lando draugijos paremti.

Maloniai kviečia
1 Rengėjai

Užuojauta draugams Žal- 
kauskams jų liūdesyje.

bet yra nemažai tokių, ku
rie įvairių ligų kankinami 
negalų kad ir norėtų, daly
vauti sveikųjų tarpe. Dalis 
buvusių ir darbščių draugų 
bei draugių, einant senyn, 
taikosi prie gyvenimo aplin
kybių, mažina savo organi- ; žymėkite savame kalendo-

--- C--------— 
daro likusiems sunkesnę1 
naštą, kad palaikius' lietu
vių judėjimą šioje valstijo
je.

Ir jeigu dalykai eis tokiu 
tempu, tai mūsų progresy- 
vis judėjimas nebus galimas 
ilgai palaikyti šioje valsti
joje. Bet jeigu neištiks bent 
kokia kliūtis tų draugų bei 
draugių, kurie dar nepa
vargo, nors sveikatoje nebė
ra stiprūs, ir jeigu pasi
traukę nuo judėjimo buvu
sieji veikėjai nepamirš mu
sų retkarčiais rengiamų 
pramogų, tai mes dar lai
kysimės. Savo atsilankymu 
prisidėsite prie pakėlimo 
ūpo tiems, kurie dar šiek 
tiek veikia. Įsitėmykite, 
draugai ir draugės, šį posa
kį.

LDS Trečios Apskrities 
LDS nariai įsitėmykite, kad 
Apskrities . priešsei minis 
piknikas įvyks 15-tą dieną 
birželio Kasmočiaus sode, 

; Great Neck, N.
| bei kuopų sekretoriai pasi-

zacijų darbštumą ir tas su- į Huje, kad minėtą dieną ki
ti kuopų parengimai neį
vyktų. Pasižadėkite daly
vauti priešseiminiame pik
nike, ir jeigu bus koks pel
nas, tai bus parama pasiun
timui delegatų į LDS 13-tą 
seimą Pittsburgh, Pa.

Pilietis

. Kuopos

Norwood, Mass.
Mire D. Valma

Domininkas Valina, 
sirgo

Waterbury, Conn, i PRANEŠIMAI
• Al A C«

jos 
nei
PO

Berlynas. —Mirė genero
las W. Zaisser. 1936—1938 
metais jis vadovavo liaudie- 
čiams Ispanijoje. Ten buvo 
žinomas kaip generolas Go
mez.

5 pusi.—Laieve (Uberty)-Penkt., kovo (March) 14, 1958

WORCESTER, MASS.

Kvietimas. LDS 57 kp. metinis 
banketas įvyks kovo 16 d., 1 vai. 
dienos laiku. Tad tą sekmadienį 
negaminkite pietų namuose, bet da
lyvaukite bankete. Bus keptų viš- 
tukų su visokiais prieskoniais, ir 
gėrimų. Tikrai nesigailėsite daly-- 
vaudami. įžanga $2 asmeniui.

Rengėjai

Mes ir vėl netekome 
gero draugo

Kovo 4 dieną po trumpos 
ligos mirė Jonas Gabrėnas, 
sulaukęs 70 metų, kilęs iš 
Li-etuvos, Kauno guberni
jos, nuo Kupiškio. 45 me
tai, kai atvyko į šią šalį ir 
beveik visą laiką išgyveno 
Waterbury j e. Buvo laisvų 
pažiūrų, vedė pavyzdingą 
šeimyninį gyvenimą ir su 
visais mokėjo gražiai sugy
venti. Prigulėjo Waterbu- 
rio Lietuvių piliečių politiš
kam klubui, LLD 28 kuopai, 

I ir tose draugijose veikė, 
kiek galėjo. Lankydavo su- 

Airinkimus ir parengimus 
ir aukojo darbo, klasės rei
kalams. Visur buvo su dar
bininkais už šviesesnį, ge-. 
resnį g y v e n i m ą . Skaitė 
Laisvę per daugelį metų.

Velionio šermenys buvo 
pas laidotuvių direktorių T. 
Dielininką, 17 Congress 
Ave. Nors buvo darbo die
na, bet į kapus palydovais 
prisipildė 15* automobilių. 
Oras buvo šaltas, vėjas 
smarkiai pūtė, bet palydo
vai nepaisė, atidavė pasku
tinį patarnavimą. Palaido
tas laisvai Waterburio lie
tuvių laisvose kapinėse.

Visi palydovai buvo už
kviesti sugrįžti į Dapsienės 
valgyklą ir pavaišinti.

Velionis buvo du kartus 
vedęs. Su pirmąja žmona 
turėjo vieną dukterį, 
mutinė žmona staiga 
1939 metais. Antra 
v-edęs lenkę, kuri m į re 
metais.

Ilsėkis, brangus drauge, o 
Tavo šeimai, žentui, dukte
riai ir broliui ir jo šeimai 
mūsų užuojauta šioje liūde
sio valandoje.

PHILADELPHIA, PA

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
kovo 14 d., 7:3Q v. v., 1150 No. 4th 
St. Kviečiame narius dalyvauti, 
taipgi atsiveskite ir naujų riarių, ar
ba pakvieskite pasitraukusius na
rius iš kuopos grįžti atgal. Valdyba.

(37-38)

Pajieškojimai
Gal galima sužinoti ar yra gyvi 

ir kur gyvena — Šulciuvienė Ona, 
d. Mykolo; jos sūnūs: Šulcius Jonas, 
s. Kazio, ir Šulcius Juozas, s. Ka
zio. šulciuviene Ona iš Lietuvos iš
vyko 1913 m. j Jungt. Amer. Valst. 
Rašykite: Kazlų Rūdos 
Skriaudžių paštas, Guobų 
Petrauskienė Elena, d.

' Lithuania, USSR.

rajonas, 
kaimas, 
Mykolo,

66 
metų amžiaus, sirgo virš 
metus laiko. Mirė vasario 
24 dieną, miesto ligoninėje. 
Paskutiniais metais gyveno 
pas pusseserę Nelę Grybie
nę. Ji rūpinosi sergančiu, 
rūpinosi ir jo laidotuvių 
reikalais.

Velionis buvo pašarvotas 
Paul K r a w šermeninėje. 
Daug buvo gėlių vainikų 
nuo giminių, draugų ir iš 
dirbtuvės. Vasario 26 d. 
velionį palaidojo į Highland 
miesto kapus. Palaidojo ten 
pat, kur yra palaidota jo 
moteris, mirus prieš kelis 
metus. Į kapus giminės, ir 
draugai lydėjo 17 automo
biliuose.

D. Valma iš Lietuvos pa
ėjo nuo Kupiškio,, iš Vilkiš- 
kių kaimo. Buvo vargingų 
valstiečiu sūnus. Buvo ke
turi broliai ir viena sesutė. 
Du broliai jir sesute gyveno 

I Lietuvoje,, o velionis ir. bro- 
• . . , • j lis Kazyą- Amerikoje. Da

riau Place, Cuddy, Pa. Pra-;bar jau visi broliai yra. m i- 
gyva tik .sesuo—Magda-

Ieškau giminės Jono Petrausko./ 
Gimęs Lietuvoje, pagal ankstyvesnį 
adresą — Kauno gubernija, Kėdai
nių apskr., Gulviliškio valsčiuje. Bu- 
čionių kaime. Išvažiavęs į Ameriką 
1905 m. Juozas Petrauskas, kaip 
man žinoma, yra miręs, bet jo vai
kai yra likę, sūnus Petris ir duktė 
Petronėlė. Jų tėvas gimęs ir augęs 
toj pačioj vietoj, kaip ir Jonas Pet- " 
rauskas. Jie anksčiau gyveno Ame
rikoje, Amsterdam, N. Y. Prašome 
pranešti sekamu adresu: Kėdainių 
miestas, Komunarė gatvė, Nr. 20-14, 
Lithuania. USSR.Jersey City LDS 133-čios 

kuopos narei Paršalienei 
perdu atveju padaryta ope
racija. Laikas prabėgo ir 
neteko vėliau patirti, kaip 
jos sveikata: pilnai pasvei
ko, ar dar vis randasi ligo
ninėje.

LDS 133-čios. kuopos na
rių draugų Zaikauskų duk
tė mirė jauna būdama, ir 
kadangi buvo vedusi su ki
tos tautos vyru ir pavardę 
pasikeitus, tai iš jų pažįsta
mų ne visi tai patėmijo.

mirė 
buvo 
1957

Aš, Vyturienė Cicilija, Jono ieš
kau giminaičių — Kostantino Saka
lausko ir Monikos Sakalauskienės- 
žemaitytės. Atvykę į Ameriką 
prieš didįjį tėvynės karą. Išvyko iš 
Raseinių apskr., Raudonės vaisė., 
Kaniūkų km!, 1923 m. dar gyveno 
ieškomi asmenys Chicagoje. Mieli 
giminaičiai, jei atsišauksite, rašykite 
šiuo adresu: Jurbarko rajonas, 
Vensloviškių apylinkė, Šilinės paš
tas, Kariiūkų kaimas, Vyturienė Ci
cilija, Jono., Lithuania, USSR.

PITTSBURGH’O ŽINIOS

Feliksas Raivinskas ieško savo 
dėdės Vito Strauzo, paeina iš But
rimonių apyl., Vilniaus gub. Gyve
no New Yorke, prašau atsiliepti pas 
Antaną Balčiūną, 84 Wheeler St., 
Waterbury 14, Conn. Plaza 5-9018.

(36-37)

Ir mano žodis mūsų 
spaudos reikalais

Prabėgo pora mėnesių

raščių vajus. Reikia pasa
kyti, kad Pitrsburgho ir 
apylinkės va j minkai antras 
metas laimime 4-tą dovaną. 
Nors mums prisiėjo sunkiai 
padirbėti, bet pasekmės ge
ros ir darbas buvo atliktas j 
šimtu procentų. Per dvejus 
metus mes Pittsburgho wa- 
j įninka i išlaikėme mūsų 
darbininkiškus laikraščius 
šimtu procentų. Ne tik visi 
senieji skaitytojai atsinau
jino prenumeratas, bet dar 
ir naujų gauta 10 ir į Lie
tuvą užrašyta 3. Tas paro
do, kad buvo gerai pasidar
buota.

Dabar mes, kai po vaj in in
kai, norime tarti padėkos 
žodį visiems Laisvės se- 
n i e m s skaitytojams, taip 
pat ir naujiems, kurie per 
mus ją užsiprenumeravo; 
Mes manome, kad visi yra 
pasitenkinę ir gauna teisin
gų žinių kaip iš šios šalies, 
taip ir iš Lietuvos ir abol- 
nai iš viso pasaulio. Tik 
reikia atidžiai skaityti, o 
perskaičius įteikti savo kai
mynui, kuris Laisvos dar 
neskaito, pasiskaityti. Gal 
paskui jis pats Laisvę užsi
rašys.

Visus skaitytojus nuošir
džiai sveikiname.

Vaj įninka i:
J. Mažeika 
J. Purtikas

sides 6 vai. vak.
'Ne tik patys dalyvaukite, Tena Vanagienė/ 

bet ir savo kaimynus ir pa
žįstamus pakvieskite. Va
karienė bus labai puiki. Ku
rie pasiliksite namie, tai 
gailėsitės. Žinote, kad tos 
kolonijos draugės gaspadi- 
nės, kaip V. Paich, M. Sau- 
kaitienė, Mrs. Banblauskie- 
nė, nėra publikos suvyto
sios. Jos pagamins ir pa
tieks skaniausius lietuviš
kus valgius.

Visus ir visas dalyvauti 
kviečia LDS 157 kp,

Komitetas

ir

Skani vakarienė, kurią
• renngia LDS 157 
kuopa,, Cuddy, Pa.

Gerbiami LDS nariai 
visi geros valios lietuviai,
Laisvės ir Vilnies skaityto
jai, esate kviečiami skait
lingai’dalyvauti šiame pui
kiame LDS 157 kuopos pa-' 
rengime. Parengimas įvyks, 
kovo 23 d. po num. 28 Mar-

LDS reikalai ir veikla
LDS 8-tos apskrities ko

miteto ir seimo prirengimo 
komisijos posėdis įvyks ko
vo 16 d., šį sekmadienį, 3 
vai. po pietų, LDS 160 kuo
pos name, 1024 Beaver 
Ave., N. S. Pittsburgh. Vi
si komiteto ir komisijos na
riai būtinai privalo daly
vauti. Turime daug svar
bių reikalų aptarimui ir ge
ram prisir engi m u i prie 
LDS 8-tos apskrities meti
nės k o n f e r e n c ijos, kuri 
įvyks balandžio 27, 37 kuo
pos svetainėje, Wilmerdin-

Kitas svarbus klausimas, 
tai LDS seimo komisijos 
reikalai. Reikia gerai pri
sirengti prie seimo delegatų 
pasitikimo ir tinkamo priė
mimo. Taip pat iV kitus su 
seimu surištus reikalus rei
kės rimtai apsvarstyti, nes 
laikas bėga labai greitai, o 
darbo yra daug. Mūsų ko
misijos nariai nieko nerašo 
ir nieko nesako apie būsimą 
LDS seimą. Jau laikas pra
dėti rašyti. Jau jeigu ,ne 
šeiminiais r c i k a 1 a is, tai 
abelnais organiacijos reika
lais yra daug kas pasakyti.'

LDS 8-tos Apskr. pirm.j 
J, Mažeika

Velionis iš Lietuvos' išvy
ko 1912 metais. , Bet dėl 
akiu nesveikatos i Jungti- 
nes Valstijos negalėjo‘Įva
žiuoti, vyko į Argentiną. 
Argentinoje laimės' nerado. 
Vėliau apie ketverius metus' 
dirbo ant laivų, tai pama
tė visą pasaulį. Buvo' ke
liais atvejais Afrikoje, In
dijoje, Europoje ir šiauri
nėje Amerikoje.

• 1916 metais velionis nuo 
laivo pasitraukė New Yor
ke ir atvyko į Norwooda, 
pas savo brolį Kazį. Čia ga
vo darbą; vėliau per kelis 
metus gyveno Cambridge, 
Mass.

Velionis buvo pažangus 
žmogus, laisvas, buvo LLD 
ir kitų progresyvių organi
zacijų nariu, skaitė “Lais
vę,” priklausė prie LDS 3 
kp., prie LPNN Bendrovės.

Reiškiu širdingą užuo
jautą pusbroliui Jf Valmai 
ir pusseserei N. Grybienei. 
O tau, Domininkai, lai bū
na lengva šios šalies žeme
lė amžinai ilsėtis!

M. Uzdavinis

$11,000,000 .IŠLEIDO 
ATOMŲ IR RAKETŲ 

BAZEI
Mercury, Nevada. — Ato

minės energijos viršininkai 
paskelbė, kad jie Ne vadoje 
įrengė 500 ketvirt ainių 
mylių plote atominių rake
tų bazę. Jos įrengimas atsi
ėjo $11,000,000.

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko' ii 
vHaūŠ>>apkalame Stogeliais; 
sutaisome i'jazus ir dengia
mo bei taisotoe stogus.

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne
atsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pačia kaina-—tik 5 doleriai 
iž visas 4 knygas! (Kurie siųsite j Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.)

SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane, nes myli, o 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogoje gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina. $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi Širdies^ rū
muose ir juos tikrai pažinsi, kada mano skaitysi. 449 ps!., kaina 
$4.00. '

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
vargu, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusk, 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00:

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, ar 3 
knygų, tai už 1 tik $2.00, už 3 tik $4.00. Persiuntimo kaštus ap
mokame. Rašykite: ’

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

DABAR LAIKAS SIŲSTI DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS

Pralinksminkite savo gimines, pasiųsdami dovanų, dabar, kad gautų šventėms. Pasinaudo- 
kite proga ir patarnavimu patikimos firmos, kuri tuojau kreips dėmesį—

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc.
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y„ Telephone CHęlsea 3-2583
(arti .subways) (tarp 6th ir 7th Aves.)

Mes esame gavę nuo Intourist iš Maskvos oficialų leidimą siųsti pakus tiesiai į visas USSR respublikas.
JŪS GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS

Pristatymas garantuotas. Kiekvienas pakas yra apdraustas. Mes turime neribotą įvairybę gaminių. 
Pakai gali būti asmeniškai pristatomi arba atsiunčiami per ?aštą.

Atdara kasdien nuo 9 A.M. iki 6 P.M. Sekmadieniais iki 4 P.M. Mūsų klientų 
skyriai yra atidaryti sekamose vietose:

11339 Jos. Campau
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

Phone: YU. 2-0380. 33‘1 Fillmore Ave.. Buffalo 6, N. Y. MOhawk 2674.

patogumui
900 Literary Road 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

116 E. 7 Street, New York, N. Y.

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878
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Paskaitos apie liet, 
tarybinį meną

Sekmadienį, kovo 23 d., 
Lietuvių Kult ū r i n i a m e 
Centre, Richmond Hill, N. 
Y., įvyks lahai įdomus po
pietis, kurį rengia Lietuvių 
Meno Sąjunga.

LMS sekretorė Mildred 
Stensler sako, kad mintis 
tokiam popūčiui ruošti kilo 
LMS Centro narių posėdy
je, neseniai , 
Mildred šitaip rašo:
♦ “Nutarta pravesti New 
Yorke ir eilėj didesnių 
miestų paskaitas apie nau
ją 1‘etuviską meną. Tos pa
skaitos gali būti simpoziu
mų formoje Lalio žodynas 
nurudo, kad simpoziumas 
yra'Tinkinys įvairių auto
rių raštų apie tą patį daly-

| Y CIC KI E'VtA V D Y A C i Reikalauja, kad Juozas | Liet. Meno Sąjungos 
S^IBZ e bXC ▼▼ I Tysliava eitų laukan parengimas

Gražiai atžymėta motery diena
Sekmadieni įvy,ko Lietu

vių Moterų Apsvietos Klu
bo suruoštas Moterų Tarp
tautinės Dienos atžymėji- 
mas. Gal tiktai tuo galima 
dar kartą pasiskųsti, kad 
publikos susirinko per ma

inau 
dvi-

velandietis Jurgis ’ Žebrys, 
kuris išvakarėse dalyvavo 
LDS Centralinės Valdybos 
susirinkime ir pasiliko da
lyvauti šiame Moterų Die
nos atžymėjime. Jis irgi

MIRE
Kovo 6 d., ketvirtadienį, 

trpe 3 ir 4 vai popietų,Šven
tos Catherines ligoninėje, 
mirė visiems gerai žinomas I 
Stanley Adomaitis. Mirė su
laukęs 72 metų. Buvo pa

Amerikos.

įvykusiame, žai. Galėjo ir turėjo,
atrodo, būti bent iau 
gubai tiek.

Gi mūsų veikliosios 
bietės/flar kartą davė tikrai 
gražų pareng’mą. Progra
ma susidėjo iš kalbų ir dai
nų. Parengimo vedėja K. 
Petrikienč trumpais bruo
žais paaiškino Moterų Die
nos prasmę. Paskui persta
tė nudugniau ir išsamiau
{ape tai pakalbėti Evą Miza- 
1 rienę. Tenka storai pabrėž
ti, kad Mizarienė pasakė 
trumpą, bet labai puikią 
prakalbą, smarkiai paragin
dama mus visus nepasiduo- 

Vieti- { senatvės “ligai”, nepasi- 
i traukti iš darbininkiškų ko- 

varto- i vk] lauko, kol sveikata lėid- 
ir stiprinti 

j musu organizacijas ir visą

Paskaitą sutinka paruoš^- 
ti Rojus Mizara, kuris yra 
plačiau susipažinęs su da
bartiniu lietuvišku menu. 
Paskaita bus iliustruota 
tinkamomis eilėmis., 
niai artistai paruoš rųeninę i 
muzikos programą, • 
darni dainas tomis pačio-1 ^4a, palaikyti ir stiprinti 
mis temomis. '

Prieš ir po paskaitų pub- ’ judėjimą.
lika turės progos pasigėrė- [ Buvo perstatytas žodį ki
ti ta medžiaga, kurią Meno : tą tarti tolimas svečias kle- 
Centras yra iki šiol sukau-!
pęs; nes visos gautos iš Lie- ! 
tuvos knygos bus išstatytos Į 
parodai. Mes manom, kad 
po parodos galėsime įvesti { 
kokį nors knygyną. •

Chicagos 1-oji apskritis, 
ruoš’antis prie konferenci
jos ir meninio pokilio, turė
tų apsvarstyt, kaip par- 
traukt šią naujai ruošiamą 
paskaitą. Didelis skaičius 
naujų knygų galima surink
ti pas privatinius, draugus 
Chicagoje. Kitas paskolins 
LMS Centras. Pabandyki
me, broliai! >
“Toks vakarėPs tūtų geras i lės kitų valstybinių pasta- 

žingsnis į tą konkreūšką ! tų, kur jie randasi.
tašką, į kurį mes visi mu
šame. Kiekvienas, kuris įš- į 
g’rs ir pastebės tą didelę 
meno kūrybą mūsų tautos, 
brokų, pajaus savyje pa- i 
aksfinimą prie veiklos.

1 - Norfolk, Va. -
! karinis laivynas darys pra
timus Atląnto vandenyne.

| Dalyvaus 60 karo laivų šu 
| Skaičiau ilgą ir gana rūs-i Lietuvių Meno Sąjunga •! 40,0000 žmonių.
I tų ilgais ir supintais saki-: ruošia labai svarbų ir gra- 
i niais parašytą “manifes-įžų parengimą. Gal būt bus
I tą.” Jį Jšleido V. Abraitis; pjrmas tok? savarbus ir 
{ir aiskrimininkas J._ P. Gin-{ reikšmingas parengimas.
{kus^prieš savo srovės Juozą jVyĮ<s kovo 23 d. Liberty 

ir N. Gedauską. Auditorijoje, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill.

Bus d u dam a graži meni
nė programa. Bus dainų,

tais ir samozvancais. { kurias išpildys mūsų ger- 
Dalykas, mat, tame, kad biamosa artistės. Suzanna 

Kazokytė ir Elena Brazaus-

| Tysliava ;
i Nežinau, ką tie vyrai gal-1
■ voja ir ką jie dabafr darys, {

gražiai mus paragino pasi- šarvotas Aromiskio koply-1 Abraitis ir Ginkus juosi
____  - _ _ - ....... _ - - - - ’ n <-<lr z\l Iat h t n ii Li n in a/vh

likti veikliais darbininkiško č'oje ir pirmadienį, kovo 
judėjimo dalyviais. į 10 d., 10 vai. ryto tapo palai-

rn* i. L.jL.i i... 1   l ji l _ i    • Al.............. K

to mus maloniai palinksmi- lio kapinėse, Maspeth,
no trejetu <
Choro Moterų Grupė. Joms, me
kaip ir visuomet, vadovavo dukterį, podukrą ir žentą
choro mokytoja Mildred

■ paskelbia tautiniais renega

Tiek kalbu ir tebuvo. Po dotas laisvai, Alyvų kalne-1 ~ . n_ ..
xy [ Gedauskas ir Fysliava įeina ’ • i • a • i • j •

dainelių Aido Y. Paliko dideliame nu’liūdi- i | Amerikos Lietuvių. Tary- kienė.

labai puilcai.
Šiame parengime, beje, 

buvo ir rankdarbių parodė
le. Ji buvo kukli, 1 
ži ir idomi.

Parengimo “ceremonijos 
pas’baigė skaniomis vaišė
mis. Kas norėjo, galėjo ir 
visai gerai pasivalgyti. Tų 
pačių moterų namie keptų 
pyragų skanumėlis buvo ne
svietiškas! Dar kartą man 
teko įsitikinti, kad mūsų 
lietuvės yra ne tik pirmos 
klasės šeimininkės, bet ir 
skanėstų gamintojos.

Rep.

žmoną Mary, vieną

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje Radviliškio mieste, 
Šiaulių rajone. I Ameriką 
atvažiavo apie prieš 50 me
tų. Užlaikė Brooklyne ant j 

bet gra-1 Grand ir Olive Stš. kampo į 
[gėrimų užeigą.

Visai šeimai didelė užuo
jauta, o tau, Stanley, amži
nai ilsėtis Dėdės Šamo šal
toje žemelėje.

L. Nekvetlavičius

Pagerbkime veiklųjį 
draugą

Kaip jau yra žinoma,

{bos New Yorko skyrių tau
tininkų s r o s atstovais. | 
Juodu gi, pasak Abraičio ir j 
Ginkaus, jokiai tautininkų | 
srovei neatstovauja ir tas j 
vietas turi užėmę neteisė-! 
tai, nelegališkai, uzurpato- 
riškai. Pasak jų, tautinin-! 

Ikų srovei tegali atstovauti 
i Amerikos Lietuvių Tautinė 
{ Sąjunga, atsieit, V. Abrai- 
tis ir J. P. Ginkus.

Savo manifeste minėti vy- 
. rai p’ąsižada nė piršto nepa
judinti ALT, veikloje, kol i 

! anoji nelegališka padėtis 
! New Yorko skyriuje

Help Wanted—Female
“Excellent Opportunity!” 

NEEDED IMMEDIATELY

THREE REGISTERED

Kelios Įdomios tapybos parodos
Refreg’ėr’o kūriniai

ACA galerijoje (63 East 
57th St.) šią savaitę baigia
si žinomo dailininko Anton 
Refrg’er’o tapybos paroda. 
Refregier yra plačiai pa
garsėjęs dailininkas, tapy
tojas ir muralistas, kurį 
makartistai smarkiai per
sekiojo. Keleri metai, atgal 
net Kongrese' buvo keliami 
kalenimai, kad Refregiero

i kūryba, kaip kairiečio, turi 
; būti pašalinta iš paštų ir ei-

Dabartinė Refregiero pa- 
i rodą susideda iš apie 20 pa- 
; veikslų tokiomis, lyriškomis 
temomis kaip “Pavasaris”, 

’ “Moūna ir Vaikas” ir t.t. 
i Kritikai labai palankiai at- 

Mildred Stensler sil'epė apie tą paroda ne- 
--------- ' paisant dailininko politinių 

Malonus pasimatymas n«sistatYmiJ. A('A sa!ei muiviiuv puvtUiMij--------- ( at(jara visomis dienomis, IS-
Kovo 9 d. Moterų Klubo skiriant sekmadienius, nuo 

rengtame Moterų Dienos {11 valandos ryto iki 6 vai. 
paminėjime turėjau garbės vakaro.
visai dar netikėtai sutikti! charbs White Parcda 
draugę Verutę n Bunkienę,.
kuri turėjo labai sunkią Į 
operaciją, ligoninėje išbuvo ; joje pirmadieni 
tris savaites ir
lyvavo su mumis apie tris ’ žybos ir grafmio darbo pa- 
menesius. Mums
buvo labai malonu ją maty- i žymiausias Amerikos negrų 
ti vėl mūsų e’lėse. { dailininkas ir plačiai pagar-

Paklausiau, kaip greitai i sėjęs visame pasaulyje. Jo 
ji ateis į Chorą dainuoti.
Sako: šį penktadienį tikrai 
būsiu! Pasidarė džiugu, kad 
užsipildys ta spraga, kuri 
pasidarė chore jai susirgus. 
Be Verutės visam chorui 
buvo sunkiau irūs pirmyn.

Nors Verutė buvo skau
džiai supiaustyta, kentėjo 
didelius skausmus, bet pas 
ją vėl matosi gyvumas ir 
veide šypsena. Tai reiškia, 
kad jos sveikata yra pakry
pusi gero j on pusėn. Tačiau 
veikiausia ęlar ims metus ar 
daugiau laiko pilnai sugyti.

L:nkiu Verutei pilnai 
greitai pasveikti.

Toje pačioie ACA galeri- 
atsidaro 

n e d a-1 naujų Charles White brai-

visiems , rodą. White, kaip žinia, yra

kūryba žinoma ir Tarybų 
Sąjungoje, kur e’lė io kūri
nių tapo reproduktuoti žur
naluose.

Parodos kataloge ,telpa

pratarmė, kurią parašė Be- 
lafonte, žinomasis negras 
dainininkas-muzikas.

Paroda tęsis tris savaites.
Kritikas apie Baraniką
Rudolfo Baraniko tapy

bos paroda, kuri dabar 
vyksta Roko galerijoje (925 
Madison Ave.) susilaukė 
palankios kritikos.' spaudo
je. New York o1 “Times'” vy
riausias meno’ kritikas, 
Howard Devree; praeito! 
sekmadienio laidoje savo ■ 
'kolųmnoje, kurioje apima- i 
mos rinktinės savaitės pa
rodos, taip rašo:

“Didelės paprastos for- 
| mos, lyg tai didžių gėlių 
j arba mėnulių, reiškiasi so- 
| lid’škai kostruktuotoie ir 
j rimtai tapytoje R.’ Barani- 
j ko kūryboje. Roko galerijo
je. Viename paveiksle, kur 
besiveržiančios formos^ėy 
piasi į aukštį, tema neabejo
tinai -yra augimas^ ir tokie 
užvadinimai kaip ‘“Tamsos 
Sodas” arba “Žiemos Nak
ties Dangus” beveik nerei- 

I kalingi, nes paveikslai pa
tys pakankamai ryškini ro
do gilaus liūdesio jausma ir 
santūrias spalvas, per ku
rias dailininkas reiškia sa
vo vaizduotę. Tai stipri ir 
jaudinanti kūryba.”

R. Baran:ko‘ paroda užsi
daro šio mėnesio'27 (anks
čiau buvo pranešta, kad 29). 
Galerija atdara kasdien, iš
skiriant sekrhad’enius, nuo 
11 ryto iki 6 vakaro.

J<ita programos dalis, tai 
R. Mizaros paskaita apie 
Lietuvoje meno pasiekimus..

! Tai bus naudinga ir pamo- 
Tjkinanti paskaita,

Kitas dalykas. Bus išsta
tyta daug iš Lietuvos gau
tų leidinių — knygų, bro
šiūrų, žurnalų, dainų '.rin
kinių. Viskas bus. gražiai 
išdėta vis:ems pamatyti, 
pavartyti, ir pasinaudoti.

Parengimo tikslas: supa- 
^-^Jžinti lietuvius su menine 
nebū- i kūryba ir pasiekimais Lie- 

• sianti atitaisyta. ' '{tavoje. Todėl mūsų visų
i Tuo tarpu, matyt, ALT j , parengime daly- 
skyrius Abraiti ir Ginkų ig- 

, noruoja, dideliais vėjavai- 
I kiais laiko, su jais visiškai 
i n e s i skaito, Tysliava gi, 
! tautininkų vardu kalbėda- 
imas ir jiems Taryboje at- 
i stovaudamas, jaučiasi dide- 
; liu žmogumi. Tiktai 
i sumetimu, kad paerzinti 
1 Brooklyno apylinkės smeto- 
įnininkus, kurių vardu taip 
i pasipūtusiai kalba Abraitis 
' ir Ginkus, socialistai ir kle-

pagalba savo kuopų, rengia 
šaunų banketą pagerbimui 
veiklaus visuomenių i n k o 
draugo Juozo Weisso. Ban
ketas įvyks šeštadienį, ko
vo 29-tą dieną, 7 vai. vaka
re, Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y. ;

Šitam bankete bus mini- į 
ma J. Weisso 70 metų am-i _
žiaus ir 50 metų io veiklos Tysliavą pas a e
sukaktys. Ir . taipgi jo. pa- ■ 
gerbimui Aido Choras dai-! . .
riuos. visokias dainas. Nes, | nle<as nežino.
mat, Juozas per 50 metų uo
liai veikė mūsų darbininkiv- ~ .
kame judėjime ir nuolatos (ĮfĮokytOjy DH1S3S

Great Necke laikė konfe- 
/ astuonių valstijų 

i mokslininkai - mokyto j a i. 
• Jie padarė pareiškimą, ku- 
: riame sako: Mokslo reika- 
j lai yra pamiršti. Tame ir 
{yra Amerikos technikos 
! srityje silpnumas. Laikas 
’ jau pribrendo, kad valdžia 
i susirūpintų.
i D r. Paul De H. Hurt, pro- 
ifesorius iš Stanfordo uni- 
! versiteto, sakė, kad moks- 
i las yra svarbiausias tautos 
; reikalas, bet yra daugelio 
neįvertinamas. • c-

tuo

: Tarybos pirmininku.
Kuomi ši vaina pasibaigs,

! rėmė finansiškai. Paskuti- ■ 
i niais laikais jis vis sirginė- į
ja, bet vistiek dar eina LDS i renie 
Centro kasininko pareigas i 
ir dar tebėra dviejų kuopų 
finansų sekretorius nuo 
L.D.S. susitvėrimo.

Taigi visi ir visos daly
vaukime šiame bankete ir 
pagerbkime šį vei k 1 ų j į 
draugą.

Kviečia
Rengimo Komitetas j

RAUDONOJO KRYŽIAUS i 
VAJUS

Kaip žinia, per visą kovo 
mėnesį visoje šalyje 
Amerkos Raudonoio 
žiaus vaius. Tikslas: 
rinkti $95,000,000.
Yorko miestui yra paskirta 
sukelti $6,000,000. Visiems 
reikia nuoširdžiai prie va
jaus prisidėti.

eina 
Kry- 
susi- 

N e w

Washington as. — Šią va
sarą Amerika pasiųs tris 
submarinu/ j Šiaurinį did- 
jūrį.

Koresp.

PRANEŠIMAS
Richmond Hill, N. Y. Pusamžė 

moteriške, tinkama būti draugė ir 
prižiūrėtoja moteriškes suvirs 60 m. 

| amžiaus. Visos privilegijos. Geri 
namai. Alga pagal kvalifikacijas. 
Arti Parapijos—Our Lady of Cen- 

į acle. Po 6 v. v. III. 1-4753. Kal- 
| banti angliškai (37-39)

IŠPARDAVIMAS
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Baltinių.
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

599 VV. 187th St. (St. Nicholas Ave.)
IRT 191st St.

vauti.
Meno Sąjunga visus kvie

čia.

HOWARD’S AUTO BODY 
& REPAIR

Greitas patarnavimas, eksper- 
tiškas darbas. Numaliavojame 
gražiai. 'Pristatome vieton. Turė
kite reikalą su gera firma, 
viską garantuojame.

32 Scott Ave.
(Johnson Ave. ir Randolph

Brooklyn. • HY. 7-9402.

mos

SI.)

.......
Visos Nuotakos yra gražios, 

kuomet dėvi sukneles nuo -
Original i

Stelle-Suzėttte, Ine.
Taipgi pašiuvam vestuvių suk

neles ant užsakymo. Ateikite, 
pasirinkite. ' “ • ’ •

246 Grand St. N. Y. (L , .
CA. 6-1109.

DRIVE A SAFE CAR 
“Check Your Brakes Now' 

—Specialists— 
Brakes-Wheel Alignment

N. Y. STATE INSPECTION 
sSTA. NO. 3497.

211 S. Broaway, Yonkers, N.
Mon. thru’ Friday 8-6.

Closed Sats. YO. 9-1120.

Y.

John Hurley. Sons
Išdirbėjai visokių šepečių

Taipgi,
Šepečiai Specialėm Mašinom

Pilna Garantija
51 Wyiona St.» Brooklyn.

AP. 7-0600.

Hartford, Conn. — Gu
bernatorius A. A. Ribicoff 
reikalauja, kad bedarbiams 
būtų mokama ąpdraudos po

kiekvienam šeimos nariui.

FOR FLOOR SUPERVISION 
Must bo under 35 years of age.— 
Modern, well equipped fifty-bed 
hospital. Only competent need ap
ply. Permanent positions. Stall
ing salary $325 with full main
tenance.

WRITE OR WIRE

COON MEMORIAL 
HOSPITAL ' 

Melvin D. Weber, 
Administrator 

DALHART, TEXAS 
Phone 504, collect.

TELEVIZIJOS PATAISYMAI
•* Mes teisingai ‘ patarnaujame. 
Jeigu jūs patys negalite pasitai
syt, tai ateikite pas mus, mes 
garantuojame darbą.

R-WAY TELEVISION 
SERVICE CO.

207 E. 116th St., N. Y. C. 
SA. 2-3120

CEE’S TELEVISION » 
SERVICE *

Ar jums reikia ekspertiško pa
taisymo? Ateikite pas mus, pati
kima ir teisinga firma. Mes ga
rantuojamo visą darbą. Veltui 
peržiūrime jūsų TV. Šimtai pa
tenkintų kostumerių.

1372 Bergen St., B’klyn, N. Y.
PR. 4-4501. Mr. Carney.

Vokietijos 
OPEL . 
Italijos 
FIAT

Houser Buick, Inc, 
Autorizuotas t 

Buick-Opei-Flat pardavėjas
213-25 Hempstead Ave.- 

Queens Village, ,L. I) IlO. 5-0909

PAMINKLAI 
s. & s: memorials

Tinkami Paminklai 
Visose Kapinėse 

Lengvi 'Išmokėjimai 
Visi' Paminklai Certifikuoti 

ir Garantuoti.
602 Greenwich St. 

Heippstead, L. )h IV. 1^6850.
T

<•

MATTHE W A i 
BUYUS {i

(BUYAUSKAS) ! I « •
LAIDOTUVIŲ :: 
DIREKTORIUS ••

’ ■ • • 

Newark 5, N. J. !
MArket 2-5172 ’’

426 Lafayette St. ••

Elizabeth, N. J., ir Apylinkė

Aleksandro Skairiaus Paikerbimui

ŠAUNUS POKYLIS

SIUSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į LSSR: LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

Package Express and Travel Agency Co., Inc.
( (LAISNIUOTA PER USSR) (BUVUSI PARCELS TO RUSSIA, Inc.)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St/ Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduoles, siuvamosios maišnos. 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, iškaitant muitą, apmokami išanksto. 

' Kiekvienas pakas apdraudžiamas. Pristatomi į du mėnesiu; oro paStu — j aštuonias ar dešimt dienų.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
NEVVARKO RASTINĖ ATDARA SEKMADIENIAIS NUO 9 RYTO IKI 6 VAL. VAK.

78—2nd Avė.
New York 3, N. Y.
ORegon 4-1540

832 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 3-1747

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

11601 Jos. Campau Ave. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0298

8741 W. 26th St.
Chicago 23, Ill. 
CR. 7-2126 

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
DUnkirk 5-5G50

Metinis Pavasarinis

BAZARAS
Kovo 28-29-30

201 Second Avenue 
(Arti 13th St.) 
VISKAS NAUJA

Mielai Priimame Naujas Dovanas

Skambinkite MU. 3-2080

PIETŪS—ARBATĖLĖ 
VAKARIENĖ

Kviečia
NATIONAL COUNCIL 
AMERICAN-SOVIET 

FRIENDSHIP

Visi gerai pažįstame Antaną Skairių kaip LDS 
veikėją. Jis daug yra pasidarbavęs organizaci
jos labui ir už tai yra užsitarnavęs visuomenės 
pagarbos.

Įvyks šeštadienį

Balandžio 12 April
RUSŲ SALĖJE, 408 COURT ST., ELIZABETH 

Pradžia lygiai 7-tą valandą vakare

Prašome visų įsitėmyti datą, vietą ir daly vau- x 
ti pokylyje. Skairius visada dalyvauja veikėjų 
pagerbimui pokyliuose. Įrodykime, kad mes jį 
gerbiame kaip gerbiantį kitus veikėjus.

LDS III Apskrities Komitetas

6 pu8l.-Lai8vė (Liberty)-Penkt, kovo (March) 14, 1958
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