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KRISLAI
Keisti žmonės.
Mašina be žmonių.
Su džiaugsmu i ateiti.
Tegu eina laukan.
Visiems garbė.
Nejaugi ?

< Rašo A. Bimba

žada Kubai jos 
sukilėliu vadas?

Havana. — Kubos sukilo- 60, kitų darbininkai strei- 
! lių vadas Fidel Castro ture- kuoja. Vietomis darbininkai 
Į jo pasikalbėjimą su spaudos reikalauja “per daug”, net
atstovais. Jis apibūdino tas į 70 procentų algų pakėlimo j 
reformas, kurias pasistengs i ir 6-ių valandų darbo die-i 

'. pravesti naujoji vyriausybė. | nos. Jis sako, kad jis kreip-. 
į Revoliucija suteiks žemės s\s i Kubos Cukraus Darbi-j 
■dėl 200,000 žemdirbių, kuri!n^n^P federaciją ir prašys;

Šveicarijos vyrai ir vėl nu
balsavo neduoti savo moterims 
balsavimo teisės.

Tas tik parodo, kad šveica-; . , i-,... - .... 4. . tuojau bus pradėta jiemsriu tebėra necivilizuoti zmo- , . . . , .,e Į dalyti. Susisiekimo priemo
li nes bus pagerintos. t_____ (
e;sako, kad Kubai reikalingas;
ir'jos prekybos laivynas, taip-!

. j gi filmų gaminimo organi-' Ji*
Izacija ir žinių agentūra. Jis ■ valstiečiai jau

ne-

jau nepriklausomose šaly 
moterys turi teisę balsuoti 
būti išrinktomis valdininką

darbininkus susilaikyti nuo į 
kraštutinybių. 1959 metais Į 

privalo i 
$700,000,0001

Castro enk raus gamyba 
įduoti Kubai

kad vietomis;
patys ima:

jonu dolerių į 
žmonių kaip ir

Puikiai pavyko CL? dalininkų 
metinis suvažiavimas

Perkėlimui laikraščio j naujas patalpas 
nutarta specialiu vajum sukelti $5,000

DALININKŲ SUVAŽIAV. NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA 
“LAISVĖS“ SKAITYTOJUS IR JŲ PRIETELIUS 

AUKOMIS ATEITI SAVO LAIKRAŠČIUI TALKON 
šeštadienį, vasario 7 d., kartą.

Iš administracijos ir Re
dakcijos raportų paaiškėjo, 
kad per praėjusius metus 
Laisvė truputį paaugo skai
tytojų skaičiumi, rudeninis 
jos vajus buvo sėkmingas, 
gauta daugiau nauju skaity-

įvyko metinis “Laisvės” da
lininku suvažiavimas. Da
lyvavo apie 120 šėrininkų 
ir atstovų nuo organizaci
jų. Buvo skaitlinga atstovy
bė iš tolimesnių kolonijų.

Iš Pittstono dalyvavo S. 
iRauduvė, iš Philadelphijos 
—A. ir R. Merkiai, H. Tu- 
reikienė,' J. Bekampis ir E. 
Mulokaitė. Iš Connecticut 
valstijos — J. Aleksa itis. 
J. S. Kunca ir Petkus, D. 
ir E. Burbai ir A. Phillip- 

i šie.
Šį kartą skaitlingai da 

lyvavo dalininkai iš New 
Jersey valstijos: A. Matu
lis, Radušis, Muzikevičius, 
Stelmokas, J. Pocius, S. Vil
kas, K. Dzevečka, A. Skai

tlius, A. GlobičiuSj 
ir dar keli kiti.

Mūsų kaimynai iš Great 
Necko visada skaitlingai 

; dalyvauja, taip buvo ir šį

tojų kaip pirmesniais me
tais. Finansiniai stovi ne
blogai, tik persikraustymas 
į naują vietą pareikalaus ne 
mažiau $5,000. Todėl suva
žiavimas nutarė pravesti 
specialų finansinį vajų ba
landžio, gegužės ir birželio 
mėnesiais, kad sukėlus fon
dą “Laisvės” perkrausty- 
mui.

Diskusijose dėl “Laisvės” 
suretinimo ir jos turinio šė- 
rininkai išreiškė pilną pasi-

Po suvažiavimo
| įvyko banketas. Skaniai pa> 
valgius, buvo parodytą§.,/įš 
Lietuvos filmas “Žydėk, 
jaunyste.”

dvidešimt mili-^į daliniai bus taip ilgai lai-; naši žemę, o tai neatitinka' 
mštas, kuriamekaip tam bus reika-‘ šalies ekonomijai. Castro 

las. -sako, kad vyriausybė kon-
Častro sako, kad rebus’bakuos žemę ir duos beže- 

uždaryta gembleri a v i m o miams, bet tą padarys taip, 
Casinos, nes Kuboje yra,kad nepakenkus šalies eko-

a)). šimtai vienbučių, suvažiuoja 'nomijai.
nelaimė, kad i daug turistų, ypatingai iš.

automatiškos mašinos.

šiaušia nelaimė. Progresas 
gerai, kad be darbininkų 
sieinama, 
mašinos.

bet
išmes

Kur jie

Man labai patinka Tarybų 
I aut u vos spaudoje šių dienų 
nuotaikos. Joje perdėm skam-
lin džiaugsmo šūkiai. Ot, gy- 
veiA’mas taisosi, gyvenimas ge-j 
r&ja, socializmo saulė 
giedriau ir giedriau šviečia.

kad komu-i 
Jungtinių Valstijų, tai mirtų įtaka labai greitai au-' 
jiems “reikalingas užsiėmi- ga ir eina varžvtinės už va
rnas”. dovybę tarpe jų ir sukilėlių

Castro sako, kad iš 100‘darbo unijose ir masinėse 
cukraus fabrikų dirba tik org'anizacijose.

ABRAHOMAS LINCOLNAS, 16-sis Jungtinių Vals
tijų prezidentas, gimė 1809 metų vasario 12 dieną, šie
met sukanka lygiai jo 150-sis gimtadienis, kuris bus. viso
je Amerikoje laisvę ir demokratiją gerbiančių žmonių iš
kilmingai atžymėtas.

Be kitų svarbių šio didžiojo prezidento mokymų 
Amerikos darbo žmonėms įsidėmėtini sekami Lincolno 
išsireiškimai:

“Darbas yra pirmesnis ir nepriklausomas nuo kapi- Čiurliai Į tenkinimą.
1 talo. Kapitalas yra tikrai darbo vaisius, ir jis negalėtų 
l egzistuoti, įsigyt darbas nebūtų egzistavęs pirmiau. Dar- 
; has yra Vyresnis už kapitalą, ir todėl į jį turi būti krei
piama daugiau dėmesio”.

Washingtonas. _  Jimgti-j “Stipriausias žmoniškosios simpatijos ryšys, ne.Skai-
Kmija siekia žymiai pakelti i nįu Valstijų karinio laivyno! tant šeimyniškų ryšių, turėtų būti tas, kuris vienija vi- 
savo gamybą. 1958 metais ■ vaįaj vis dar tebeskaičiuo-bsus dirbančiuosius, ■—visų tautų, visų kalbų ir rasių’7 

ja tarybinius submarinus. “Viskas, kas kenkia darbui, yra išdavystė dėl Ame- 
; rikes. Negalima padaryti skirtumo tarpe šių dviejų są
vokų. Kas jums sako, kad jis myli Ameriką, bet neapken
čia darbininkų, tas yra melagis. Kas mums sako, kad jis 
pasitiki Amerika, bet bijosi darbininkų, tas yra kvailys”.

Dar vis skaičiuojaKinijos gamybosi planas 1959 metams TSRS submarinus
Vilniaus “Tiesa/’ pavyz-Į Pekinas. — 1959 metais Į 

d žiu i, savo v e d a m a j a m 
straipsniui sausio 1 d. uždėjo 
tekią antraštę: .........
mą, už laimę, už komunistinę

vis

Gerai, kad Lietuvos žmonės’/ 
su vilčia ir pasitikėjimu žen
gia pirmyn.

.Tuo negali didžiuotis jokia 
panašaus dydžio kapitalistinė

Niekas negali pasakyti, 
kaip, kada ir kodėl įėjo ma- 
don “tipinimo” sistema. Visi 
ją keikia, visi jos neapkenčia, 
bet jos nusikratyti nesisten
gia.

“Už džiaugs- plieno pagamino 11,000,060
" ? tonų, o 1959 metais nori pa-1 Admirolas A. A. Burke^sa-i 

'gaminti 18,000,000 1 
I Anglies buvo gauta 
į 000,000 tonų, o 1959 metais 
i siekia iškasti 380,000,000 t.
Grūdu buvo suimta 375,000,- 
000 tonų, o 1959 metais pla
nuoja suimti 525,000,000 to
nų.

“Nei viena kapitalistinė 
valstybė neturėtu drąsos 

j sau oasistatvti tokių planų, 
'nes ji neturi liaudies masių 
poramos”, sako Pekino ra-

tipi-

tanibjko, kad jų yra 474. Bet ad- 
270,-į mirolas Weakley duoda 

daug daugiau, nes 1948 
TSRS vadai skelbė, kad jie 
iki 1957 metų pasistatys 
1,200 submarinu.

Kai 'kurie tvirtina, kad 
Tarybų Sąjunga dar neturi 
atominės jėgos submarinu. 
Bet kiti sako, kad TSRS jų 
turi, nes ji pasistatė atomi

nės jėgos. (........................
“Lenin”, tai galėjo pasista
tyti ir submarinu.

Maskva. — Tarybų Są- 
jungos prezidentas marša
las K. Vorošilovas ši mėne
sį vyks svečiuosna į Indiją.

nimas” giliausiai įsišaknijęs ir 
socialistiniuose kraštuosee. Ir 
ten, matyt, jis dasiėdė iki gy
vojo kaulo.

Gerai, kad Maskvoje būsian
ti ar jau esanti pradėta įtemp-
ta. knatam piktam pašalinti. I lync, Taj> žj juokjn
.h» kelios dulziules valgyklos gas 1(|ausimaf, bet jis y,.a |a.

bai, labai realus klausimas. Jį 
jau plačiai diskusuoja komei-, 

’cine spauda.
Sovietai sako Amerikai, An

glijai ir Prancūzijai: mes iš- 
sikraustome iš Berlyno ii- jūs j 
išsikraustykite. Bet šios jiems 
atsako: mes pasiliekame Ber
lyne ir jūs turite pasilikti, ar
ba gausite mušti!

nutarusios geriau patarnauto
jams duoti nuo įplaukų tam 
tikrą procentą, liet neleisti.': 
jiems iš “kostumerių“ imti 
“tipsus.”

Mums, lietuviams, labai 
džiugu, kad tarybinėje moks
lininkų delegacijoje randasi; 
lietuvis mokslininkas — Ka
zimieras Baršauskas. Tas tik 
parodo, kad tarybinių tautų 
šeimoje mūsų Lietuva nestovi 
paskutinėje vietoje. Kukli, 
darbšti, rūpestinga lietuvių 
tauta neatsilieka nė moksle.

Tik labai gaila, kad užsie
nio delegacijų lankymasis taip 
sutvarkytas, jog jų nariams 
nepalieka laiko ir progos pla
čiau susitikti su paprastaisiais 
žmonėmis. Kaip gražu, Jav., 
būtų, jeigu įžymusis moksli
ninkas Baršauskas galėtų vie
noje kitoje kolonijoje lietu
viams prakalbą pasakyti bei 
prekei ją duoti!

Ir vėl marksizmas apverstas 
aukštyn kojomis. J j ant gal
vos pastatė Chicagos menševi
ku orakulas.

Girdi, dabar Tarybų žemėje 
darbininkų klasė labai didelė 
ir labai skaitlinga. O kas 
svarbiausia, kad ji vis smar
kiau lavinama ir šviečiama. 
Todėl nebe toli ta diena, kuo
met ji sukils ir nuvers savo 
Sovietus! (“N.,” sausio 29 d.) 

Tai bent logika, tai bent 
protas! Susipratę ir apsišvie
tę darbininkai 
valdžią ir savo

1 viską atiduos 
Nejaugi mums teks eiti ka- kapitalistams!

ran tam, kad privertus Sovie
tus savo armiją palaikyti Ber

nuvers savo 
pramonę ir 

gal Amerikos

esate pirmiauAr kas nors 
girdėję tokią kvailybę?

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Prezi

dento sekretorius J. C. Ha
gerty pareiškė, kad Eisen- 

|howeris “Mažai kreipia dė
mesio” į Chruščiovo politinę

Maskva. — Kinijos prem
jeras Chou E.n-lai ir kiti de
legatai “TU-104” jet lėktu
vu jau išvyko namo.

didejį ledlaužį kaibą ir pakvietimą jo į Ta-

Kongo gyventojai 
kovoja už laisvę

Leopoldville. — Šiame 
mieste, kuris yra Belgijos 
Kongo kolonijos sostinė, vėl 
pasikartojo negrų išstoji
mai. Jie šaukė: “Laukan 
europiečius!”, “Laukan pri
spaudėjus!”

Kongo yra labai turtinga 
ir milžiniška Belgijos kolo
nija. Ji užima 904,757 ket- 
virtainiškas mylias. Negrų 
gyventojų yra virš 13,000,- 
000, o baltųjų (belgų) tik 
apie 100,000.

NIKSONUI LŪŽO DU 
ŠONKAULIAI

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vice-preziden- 
tas Niksonas parkrito ant 
šaligatvio ties savo namais 
ir susilaužė du šonkaulius. 
Nelaimė atsitiko vasario 3 
d., kada šaligatvis buvo ap
ledėjęs ~

Maskva. — M. Saburovas 
prisipažino, kad jis klydo 
palaikydamas Malenk o v o 
poziciją.

rybų Sąjungą. Jis sakė: 
“Nėra nė kalbos, preziden
tas nevažiuos”.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Dulles grįžo 
iš Europos. Jis sako, kad 
Vakarai “vieningi” Berlyno 
reikalais ir iš jo nesitrauks.

Į Budapeštas. — Tarybų 
i Sąjunga daugiau duos gazo- 
jnino Vengrijai.

Reykjavikas. — Islandija 
nubaudė anglų žvejų laivą 
pasimokėti $4,500 bausmės j 
už tai, kad žvejojo Islandi
jos vandenyse.

• Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris. sutiko, 
kad galima Indonezijai par
duoti mažesnių ginklų.

Washingtonas. — Koks 
tai elementas įmetė krepšį 
į Tarybų Sąjungos ambasa
dos koridorių. Vienas iš am
basados tarnautojų išmetė 
krepšį į gatvę ir pašaukė 
policijos bombų specialistus. 
Krepšyje surado knygų 
tris diplomus iš Chicagos 
Milwaukee mokyklų.

ir 
ir

Massapequa, N. Y. — 
Šeštadienį po 6 valandos 
vakaro Long Islando gyven
tojai matė tarybini “Sput
nik III”.

Washing tonas. — Mirė 
generolas W. J. Donovan, 
sulaukęs 76 metų. Pereitojo 
karo metu jis buvo JAV už
sienio šnipų agentūros di
rektorius.

Maskva. — Tarybinis ra
dijas paskelbė, kad Jungti
nėse Valstijose paskelbtas 
neva tarybinių lakūnų pasi
kalbėjimas, kurie būk rug
sėjo mėnesyje nušovė Ame
rikos lėktuvą, yra “šiurkš
ti klasta”. TSRS radijas sa
ko, kad tai yra sufabrikuo
tas pasikalbėjimas tikslu 
“užnuodyt Rytų ir Vakarų 
santykius”, kurie pradėjo 
švelnėti Mikojanui apsilan
kius Amerikoje.

Jakarta. — Indonezijos 
komunistų vadas M. H. 
Lukman sako, kad komunis
tai priešingi skyrimui par
lamento narių, — jie reika
lauja rinkimu.

Reykjavikas. —Nors ang
lų du karo laivai buvo at 
statę kanuoles, bet Islandi
jos karo laivas “Thor” ne
paisė ir suėmė anglų žvejų 
laivą “Valafell”.

Buvo pasikėsinimas 
nužudymui Castro

Havana. — Kubos polici
ja paskelbė, kad buvo supla
nuota nužudymas sukilėlių 
vado Fidel Castro. Kuboje 
yra suimtas Alan Robert 
Nye, 31 metų, buvęs per 9 
metus Jungtinių Valstijų 
karo laivyno leitenantas. Jis 
į Kubą atskrido iš Key 

!West, Fla., pereito gruo- 
Idžio mėnesį. Turėjo snaipe
rio šautuvą, revolverį ir 
daug pinigų.

i
Kubos sukilėliai jį suėmė 

I gruodžio 26 d. Suimtasis 
Nye sako, kad į Ameriką 
atvykęs Batistos orlaivyno 
generolas Carlos Tabernilla 
jam pažadėjo sumokėti 
$100,000 už nužudymą Cast- 

į ro. Nye gyveno Coral Gab- 
įles, Floridoje. Jis nuvyko 
■pas sukilėlius neva jiems 
gelbėti, bet ten buvo suim
tas.

Sako: “TSRS žmonės 
sunaikina šnipus’"

Maskva. — Komunistų 
partijos suvažiavime kalbė
jo Ttrybų Sąjungos Vidaus 
saugumo ministras Alek
sandras Šelepinas. Tai tik 
40 metų amžiaus veikėjas.

Jis sako, kad užsienio im
perialistai siunčia į Tarybų 
Sąjungą savo agentus ir 
šnipus, bet “juos, dažnai, 
patys gyventojai suima ir 
perduoda į saugumo ran
kas”. šelepinas sako, kad 
“užsienio imperialistų pikti 
siekimai pasiliks tik svajo
nėmis”.

Šelepinas sako, kad Jung
tinės Valstijos užsienyje tu
ri apie 20,000 šnipavimo 
agentų ir per metus jų už
laikymui išleidžia $1,500,- 
000,000.

SAKO, BUS “ŠALTOJO 
KARO” ATODRĖKIS

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų generalinis sek
retorius Dag Hammarskjol- 
das numato, kad greitoje 
ateityje bus “šaltojo karo” 
atodrėkis. Jis sako, kad 
Jungtinės Tautos tam daug 
darbuojas ir jau yra apčiuo
piamų rezultatų.

New Yorkas. — Amerikos 
kapitalistai Kuboje kontro
liuoja 90 procentų elektros 
jėgos. Ten veikia jų firma 
Cuban Electric Co., kuri į 
elektros gamyba yra įdėjus 
$400,000,000.

Londmnas. — Per metus 
Anglijoje ant kiekvieno 
1,000 gyventojų gimė 16 
vaikų.

PLIENO FABRIKAS IR 
NAUJAS MIESTAS

Hunedoara, Rumunija. — 
Senojoje Rumunijoje, prie 
Karpatų kalnų Hunedoara 
miestelis su 5,000 gyventojų 
buvo atsilikęs. Liaudiška 
Rumunija, su Tarybų Są
jungos pagalba, čia pastatė 
plieno, chemikalų ir rakan
du fabrikus. 1958 metais 
jau pagaminta 1,000,000 to
nu plieno, o 1959 m. šis fab- 
rikas jau duos net 1,250,000 
tonų. Hunedoara dabar yra 
moderniškas miestas sif 50,- 
000 gyventojų. -

Reykjavik. — Vėl anglų 
žvejai po apsauga karo lai
vų “Agincourt” ir “Corun
na” lenda į Islandijos, van
denis ir žvejoja.

Teheranas. — Iranas ir 
Tarybų Sąjunga pasirašys 
naują draugiškumo sutartį*
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Draugės ir Draugai!
Taigi mes ir vėl nuvykome į mūsų bendrovės metinį 

suvažiavimą. 1958 metų suvažiavime mes daug diskusa- 
vome apie tai, kaip dažnai leisime “Laisvę”: paliksime 
dienraščiu, leisime dukart savaitiniu, ar savaitiniu? Be
veik vienbalsiai nutarėme leisti “Laisvę” du kartu per. 
savaitę.

Šiomis dienomis sukanka lygiai vieneri metai, kai 
Laisvė buvo pradėta leisti dukart savaitiniu laikraščiu. ( 
Iš karto turėjome kai kurių kliūčių su presu, keletas 
laikraščio numerių Dėjo techniniai silpnoki. Bet po dido
kų pastangų presą susitaisėme ir šiuo metu laikraštį at
spausdiname kaip turi būti.

Vienerių metų prityrimai rodo, kad klaidos nepada
rėme, nutardami leisti Laisvę* du kartu savaitėje. Laik
raštis patapo įdomesniu, turiningesnių, taip sakant, pil
nesniu. Ir tai sakome ne tik mes, kuriems pavesta laik
raštį redaguoti, — taip sako visi skaitytojai Amerikoje 
ir Lietuvoje.

Šiuo metu, kai žinios yra teikiamos per radiją ir te
leviziją, nei joks Amerikos lietuvių laikraštis, bus jis 
dienraštis ar kitoks, nebegali savo skaitytojams pateikti 
žinių anksčiau už radiją bei televiziją. Negali tai pada
rytį nei angliški komerciniai dienraščiai, tai ką jau be- • 
kalbėti apie kitakalbius.

“Laisvė”, eidama du kartu savaitėje, paduoda skai
tytojams visas svarbesnes žinias, kokios tik esti; skaity
tojas, gaudamas “Laisvę” du kartu per savaitę, pilnai yra 
informuotas apie viską, kas darosi pasaulyje, Amerikoje 
ir apie tai, kas svarbesnio Įvyksta lietuvių visuomeninia
me gyvenime JAV.

Visuomeniniais ir moksliniais klausimais straipsnių 
skaitytojas taipgi randa užtenkamai. Dukartsavaitinėje 
“Laisvėje” mes turime progos geriau straipsnius apdirb
ti, parinkdami juos dedame į laikraštį.

Mūsų korespondentai kaip pirmiau, taip ir dabar ra
šo iš savo kolonijų korespondencijas, ir jos visos randa 
laikraštyje sau vietą. Kai kurios korespondencijos yra 
per ilgos; mes prašome ir prašome mūsų koresponden
tus, kad jie rašytų trumpiau — geriau dažniau, bet 
trumpiau.

Mes didžiuojamės savo korespondentais ir visais 
bendradarbiais, nuolat “Laisvei” parašančiais, niekad mū
sų nepamirštančiais! Yra korespondentų, kurie “Laisvei 
nuolat rašo jau daugiau kaip per 30 metų. Ir jie tai daro, 
pridėsime, be jokių honorarų, be jokio atlyginimo.

Tas pats pasakytina apie mūsų vajininkus, nuolat 
besirūpinančius tuo, kad laikraštis turėtų. juo daugiau 
skaitytojų, kad seni prenumeratoriai atsinaujintų išsi
baigusias prenumeratas, kad pažangus spausdintas lietu
vių kalba žodis pasiektų juo didesnes mases.

Dėkojame bendradarbiams, dėkojame koresponden
tams, dėkojame visiems draugams ir draugėms, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu lak rasti paremia. Kiekvienam 
turėtų būti žinoma: jei ne atsidavusių draugų ir draugių 
darbas, jei ne didžiulė talka, tai mūsų spauda — “Lais
vė” ir “Vilnis” — negalėtų gyvuoti!

Kadangi mūsų visų vyriausiu dalyku yra kova už 
taiką, tai svarbu pažvelgti, kaip gi taikos reikalai stovė
jo praėjusiais metais ir stovi šiandien.

Praėjusiais metais net dviem atvejais atrodė, jog ga
li prasidėti karas. Tai buvo po to, kai Irake įvyko revo
liucija, kai į Libaną ir Jordaniją buvo iškelti militariniai 
JAV ir Anglijos daliniai, o vėliau dėl įvykių Tolimuosiuo
se Rytuose, dėl Quemoy ir Matsu salų. Bet viso pasaulio 
milijonų taiką mylinčių žmonių protestai prieš karinius 
žygius karo pavojų pašalino. Pasaulis ramiau atsiduso.

Tačiau, nors karštasis karas neprasidėjo, bet šalta
sis karas, kaip tęsėsi, tai]) ir tebesitęsia. O esant šalta
jam karui, nieks nežino, kada jis gali patapti “karštuoju.”

Štai, iškilo nauja problema: Berlyno ir Vokietijos 
apvienijimo klausimas. Tarybų Sąjunga, kaip žinia, pa
siūlė, kad Berlynas būtų paskelbtas laisvu miestu, kad iš 
jo būtų ištraukta svetimų šalių militarinės bazės, kad 
Berlyną “globotų” Jungtinės Tautos, ar kokia kita su
daryta tarptautinė “mašinerija” Dėl abiejų Vokietijų 
apvienijimo į tautinę valstybę Tarybų Sąjunga siūlo, kad 
•ji būtų suvienyta federaciniais ryšiais, kad socialistinė 
Demokratinė Vokietijos Respublika ir pasiliktų socialis
tine, o buržuazinė — Vokietijos Federalinė Respublika 
lai pasilieka tokia, kokia ji yra. Bet abidvi Vokietijos tu
rėtų tartis dėl apsiviemjimo. Svarbiausia, kad apvienyta 
Vokietija turėtų būti neutrali, — tokia, kaip Šveicarija 
ir Austrija, kad apsiginklavimas turėtų būti ribotas., kad 
ji niekad ateityje neiškeltų ginklo prieš kitas tautas. No
rint Vokietiją apvienyti, Vakarai turėtų pripažinti Rytų 
Vokietiją kaip valstybę.

Kaip matome, dalykas labai svarbus, bet į jį kol kas 
nei viena Vakarų Valstybių dar nedavė jokio teigiamo 
atsakymo, nedavė nei savo kontr-siūlymų, nors kalbėta ir 
rašyta apie tai buvo daug.

Tik šią savaitę mūsų šalies Valstybės sekretorius 
Mr. Dulles išvyko į Europą tartis su NATO valstybėmis

Kas Ką Rašo ir Sako
NAUJAS ŽMONĖMS 
PAVOJUS _

Californijoje, San Fran
cisco mieste, dedasi tokie 
dalykai, kuriais tenka rim
tai visiems amerikiečiams 
susirūpinti. Ten yra perše- 
kiojami trys pažangūs žmo
nės, nuo kurių likimo pri
klauso visu amerikiečių ci
vilinės teisės.

loginių priemonių, prieš 
juos 1956 metais buvo už
vesta teisminė byla. Jie bu
vo įkaitinti sedicijoje (tai 
yra, kurstyme prieš Ame
riką). Bet sausio mėnesio 
pradžioje buvo paskelbta, 
kad prieš juos kaltinimai 
yra nepakankami. Pirmiau
sia, kad jie tuo laiku gyve
no ir rašė Kinijoje, o ne A- 
merikoje.

Persekiojamaisiais y r a Buvo manyta, kad to ir 
John W. Powell, jo žmona užteks, kad šių žmonių per- 
Sylvia ir Julian Schuman, i sekiojimas su tuo ir baigsis. 
Anais rretais visi jie buvo! Deja, 
redaktoriais žurnalo “’ 
na Monthly Review,” i , _ 
nančio Kinijoje. Kai vėliau tesnį ir aštresnį 
kilo Korėjos karas, 
stojo prieš karą ir plačiai išdavystę gali būti mirties 
aprašinėjo to karo eigą. Ka-! bausmė!
daugi jiei be kitų kaltinimų] Įstatymai, kurie kalba 
rašė apie vartojimą iš Ame-'apie išdavystę, nereikalau- 
rikos kai o jėgų pusės bio- 'ja, kad žmogus veiktų

Persekiojamaisiais y r a

' , skaudžiai apsirikta. 
Chi- Valdžios prokuroras tuojau 
išei- prieš juos iškėlė daug pla- 

į “išdavys-
kilo Korėjos karas, jie iš- tęs” kaltinimą. Bausmė už

dėl to, ką daryti Berlyno klausimu ir Vokietijų apvieniji
mo klausimu.

Supraskime tai: kol Berlyno ir Vokietijos apvieniji
mo klausimas nebus teigiamai išspręstas, tol nesibaigs ir 
šaltasis kąrąs. Vakarai, kaip žinia, trokšta Vakarų Vo
kietiją apginkluoti atominiais ginklais, prieš ką socialis
tinių tautų blokas griežtai kovoja.

Skaitome reikalingu pabrėžti, kad neseniai padary
tas A. L Mikoiano vizitas JAV-se turėjo didžiulės reikš
mes taikos reikalui/Tai buvo pirmas toks Tarybų Sąjun-
gos aukštojo valdžios pareigūno vizitas Amerikoje. Kai 
kurie sako: Mikoiano vizitas buvo teigiama žygio pra

am karui atleisti

bas Jungtinėse Valstijose dar vis tebesitęsia, 
tai, kad tūli “ekspertai” 1958 m. skelbė, būk 

au suskaitytos.
netu, kaip skelbia valdiniai duomenys, bedar-

Nedai 
nežiūrint i 
jo dienos j

Šiuo i
bių mūsų šalyje yra tarp 4—5 milijonų. Kai kurie ekono
mistai tvirtina, jog nedarbas, niekad nepasibaigs. Daly
kas toks: šiuo metu fabrikai pagamina produktų dau
giau negu kada nors, ir tuo pačiu kartu nedarbas nesi
baigė. Koč.ėl? Ekonomistai atsako: todėl, kad technika
tapo labai ištobulinta, kad automatija veikia daugelyje 
industrijų. Dėl to fabrikai pagamina produktų daugiau
su mažesn u skaičium darbininku.V

Visa tai deda ant darbininkų klasės pareigą: reik’a-1 
Jauti sumažinti darbo valandas. Užuot dirbus 40 valandų
savaitėje, užtenka dirbti 35 vai. savaitėje. Kai kur darbi
ninkai jau stato ir tokius reikalavimus, kuriems mūsų
laikraštis mielai pritaria: panaikinti apribojimą ant pa
šalpų, mokamų bedarbiams. Kiekvienas bedarbis turi
gauti pa*a!pas tol, kol jis nedirba!

Neseniai atsidarė JAV 86-tojo Kongreso sesija.
Nors : 

žmonių, ta 
žmonėms, 
yra reakci 
nu ir senat 
praves daug gerų liaudžiai įstatymų, netenka. Tik nuola
tinis ir didelis žmonių reikalavimas galėtų jį priversti 
tai padaryti.

Žemutiniuose Kongreso rūmuose buvo įneštas suma
nymas panaikinti Ne-amerikinį komitetą, kuris nemaža 
gerų žmonių inkvizavo ir terorizavo, kuris rengiasi tą 
patį daryti ir ateityje. Bet kietakakčiai Kongreso vado
vai sako: ne, tas komitetas turįs gyvuoti ir žmones tero
rizuoti, kaip praeityje.

Senate buvo pasimota liberališkesnių senatorių pra
vesti potvarkius, kad būtų galima apginti'civilines teises 
milijonams žmonių — ypatingai pietinių 
rams. Bet ] 
ninkai-trukdytojai galės neprileisti pravesti jokio įstaty-

: Kongresą tapo išrinkta nemaža pažangesnių 
čiau ir šis Kongresas nežada daug gero darbo 
Dalykas toks: beveik visi Kongreso komitetai 
linkų rankose — pietinių valstijų kongresma- 
orių rankose. Dėl to tikėtis, kad šis Kongresas

J valstijų neg- 
reakcininkai ir tam užkirto kelią. Filibusteri-

m o, kuris jiems nepatiks, kaip Neprileido praeityje!

Amerikos žmonės, kurie tikėjosi, kad šis Kongresas 
numažins biednuomenei taksus už pajamas, dabar mato, 
jog to ne.būs. Atžagariai: taksus rengiamasi pakelti ant 
naudojamų daiktų, o tai palies labiausiai darbo žmonių 
kicenę.

Daugelyje valstijų ir miestų (pav., Niujorke) ren
giamasi pakelti taksus ant pajamų, ant gazolino, . ant 
maisto produktų, ant rūbų ir kitokių naudojamų daiktų. 
Visa tai darbo žmonėms gyvenimą pasunkins, o neleng
vins. Visa tai, beje, privers darbininkus kovoti už algų 
pakėlimą. Gali įvykti šiemet daug streikų, kadangi sam-
dytojai nelabai norės algas pakelti gražiuoju.

Tokia, draugės ir draugai, atrodo padėtis.

Mūsų pareigos liekasi tos pačios: kova už taiką, ko
va už geresnį darbo žmonių gyvenimą, kova už šviesesnį 
rytojų.

Šiemet mes turėsime ir kitų savų problemų, kurias 
bus nelengva išspręsti. Reikės mums keltis į kitą vietą, 
kuri jau nupirkta ir kurią, veikiausiai, nemaža draugų 
matė. Persikėlimas, mūsų sąlygomis, didelis, sunkus dar
bas, susijęs su nemažomis išlaidomis.

Išbuvus čia apie dešimt metų, jau nesinorėtų kitur 
keltis, į daug mažesnę ir ankštesnę vietą. Bet gyvenimas 
eina savo keliu, ir mes turėsime nuo jo neatsilikti.

Turėsime prašyti visų laisviečių talkos, turėsime pa
tys daugiau dirbti. Tikėkimės, kad su telkę'Jėgas visa tai 
sėkmingai atliksime! . ........

Jungtinėse Valstijose. Tuo 
būdu minėti trys kalifor-
niečiai gali būti persekioja
mi ir už tai, ką jie kalbėjo 
bei rašė gyvendami Ir veik
dami už Amerikos ribų.

Vasario 11 dieną bus 
prieš juos išneštas išdavys
tės kaltinimas. Visi trys 
laikomi po aukšta kaucija.

Savaitraštis “Nat i o n a 1 
G u a r dian” susirūpinusiai 
rašo apie šią nepaprastą 
bylą ir primena visiems, 
kad šiame minėtų trijų 
žmonių persekiojime slypi 
reakcijos pastangos atkurti 
Ame r i ko j e raga ngaud izm ą. 
Savaitraštis maino, kad šis 
persekiojimas -eina pagal 
įsakymą iš , Washingtono. 
Tiesa, teismas gali rasti 
kaltinamuosius nekalt a i s , 
bet kiek tiems žmonėms 
galvosūkio ir kokios milži
niškos gynimosi išlaidos!. 
Kas tai padengs? Aišku, 
kad Powell’ams ir Schuma- 
nui turės padėti visos Ame
rikos pažangioji visuomenė.

Konstituciniu laisvių
garantija žmonėms ’

Nuo pat mūsų atvykimo rantuoja asmeniui laisvės, 
iš Lietuvos į šią šalį lai- kuris kalba per laisvai. Ne
ką mes buvome visuomet garantuoja laisvės, jeigu 
įsitikinę, kad Amerikos tave bosas išvarytųyiš dar- 
konstitucija pilnai garan- bo, arba kad tu nebūsi iš- 

’tuoja savo šalies piliečiams,mestas iš bažnyčios, Klubo 
laisvę — laisvę žodžio, lais-larba draugijos. Taipgi ne- 
vę susirinkimų, laisvę span- garantuoja, kad nebūsi kie- 
dos ir daug kitų t. p. lais- no per nosį užgautas, kad 
vių. Beskaitydamas konsti- nebūsi apskųstas už kokį 
tucijos lapuose taip labai atsakomingą prasižengimą, 
kilniai parašytas eilutes apie 
didžiąsias laisves, žmogus 
nori grįžti į tolimą praeitį 
ir pagalvoti apie tų laikų 
laisvę mylinčius didvyrius, 
kurie tuomet, išsilaisvinę iš 
imperialistų vergijos, rašė 
laisvės žodžius į revoliuci
nės šalies pamatinius valdy-

: mosi įstatus — konstituciją. 
•|Tie valstybės steigėjai tuo

met taip aukštai įvertino 
brangiąją laisvę, didžiausią 
liaudies laimėjimo turtą ir 
troškimus.

Konstitucija reiškia tą, 
kad tavęs negalima stabdy
ti, kuomet tu laisvai kalbi... 
Tačiau ir kiti turi teisę 
prieš tave kalbėti. Tuo gali 
būti tavo žmona, 
bosas, kaimynas, ; 
mas. 1

Nesiginčysim, k: 
tucijoje yra paraš 
kių, netobulų laisvės) poreiš- 
kiu, kuriais reakcionieriai 
taip dažnai teismuose pasi
naudoja: Be to, jie kai ko
kiais atvejais visiškai pa-

švogeris, 
rba teis-

d konsti- 
^ta neaiš-

DABARTINĖ KAINA 
PIGIAUSIA KAINA!

Yra žmonių, kurie įkalbi
nėja, kad nereikia skubin
tis su laimėjimu negrams 
lygių teisių, kad pietinėse 
valstijose mokyklų integra
ciją reikia atidėlioti, kol, 
girdi, “jautrų audra pra-, 
eis,” įkaitusi atmosfera at-: 
auš ir nebereikės tokią! 
aukštą kainą mokėti už juo
dosios spalvos žmonių lais
vę.

Bet pakyla įžymusis A-į 
merikos ne£rų vadas Du- 
Bois ir sako: “pigiausia 
laisvės kaina yra šiandieni-1 
nė kaina.” Atidėliojimas to, i 
kas būtinai reikalinga, tiki 
sunkina padėtį ir pakelia 

, laimėjimo kainą.
Jis mums primena atsi

tikimą su John Brown, ku
ris prieš šimtą metų buvo 
pakartas tik todėl, kad jis, 
nors baltas būdamas, ėmė įl 
rankas ginklą ir kovojo už 
negrų laisvę. Jis tada sakė 
Amerikos žmonėms: Juo il- 

:giau bus toleruojama ver
gija, tuo brangiau prisieis 
užmokėti už jos pašalinimą.

Brown prieš pat pakorimą 
pareiškė:

“Jūs galite manęs nusi
kratyti — jau beveik esate 
nusikratę. Bet šis klausi
mas pasilieka neišspręstas- 
aš turiu mintyje, šis negrų 
klausimas. Jo galo dar ne
simato...”

John Brown išpranašavo: 
Už keleto desėtku metu dėl 
panaikinimo vergijos kilo 
civilinis karas, kuris nusi
nešė šimtus tūkstančių gy
vybių. Vergijos panaikini
mo atidėliojimas tiktai pa
kėlė panaikinimo kainą. Tas 
pats ir šiandien su mokyk
lų segregacija. Juo greičiau 
tam piktam bus padarytas 
galas, tuo lengviau bus ga
lima atsikvėpti.

Tačiau gal nebėra parašy
tų tokių įstatymų, kuriuose. 
turtingosios klasės reakcio
nieriai nesurastų sau išėji
mui skylių.. Turčiams bet 
koks įstatymas reiškia tik 
kaip girioje medis, kad ir 
storas, bet apvalus, kurį 
galima apeiti aplinkui.

Beveik kiekvienas teisė
jas, advokatas, kolegijos 
profesorius, arba fabriko 
darbininkas supranta ir aiš
kina ko n stitucines laisves 
skirtingai. Liberalai įžiūri 
konstitucijoje daug naudin
gos ir brangios laisvės ša
lies piliečiams, o reakcionie
riai, ją beryškindami, taip 
bjauriai iškoneveikia, kad 
joje nieko gero nelieka, tik 
garantuotų laisvių skudu
rai !

Dabar pažvelgiame, kaip 
yra aiškinamos konstituci
nės laisvės Aukščiausiaja
me šalies teisme.

Sakoma, kad t e i s ė j a s 
Holmes buvo geras konsti
tucijos žinovas ir jisai aiš
kino konstitucines laisves 
taip. Konstitucija nega-

neigia konstitucines teises 
ir su jomis nesiskaito. 
Kiekviena valstija turį saV® 
konstitucija ir ių seimeliai 
praveda savus įstatymus, iš 
kurių pasitaiko daug prieš
taraujančių federalinei kon
stitucijai. C

Miestų savivaldybių tary
bos irgi išleidžia savus įsta
tus, ir kai kurie jų būna 
priešiški ne tik federalinei, 
bet ir valstijinei konstituci
jai. Šių metų Kongreso po
sėdyje kai kurie pietinių 
valstijų, senatoriai, aršūs 
s e g r eg^icijos palaikytojai, 
sumanė (nešti Senatui bilių; 
kuris, jei\ taptų įstatymu, 
duotų valstijoms pilną teisę 
laisvai tvarkyti apšvietos 
reikalus mokyklose, pagal 
apšvietos tarybos nuožiūrą 
ir poreikius. Jeigu jiams 
pavyktų ‘tokį bilių praleisti, 
tuomet “negrams” būtų su
duotas baisus smūgis! Pa- 
naikifrhųas segregacijos pa
siliktų beviltiškas... Bet, kol 
kas, tie reakcionieriai ne
daug terado pritarėjų savo 
ke rš ti ngie m s užmo j a ms.

Pregresas

A. Guzevičiaus nauji kūriniai

GAL IR POPIEŽIUS 
SUPRATO, KAD JIE 
MELUOJA

Neseniai Montrealio mies
te susirinko grupė dipukų 
ir nutarė pasiųsti laišką po
piežiui. Laiške jie prašo po
piežių palikt į Vatikane 
Girdvainį “Lietuvos minis- 
teriu.”

Tai padaryti, žinoma, jie 
turėjo teisę. Bet jie netu
rėjo teisės meluoti, būk jie 
atstovaują “Montrealio de
šimties tūkstančių lietuvių 
koloniją.” Tą, matyt, su
prato ir popiežiaus sekreto
rius Tardini ir “vaduoto
jams” nedavė nė atsakymo.

Lion donas. — Anglijos 
premjeras Macmillanas 21 
d. vasario vyks į Tarybų 
Sąjungą.

(Laiškas iš Kauno)
Nuo 1946 m. A. Guzevi- 

čius išaugo į žymiausią Lie
tuvos rašytoją. Jis. jau išlei
do septynias knygas. Toks 
produktingas Guzevi č i u s 
buvo todėl, kad savo kūri
nių temą, siužetą jis ligi tol 
jau buvo “išnešiojęs“ apie 
20 metų. 1955 m. išėjo jo 
“Brolių” ketvirta knyga. Jo 
romanas “Broliai” išverstas 
į rusų, čekų ir kit. kalbas. 
Neseniai Maskvos leidykla 
“Sovetskij Pisatel” išleido 
jo “Brolių” naują laidą. 
Tekstas, kurį autorius davė 
versti, žymiai pataisytas, 
palyginus su pirmąja re
dakcija. “Broliai” — puikus 
meno kūrinys. Pirmieji jų 
du tomai seniai išpirkti.

Pastaruoju metu Tarybų 
Lietuvoj Guzevičiaus pasta
tyta nauja pjesė. Joje vaiz
duojamas fašistų baisus su
manymas — dujomis nuo
dyti kovotojus. Pirma fašis
tų auka dujų kameroje tapo 
valstietis Maurušaitis. Gu- 
zevičius tai nupiešė.

Pjesėj atskleidžiama, 
kaip po kovos darbo žmonės 
Lietuvoje pasiekė galutinę 
pergalę. Laimėjo liaudis. 
Drama — labai sunkus žan
ras. Bet ir joje Guzevičius 
prabyla nuostabiu talentin
gumu.

Kitą Guzevičiaus pjesę 
statys Maskvos teatras. Jau 
spaudoje buvo rašyta,

Guzevičius rašo pjesę apie 
taurų žmogų, kovotoją Ka
rolį Požėlą.

Guzevičius — didelės eru
dicijos rašytojas. Jo kalba 
labai turtinga, žodinga. Tai 
jau P. Cvirka atžymėjo.

Kad Guzevičius nepalau
žiamas, drąsus kovotojas, 
tuo įsitikinau 1936 m., kai 
kartu su Guzevičiumi sėdė
jau Kauno kalėjime. Būda
mas talentingas, ideologiš
kai tvirtas rašytojas, Guze
vičius labai greit išpopulia
rėjo. Tarybiniai žmonės m- 
bai myli savo rašytoją. .

Neseniai kurį laiką Guze
vičius kūrybinį darbą dirbo 
netoli Maskvos esančiuose 
Rašytojų namuose.

A. LIEPSNOMS
1959.1.4 d.

MACMILLANAS VYKS l 
TARYBŲ SĄJUNGĄ

I Londonas. — Anglijos 
premjeras Macmillanas tuo- 
jaū vyks į Tarybų Sąjungą 
matytis su tarybiniais va
dais. Anglijos užsienio mi
nisterija tą paskelbė belau
kiant atvykstant JAV Vals
tybės sekretoriaus Dulleso.

Roma. — Popiežius Jonas 
veda derybas su Vengrijos 
Liaudies Respublika kardi
nolo Mindszenty reikale^ 
Mindszenty nuo 1956 mdfcų
pabaigos sėdi pasislėpęs 

kad JAV ambasadoje.

2 p.-Laisve (Liberty)— Anlrad., vasario (Feb.) 10, 1959
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TADAS VRUBLEVSKIS
100-ąsias gimimo metines pažymint

Prasidėjus suėmimams, 
1880 m. T. Vrublevskis iš 
Peterburgo persikelia stu-

buvo suimtas ir po pusant
rų metu kalinimo Varšuvos k c »

ra.
Ištrėmimo laikui pasibai

gus, T. Vrublevskis grįžo,1.1 
studijuoti jau nebe medici
ną, o teisę eksternu.

Mirus tėvams, 1891 m. T. 
Vrublevskis grįžta į Vil
nių. Versdamasis advoka
to praktika, daug jėgų ir 
laiko skiria bibliografijai ir 
bibliotekininkystei. Jis no
ri sukurti miesto gyvento- 
j a m s biblioteką, r-e n k a , 
tvarko ir katologuoja kny
gas, raižinius, graviūras, 
rankraščius.

XIX amž. pabaigoje ple
čiantis darbininkų judėji
mui, stiprėja ir Vilniaus 
proletariatas. T. Vrublevs
kis karštai gina 1905-1907 
m. revoliucijos dalyvius ca
ro teismuose. Jis dalyvavo 
daugiau kaip 470 politinių 
procesų, gindamas apie 4

ir daugybės kitų reVoliucio- šovinistinį 
n i erių bylos.

Tačiau T. Vrublevskį, 
kaip revoliucionierių gynė
ją, labiausiai išgarsino 
1905 metais Sevastopolyje 
įvykusi Juodosios jūros lai
vyno sukilėlių vado leite
nanto Petro Šmidto ir šar
vuočio “Očakov” jūreivių 
byla. Negalėdamas apginti 
Šmidto nuo mirties baus- 

*mės, T. Vrublevskis įsūni
jo jo sūnų.

Kai 1918-1919 m. Vil- 
i niaus miesto darbo žmonės 
Lietuvos Komunistų aprti- 
jos vadovaujami, kūrė soci
alistinę valstybę, T. Vrub
levskis, nepaisydamas se
nyvo amžiaus, irgi aktyviai 
kovojo už Tarybų valdžią 
Lietuvoje. V. Kapsukas jam 
pavedė juriskonsulto ir vy
riausybės dekretų vyriausio

režimą Kaune. 
Jis pripažino tikrąją val
džia vien liaudies valia su-j 
kurtą Tarybų valdžią.

T. Vrublevskis mirė 1925 
m. liepos 3 d. Jį lydint į 
Rasų kapines, dalyvavo 
tūkstančiai įvairių tauty
bių vilniečių. Politiniai ka
liniai. — komunistai ir anti-

Shah Ghazi Kamai iš Bal 
hu, Pinjab Indijoje, buvo 
originalus ir gabi ausi a s 
“begalvis jojikas.” Jis ne
teko galvos kovoje Jhajiari- 
joje 1635 metais susidūri- 

,—priešo karfašistai, kuriuos jis iki pas- me su priešu, 
kutinės savo gyvenimo aki- das nukirto jam galvą. Bet 
mirkos gynė nuo ponų Len- jis nesusmuko be gyvybės ir 
kijos teismo, negalėdami nenusirito nuo arklio. Jo 
dalyvauti laidotuvėse, iš-'sėdynė balne buvo taip pri
spausdino ir išplatino savo tvirtinta drūčiai, kad jį iš- 
atvirą laišką “Vietoje vai- laikė ant arklio, kolei jo 
niko ant T. Vrublevskio arklys pasibaidęs bėgdamas 
kapo,” kuriame rašė: |nunešė jį be galvos 26 my-

“T. Vrublevskis mus už-|^as nU(? Jhaijai i Bahu ii 
kokią nesustojo bėgęs, kol nepri-

Darbininkų sveikata
DARBAS—SVEIKATOS 

ŠALTINIS
Kaip tik šitaip ir teigia 

tarybiniai fiziologai ir gy
dytojai. 1. Darbas neištam
po nervų sistemos ir viso 
kūno, bet atvirkščiai—stip
rina ir palaiko visą orga
nizmą. 2. Kuo daugiau dar
bininkas naudoja savo sme
genis, tuo mažiau jis dirba, 
kaip mašina, ii- tuo daugiau 
jis darbuojasi, kaipo maši
nų valdytojas, operatorius 
—ir tuo geresnė yra tokio 
darbo įtaka jo sveikatai. 
3. Kuo protingesnis ir na
šesnis žmogaus darbas, tuo 
mažiau laiko jam tenka 
dirbti. Tokiu būdu jis turi 
daugiau laisvalaikio, gali 

Gabiau gilinti savo žiniją, 
• visą gyvenimo 

kultūrą. 4. Kasmet darbas 
vienam iš ju, narūnui Čhak- darosi lengvesnis, supratin- 
ravati, užkabinti dėžę ir iš- gesnis ir produktingesnis. 
traukti į viršų su 500 auksi- I*’ kaip tik šitoksai darbas 
nių brangenybių. Tai buvo įr 
1841 metais. Ir paskiau po 
20 metų tūlas vaikiščias iš
traukė skrynią 
pinigais 
išleisti ežero vandenį buvo ę°je. 
be pasekmių, nes po ežeru 
yra keletas šaltinių (vers-

sistatymas pinigus ir auksi
nius daiktus slėpti tamsiam 
vandenyje. Šis nenaudėlis 
nusamdė du narūnus, kurie 
paslėpdavo jo grobi ežere.

Tas tęsėsi iki 1712 metų. 
Tais metais buvo nugalėtas

far Khan iš Bengal. Jaffar 
Khan pasiuntė kariuomenę 
suimti patį Rajah ir paimti 
jo turtą. Pirma, negu išėjo 
pasitikti pasipriešinimui sa
vo priešą, nužudė abu narū
nus. Bet vėliau jis pats buvo į 
pagautas ir nužydytas. Bet
gi paslaptis mirė sykiu su 
juo apie paslėptą turtą.

Daugelis pasikėsi n i m ų 
buvo daryta surasti paslėp- 

nukėlė; ^4 turtą, bet vis buvo be pa- 
paskutiniu metu dar !av^a

i redaktoriaus pareigas. Be daugiau dirbo, 
to, jis dirbo Lietuvos TSR savo sunki4 gynėjo veiklą 
Valstybinio centrinio archy- apgindavo dar daugiau ko
vo steigiamojoje komisijoje, v°t°jų už tikrąją laisvę.”

jautė, nes žinojo, 
ir kieno valią mes kovoja
me, — taigi, dėl to jis, ne
paisydamas senyvo am- 

I žiaus,

o nuo 1919 m. kovo 23 d. i p0 Vrublevskio mirties 
naujai įsteigto archyvo di- Vilniaus miestas paveldė- 
rektorium . Jis par uoš_ė.jo turtingą biblioteką, ku- 
spaudai jaunos Trybinės. rįos rinkiniai tuomet buvo 
respublikos teisinių aktų pripažinti pasaulinės reikš- 
rinkinį lietuvių,^ rusų ir mės unikumais ir įvertinti 

. . lenkų kalbomis, išvertė Na-1 f]viem milijonais dolerių.
tūkstančius darbininkų ju-:dieždos Krupskajos darbą' 

. dėjimo veikėjų.
T. Vrublevskio

Liaudies švietimas ir de-
Atkūrus 

bų valdžią,

Jo

ant arklio, kolei jo

nešė prie gyvenvietės savo 
valdoną.

Verkianti šeima

nadauP-ino 1 m^rinę koplyčią, kuri ir paaaugino šian(]ien tebest()vi< vėliau 
’’prie tos koplyčios buvo pa

darytas dirbtinis ežeras. 
Keliauninkai (pilgri m a i ) 
atsilanko atiduoti pagarbą 
kaip “begalviui šventajam.”

sėkmių. Tik du sykiu per 
tris paskutines gentkartes'mokslą ir 
pavyko turtų .ieškotojams k----

ir produktingesnis.

žmogaus sveikatos

VILNIUS.-1958 m. lapkr. | 
8 d. sukako lygiai 100 me
tų, kai gimė Tadas Vrub
levskis — dabartinės Lietu
vos TSR Mokslu akademi
jos įkūrėjas ir pirmasis jos 
tvarkytojas. XIX am
žiaus pabaigoje ir XX amž. 
pradžioje Tadas Vrublevs
kis buvo pagarsėjęs Vil
niaus advokatas, pažangus 
visuomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo veikėjas. 1905- 
1907 m. pirmosios Rusijos 
revoliucijos metu jis ne tik 
Lietuvoje, bet ir visoje Ru
sijoje garsėjo kaip juristas, 
nepalaužiamas darbo žmo
nių interesų gynėjas.

Tadas Vrublevskis gimė 
1858 m. lapkričio 8 d. Vil
niuje. Jo tėvų bute (na
muose prie dabartinės L. 
St&okos - Gucevičiaus g-vės 
Nr. 9/7) rinkdavosi X I X 
amžiaus antros pusės žy
miausi Lietuvos ir Baltaru
sijos revoliuciniai demokra
tai. Čia ateidavo ir 1863 m. 
Valstiečių sukilimo organi
zatoriai : Z. Sierakauskas,
K. Kalinauskas, J. Dom
brovskis, E. Veriha, poetas
L. Kondratavičius ir kiti 
revoliucionieriai.

Su aukso medaliu baigęs! 
I-ąją Vilniaus gimnaziją, 
T. Vrublevskis 1887 m. iš
vyko į Peterburgą studijuo- Kapsuko, 1906 m. pabėgu-1 
ti medicinos . Jaunas stu-'sio iš Suvalkų kalėjimo, by- 
dentas greit įsijungia į vi- la, lenininės “Iskros” pla- 
suomeninį darbą. Kai 1878 tintoju Mato Baltušio, lietu- 

Peterburge susiorgani-i vių rašytojo Povilo Višins- 
zavo S. Chalturino ir V. Ob- kio, revoliucinės literatūros 
norskio vadovaujama. “Ru- saugotojo Stasio Didžiulio, 
sijos darbininkų šiaurės są- baltarusių revoliucinės poe- 
junga,” T. Vrublevskis, ei- tės — Jono Biliūno bendra- 
damas savo tėvo Eustachi- darbės — Ciotkos, įžymaus 
jaus ir dėdės Valerijono pė- baltarusių poeto J akubo 
domis, įsitraukia į politinį Ko laso, latvių laikraščio 
darbą. Jis dirba slaptame j “Cinia” leidėjų, vokiečių 
studentų ratelyje, kuris pa-' komunisto_ Eugenijaus Le- 
lihikė ryšius su kitomis re-,vinė — vėliau 1919 m. pa- 
voliucinėmis organizacijo-1 sižymėjusio Bavarijos Ta
rn is.

m.

‘ yna 
šaltinis.

Svarbiausias veiksnis—vi-
‘ Su Indijos sa darbo sistema yra tokia

is 'rupees. Pastangos, skirtinga Tarybų Sąjun-Prie cigarų krautuvėlės 
buvo Indijono Statula, ku
ri buvo išrinkta už Taikos 
Teisėja Allentown, N. J., 
1883 m

Darbininkai, visi 
, žmonės turi saugumą, turi 
užtikrinimą. Turi užtikrin-Lietuvoje Tary- 

buvo tinkamai 
T. Vrublevskio
Jo vardu buvo

T. Vrublevskio gintųjų mokl^tij^ Paiašė studiją pagerbtas 
bylu fonde išliko LKP kū- aPie RTFSR A. Lunacars-

i v i < t , i o* •» n z* J v»/'I i • • v • •, . /. niU" pavadinta viena gražiausiu
kyyMą. T. Vrublevskis su- gatvių Gedimino pilies kal- 
tyarke ir išsaugojo savo no papėdėje. Neries pa
rinkimuose nemažą pluoštą krantgj8 šiandien stovi rū- 
1918-1919 m. Tarybų Lie- 
tuvos valstybinių dokumen- ą/ 
tų, kurie šiandien Lietuvoje kultūrinės

Statula (paminklas) bu- miu). Kaip greitai vandeni i U darbą, nebijo nedarbo.
. -iv- , • , • -i Tuvi 117T1 Lvinra nwivma ir

r ė j o Vinco Mickevičiaus - ■ k*° vieningąją .(?al^.°

tvarkė

1918~1$)19 m. Tarybų Lie-

turi 
isto-;

istorijos tyrinėtojams 
ne tik išliktinę, bet ir 
rinio šaltinio vertę.

Lenkijos buržuazijai 
mininkaujant Vilniuje, T. 
Vrublevskis, čia gyvenda
mas, neatsisakė revoliucinio 
demokrato pažiūrų. J i s 
smerkė ir lenkų ponų gro
bikišką valdžią Vilniuje, ir 

. I rybinės Respublikos vadovo • buržuazinių nacion a 1 i s t ų

šei

atminimas.

Neries pa-

mai, kuriuose sukauptos 
. Vrublevskio surinktos 

; vertybės — da
bartinė Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Centri
nė biblioteka. Tarybiniais 
metais išaugus i u o s e fon
duose T. Vrublevskio palik
tas turtas sudaro nežymią 
dalelę. Tačiau jo pradėtas 
darbas duoda* ^vaisius, apie 
kuriuos taip s v a j o j o T. 
Vrublevskis.

V. A bramavičius

Štai daugiau lietuviškųjų budelių vardų ir pavardžių
... 1938 metais Žagarėje verdančią, kunkuliuojančią1 nes neturi kur išsitiesti, at- 

1942 m. kovą už šviesų rytojų. Jis 
— to- sako aistringas prakalbas., 

statistinius Į skaito ateistines paskaitas.
pa- Plačios erudicijos žmogus., 

vidurinės puikus oratorius, Mačernis 
mokyklos 25 metų jubulie-1 aktyviai padeda Žagarės 

valsčiaus žemės dalijimo 
komisijai, dalyvauja geri
nant miestelio kooperaty
vo veiklą. Ne visiems pati
ko panašios liaudies val
džios. priemonės. Griežė ap
laužytomis iltimis buvę 
“patriotai”, širdo kažkada 
ponais vadintieji. Ne kartą 
Mačernis sugau d a v o jų

—5445 gyventojai, 
—2936 gyventojai 
kius oficialius 
duomenis. 1944 metais 
skelbė Žagarės

leidinėlis. Pro 
karo cenzūros 

tie

jui skirtas 
hitlerinės 
gniaužtus prasmuko 
skaičiai. Jie — kaltinamasis 
aktas fašistiniams bude
liams. Kas tie tolimo Lietu
vos miesto taikūs gyvento
jai, kuriuos statistikas ne
sudrebėjusia ranka išbrau
kė iš sąrašų? Tai — daug 
žydų tautybės piliečių, tai žvilgsnyje tramdomą grasi- 
naujakurys valstietis Pro- nimą. Tačiau jis nepasuko 
k^fjevas, darbininkas Vyto- iš pasirinkto kelio.
las, pieninės darbininkas 
Laucius, gimnazijos direk-j 
torius Mačernis ir daug ki-

Apie vieną jų mes ir nori
me tiaimpai papasakoti.

Kazys Mačernis gimė 
1908 m. Mokėsi Telšių gim
nazijoje, po to baigė teisės- 
ekonomikos ir fizikos-mate
matikos fakultetus. Didelio 
išsilavinimo, tvirtos pasau
lėžiūros inteligentas džiu- 
palatvės miestelyje— žaga- 
giuosius 1940 metų vasaros 
įvykius, sutiko nuošaliame 
rėje. Tų įvykių atgarsiai, 
darbo žmonių džiaugsmo 
banga sklido ir čia. Turga
vietėje nubangavo miestelio 
amatininkų, varg i n g ų j ų 
valstiečių demostrac i j o s, 
skaisčiai sužydėjo raudonos 
vėliavos ir transparantai.

Neliko pasyviu to meto 
IPfrkių liudininku ir Kazys 
Mačernis. Teisingai supra
tęs ir įvertinęs, liaudies lū
kesčius ir viltis, Mačernis 

entuziazmu įsijungia j

Nuo 1940 metų rugsėjo 1 
dienos Kazys Mačernis — 
Žagarės gimnazijos direk
torius. Ir čia į priplėkusią, 
slogią buvusios buržuazinės 
mokyklos aplinką jis įneša I 
daug energijos, naujo, švie
saus. Mokykloje įsikuria 
komjaunimo organizacija, 
ateistinis būrelis. Būrelio 
nariai rengdavo diskusijas, 
kovojo su kapelionų įdieg
tais moksleivių sąmonėje 
religiniais prietarais.

Svastikuoti galvažudžiai, 
užtemdę Lietuvos padangę 
gaisrų dūmais, sunkiu, gele
žimi kaustytu batu sumin
džiojo visus pradėjusius 
kilti į saule naujo gyvenimo 
želmenis. Prasidėjus karui, 
Mačernis traukiasi į rytus, 
tačiau vietiniai hitlerininkų 
pakalikai jį atpažįsta ir su
ima. Ir štai jis iškankintas, 
bet nepalaužtas sausakim
šame Žagarės valsčiaus ka
lėjime. Kameros negali su
talpinti visų suimtųjų, žmo-

nos naktį Mačernį ir dar 
kelis pasmerktuosius balta
raiščių gauja nuvedė prie 
Latvijos sienos esančio pu
šyno. Čia jau žiojėjo duo
bė... Galvažudžiai, kaip vi- 

įsada, — girti. Jie tyčiojasi 
iš telefono vielomis surištų 
darbininkų Lauciaus ir Vy- 
tolo, iš kuklios žydaitės ki- 
noteatro kasininkės Rapo- 
portaitės, iš tik Tarybų val
džios metais gavusio žemės 
valstiečio Prokofjevo. Vie
na po kitos krenta į smėlė
tą duobę kulkų pakirstos 
aukos. Mačernis palieka
mas paskutiniuoju.

—Dabar tavo eilė, raudo
nasis direktoriau! — nuo 
degtinės ir kraujo apsvaigę

I kurio jų šūvis sužeidžia Ma
černį. — Klaupkis ir balsu 
kalbėk poterius...

Kančios pilnos akys su 
panieka nužvelgia budelius. 
Nuaidi salvė, ir žmogžu
džiai, paskubomis užvertę 
duobę, nueina. Rytoj aus 
dieną, pastebėjusi vieną jų, 
apsiavusį vyro pusbačiais, 
nualpsta Mačernienė...

...Atmena ir gerbia Žaga
rės darbo žmonės šviesų 
Kazio Mačernio paveikslą. 
Po karo jo palaikai perkelti 
i kapinaites už miesto, kur 
ilsisi aštuoniolika kovų už 
Tarybų valdžią Lietuvoje 
1918-1919 metais dalyvių. 
Žagarės K. Didžiulio vardo 
vidurinės mokyklos pionie
riai savo draugovę pavadi
no buvusio direktoriaus Ka
zio Mačernio vardu. Pionie
riai parašė laišką Mačernio 

neatvedė sūnui Kaziui, kuris su moti
na gyvena Telšių, rajone.

sisėsti. Naktimis girdisi su
muštųjų dejavimai, aimanos 
pro neramų miegą... Atida
ręs tvankios kameros duris, 
baltaraiščių “policijos va
das” Krutulis ramina:

—Nieko, bolševikai, greit 
pailsėsit ...

Už jo nugaros kvatoja 
girti “aktyvistai”—K. Bar- 
tašius, A. Plechavičius, K. 
Erštikis, prasigėręs batsiu
vys A. Jurevičius. 1

Mačernį ilgai tardė. Bal
tai* a iščių “grietinėlė’” — 
Krutulis, Kaunas, šundak
taris Stulgys įrodinėjo:

—Mes juk visi Lietuvos 
inteligentai... Savi... Atsi
žadėk, tamsta, taip sakant, 
savo raudonų įsitikinimų, ir (tyčiojasi žmogžudžiai. Kaž- 
mes dar pažiūrėsim.

Tylėjo sukepusios Mačer
nio lūpos. Tik paskutinio 
tardymo metu jis paklausė:

—Kas jus įgaliojo žmones 
bausti mirtimi, žvėrys?

Pasipylė smūgiai...
Kartu kameroje sėdėjęs 

jaunas kaimo vaikinas 
komjaunuolis, dabar kolū
kio “Už taiką’” pirmininkas 
V. Ginčas prisimena, kad 
Mačernio nepalaužė kanki
nimai, kad jis aprodė ramus, 
tvirtas savo įsitikinimų tei
singumu. Gi valsty b i n i o 
medelyno darbininkas Ver- 
nys, pabėgęs iš kalėjimo ir 
visą okupacijos laiką išsi
slapstęs, pasakoja, kad Ma
černį kasdien išsikviesdavo 
abiejų Žagarės bažnyčių 
klebonai — Jazdauskias ir 
Gedvilą. Deja, ir jie neį
stengė palaužti tvirtos ko
votojo dvasios, 
Mačernio į “doros” kelią.

1|941 metų birželio 29 die- Kazys baigia Telšių viduri-

vėl Turi užtikrintą gydymą ir 
' ligoninės priežiūrą, žemos 
nuomos užtikrinimą, turi 
užtikrintą ir aprūpintą vai
kų išmokslinimą ir aprū
pintą senatvės priežiūrą. Ir 
žmonės jaučiasi linksmi, 
darbingi, nebijo kokių tuš
čių grūmonių, bauginimų ir 
pajuokos. Kiekvienas jau- 

. . v . _ . čiasi savo vietoj, užsipelnęs
tirti žmogaus pulsą. Dabarigau pagarba ir pripažini- 

i tikrinamas
- . .. , - i 1S~I Tikra teisybė. Tarybų

rastu specialiu pulsotachso- Sąjungoje visi aliai vieno 
žmonės jaučiasi saugūs, už- 

dažnumą per minutę ^ięrinti, apsaugoti, „ąpyū,- 
pinti . Tai j*au toks visuo- 

' meninis, socialinis darbo 
atžvilgis Tarybų šalyse. Nė
ra ten b a i m ės atsidurti 
krizėje, be darbo, visų ap
leistam, užmirštam. Kiek
vienas sveikas žmogus gali 
sau gaut atitinkamą darbą, 
sulig savo gabumais. Ir tu 
visuomet gali mokytis, la
vintis ir tolyn. Darbinin
ko, valstiečio, kolūkiečio pa
jamos bei uždarbis kasmet 
eina didyn. Su pasitikėji
mu jie žvelgia pirmyn. At
eitis priklauso nuo visų jų 
pastangos, nuo sutartinio 
darbo. Darbas yra gerbia
mas. Koks savanaudis, tin
ginys ar sukčius neturi 
ten jau dirvos. Jis turi re
formuotis, persiauklėti ir 
tapti naudingu, darbingu 
piliečiu. Čia jam visi pa
deda, padrąsina, paguodžia.

Daktaras Karteris ir šiaip 
keleivių grupės ne kartą 
matydavo darbinųikus ei
nant į darbą su daina. 
Linksmi, viltingi, dainuoja, 
švilpčioja, net ir šokti už
simano, aki tenka kur pa
laukti kelto ar traukinio, 
t ra m vajaus, autobuso. 
Linksmi, sveiki — net žiū
rėt miela!

J. J. Kaškiaučius, M. D.

vo aprengta draubžiąis ir j išleidžia, taip greitai 
pridėtas išgalvotas vardas prisipildo. 
Abner Robbins, ant baloto 
buvo padėta d u bei tavas! -----------
vardas - Cigar Store Indi-
an Abner Robbins. Ir tąsi 1
Abner Robbins septynių.
balsų didžiuma buvo išrink-! rodyklę išrado anglų gydy
tas prieš Teisėją Sam Da-|tojas Džonas Fl a nerasi 
vis. Teisėjas Davis su dide-į (1649-1734), norėdamas iš-! 
le apmauda rezignavo iš , ■
vietos, kuomet dažinojo, pu]sas tiksliai 
kad oponentas buvo medi- tarybinių mokslininkų i
nis Indi jonas!

J. Bimba

• Sekundinę laikrodžio

i metru , rodančiu skalėje
Yra kriminališkas 

prasižengimas gelbėti 
moterį nuo nuskendimo 
Šis įstatymas, yra galioje 

gentėje ant salos Pontia- 
!nak, Vakarų ] 
(prie Borneo, kur dabar yra'di. Jos žiedas sveria dau- 
> Indonezijos respublika. Sa-giau kaip 10 kilogramų ir 
los gyventojai nieko prie
šingo neturi prieš moteris. 
Bet jų yra įsitikinimas, ir 
pasididžiavimas, kad jų mo
terys geriausios plaukikės 
pasaulyje. Tad jie grasina 
mirčia, jei kas gelbsti mote
rį nuo nuskendimo.

Vyriausia bausmė yra su
naikinimas gelbėtojo. Bet 
per gentkartes, kaip šis 
įstatymas gyvuoja, nei vie
na moteris nebuvo nusken
dimo pavojuje.

Iždas ežere
Yra manoma, kad keletas 

šimtų tūkstančių dolerių 
vertės pinigais ir brangak- 
menimis yra paslėpta dirb
tinio ežero dugne Muham- 
madqur, Bengal, Indijoje.

skaičiais, taip pat garso ir 
šviesos signalais.

• Didžiausią pasaulyje 
žiedą turi Sumatroje au- 

Vakarų pakraštyje' ganti gėlė rafileizija arnol-

turi daugiau kaip metrą

• žemės rutulio gyven
tojai kalba 2,796 kalbomis, 
neskaitant įvairių tos pa
čios kalbos tarmių.

• Oro srovių tekėjimas 
Arktyje siekia 620 km/val.

• Elektronų, skriejančių 
aplink atomo branduolį, 
masė mažesnė už patį bran
duolį apie 2 tūkstančius 
kartų. Jei nebūtų tuštumos, 
pačiame atome ir branduo
liai su elektronais glaudžiai 
suartėtų vieni su kitais, tai 
visa Žemė sumažėtų iki to
kio rutulio, kurio diametras 
neviršytų 100 metrų. Žino
ma, svoris liktų nepasikei
tęs.

• 1,124 kilometrų ilgumo
Vietinis valdonas^ Rajaį Si-1 upė, tekanti per Vidurinę 

Azija, niekur ne į teka. 
TSRS ribose ši upė iš dalies 
panaudojama Tedženo oa
zės drėkinimui, iš dalies iš
sisklaido smėlynuose.

• Sudane, Vadi- Chalfo 
rajone, per trejus metus iš
krinta 1 milimetras kritu
lių, o Rytų Indijoje, Čera- 
pundžio rajone, tik per me
tus iškrinta 12,665 mili
metrai kritulių.

• Didžioji Sibiro magist
ralė nuo Čeliabinsko iki 
Vladivostoko yra ilgiausias 
pasaulyje geležinkelis. Jo 
ilgis — 7,416 kilometrų.

• Keinerio, visų mažiau
sios žvaigždės, sudėtinės 
medžiagos vienas litras sve
ria apie 36 tūkstančiūs to
nų. Degtukas, pagamintas 
iš tokios medžiagos, žemėje 
svertų apie 6 tonas, o tokių 
degtukų dėžutė — apie 300 
tonų!

to Ram Rai (1699 — 1712), 
apiplėšdamas savo pavaldi
nius ir kaimynus, susigrobė 
didelius turtus. Jo buvo nu-

nę mokyklą — tą pačią, ku
rio je mokėsi ir jo tėvas. Ka
ziui gyvo tėvo matyti nete
ko — Mačernis buvo nužu
dytas prieš pat sūnaus gi
mimą. Savo laiške pionie
riams Kazys rašo: “...jeigu 
aš galėsiu būti toks, koks 
buvo mano tėvelis., daugiau 
nieko man gyvenime nerei
kia.”

Šiomis dienomis, artėjant 
Tarybų valdžios paskelbimo 
Lietuvoje keturiasde ,š i m t - 
mečiui, žagariečiai su gilia 
pagarba mini kovotojų už 
šviesų rytojų vardus. Jų 
tarpe šviesus Kazio Mačer
nio — mokytojo - kovotojo 
vardas.

SENI METALAI (SCRAP)
Senas metalas liejyklose 

yra paverčiamąs į naują. 
Kai kurie seni metalai iš! 100 
svarų duoda 50 svarų nau
jo, o kai kurie 25 svarus. 
Priklauso nuo to, koks yra 
tas. metalas.

1958 metais seno metalo 
buvo supirkta anie 22,000,- 
000 tonu, gi 1957 metais — 
29,600,000 tonų.

“Tiesa”

J. Stankus
V. Vaitkus

• Metras turi 3 pėdas ir 
3 colius (arba 39 colius). 
Trys kilometrai (km) suda
ro apie dvi mylias ilgio.
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'J. Jurginis, V. Miku'čianls

VILNIUS-
, (Tąsa)

Šie seniausieji mūsų dienų išlikę mū
riniai pastatai turi būdinguosius gotiki
nės architektūros bruožus: smailu arkų 
portalus, langus ir skliautus. Vilniaus, 
kaip ir aplamai visos lietuviškos gotikos 
vystymuisi nemažą įtaką darė statybi
nės medžiagos savybės. Vakarų Kuro- 
pos, ypač prancūzų, gotikinės pilys ir 
katedros buvo statomos iš tašytos baltos 
uolienos, kuri tiko ne tik sienoms mūry
ti, bet ir statuloms bei ornamentams da- 

| ryti. Lietuva tokio arba panašaus ak
mens neturėjo. Čia pagrindinė statybinė 
medžiaga buvo molis. Vilniaus meistrai- 
plytų dirbėjai, gamindami plytas pasta
tams, ir mūrininkai, statydami šiuos pa
status, parodė nuostabų išradingumą. ..

Iš visų gotikinių bažnyčių gražiausia 
— Tiesos gatvėje esanti Onos bažnyčia, 

j šis architektūros meno kūrinys pastaty
tas Vilniuje XVI amžiaus pirmojoje pu
sėje. Jo autorius—architektas—nėra ži
nomas, todėl šis pastatas laikomas Vil
niaus mūrininkų cecho kolektyviniu kū
riniu. Meistrai mūrininkai ne tiktai jį 
statė ir paliko kai kuriose plytose savo 
cecho ženklus, bet, greičiausiai, ir pro
jektavo.

Kituose kraštuose gotikinių pastatų 
fasadų pagražinimus skulptorius iškal
davo iš akmens. Onos bažnyčios staty
tojai pasidirbo 33 formų plytas, beveik 
keramikos būdu jas išdegė ir iš jų su
kūrė nuostabius pagražinimus. Plyta, 
kaip trapi statybinė medžiaga, ligi tol 
buvo laikoma netinkanti smulkioms ir 
lenktoms puošybos linijoms sukurti. De
koruojant pastatus būdavo pasitenkina
ma paprastais, stačiakampiais, mažai 
teišmargintais mūro paviršiais. Onos 
bažnyčios statytojai dekoravimo sunku
mus, susijusius su statybine medžiaga, 
sėkmingai nugalėjo. Dabar mus stebina 
ne tik fasado puošybos išradingumas, bet 
ir plytų kokybė. Šiam pastatui lengvu
mą ir grožį suteikia ritmingas tiesių ir 
kreivų linijų išdėstymas fasade, kuria
me nėra plikų ir nuobodžių mūro plokš
tumų.

___ .Onos, bažnyčios statytojai, ar taupyda
mi medžiagą, ar nenorėdami apsunkinti 
pastato, sienas ir spyrės padarė per plo
nas, ir dėl to buvo įgriuvę skliautai. XX 
amžiaus pradžioje jie buvo atstatyti iš 
naujo. Aplamai, perstatinėjimai ir res
tauracija beveik nepalietė išviršinės šio 
pastato architektūros. 1900-1904 metais 
buvo atnaujintas senose tik jo portalas, 
stengiantis atkurti jį tokį, koks jis pa- 
vaizduoatas senose graviūrose ir koks iš
plaukia iš visos fasado konstrukcijos.

Už nedidelės ir grakščios Onos bažny
čios stovį tokio pat stiliaus, bet žymiai 
didesnė tvirtovinio tipo Bernardinų baž
nyčia, pradėta statyti 1525 metais ir 
baigta XVI amžiaus pabaigoje. 1655 
metais ji buvo panaudota kariniams rei
kalams ir todėl mūšių metu gerokai ap
griauta. Ją atstatant buvo sužalotas iš
viršinis architektūros vieningumas, fa
sadui buvo prikergtas barokinis fronto
nas su vingiuotais ir užriestais kraštais.

, Šio gana niūraus pastato pietryčių 
kampe yra ypatingo dėmesio verta aštuo- 
niasienė varpinė. Ji žavi^avo proporci
jomis ir rūpestingai atliktomis detalė
mis, papuošta stačiakampėmis, apvalio
mis, pusiau apvaliomis ir kitokiomis ge
ometrinėmis figūromis. Ši varpinė pri
klauso prie seniausių pastato dalių. Baž
nyčios statyba buvo pradėta iš rytų pu
sės, varpinė stovėjo visai atskirai, ir tik 
vėliau, išplečiant bažnyčią, ji buvo 
įsprausta į pietinę sieną, ir dabar iš kie
mo pusės matoma tik jos viršūnė.

Antra meniniu požiūriu vertinga Ber
nardinų bažnyčios dalis yra jos skliautai. 
Aukšti skliautai remiasi ant lieknų aš- 
tuoniasienių piliorių, stovinčių dviem 
eilėmis, po keturis kiekvienoje eilėje. 
Tuo būdu, pastato perdengimas suskirs- 

i tytas į keletą plotų, o kiekvienas nau
jas plotas—tai naujas ir skliautų raštas.

Onos ir Bernardinų bažnyčios sujung
tos tarpiniu priestatu ir savo ašimis su
daro chaotišką zigzagą. Rusų architek
tas Čaginas, suprasdamas šių dviejų pa- 

I statų architektūrinę vertę ir norėdamas 
sujungti juos į vieną darnų ansamblį, 
1860-1870 metais ties zigzago priešaki
niu kampu pastatė naują varpinę ir var
tus. Nors šis pastatas savo meninėmis 
ir techninėmis savybėmis toli gražu ne
prilygsta seniesiems pastatams, vis dėl
to, sujungdamas Vilniaus gotikinės ar-

Tarybų Lietuvos sostine
chiektūros kampelį, savo uždavinį jis at
lieka.

XVI amžiuje Lietuvoje plintančios hu
manizmo ir reformacijos idėjos sudarė 
pagrindą mene susiformuoti renesanso 
stiliui. XVI amžiaus antrojoje pusėje 
renesansiniu stiliumi perstatoma Vil
niaus Žemutinė pilis, statomi universite
to ir aliumnato rūmai, Mykolo bažny
čia, Rotušė ir kiti pastatai: rūmai, mo
kyklos, gyvenamieji namai. Žemutinė 
pilis, be kitų savo renesansinių puošme
nų, turėjo sieną paaukštinantį, ją apvai
nikuojantį ir stogą paslepiantį antstatą, 
vadinamą atiku. Atiko motyvą iš šių 
rūmų perėmė kiti Vilniaus pastatai; kai 
kurie iš jų yra išlikę net iki mūsų dienų. 
Žymiausias iš jų yra namas Gorkio gat
vėje Nr. 4 (statyta XVI amžiuje), tu
rįs viršum stogo gana aukštai pratęstą 
sieną. Šio namo atikas, papuoštas arka
domis, ne tik gražino pastatą, bet ir sau
gojo jį nuo ugnies.

Žymus pasaulietiškos architektūros 
kūrinys buvo Vilniaus miesto siena su 
savo vartais. Tie vartai didžiuliai tvir- 
toviniai pastatai, kuriuose galėdavo su
tilpti net po šimtą ir daugiau žmonių. 
Subačiaus vartuose XVIII amžiaus pa
baigoje buvo įrengtas kalėjimas. 1794 
metų sukilimo metu šturmuojant miestą, 
siena buvo panaudota gynybos tikslais, 
bombarduota iš patrankų ir gerokai ap
naikinta. Po to ji, kaip trukdanti 'mies
tui, ilgainiui buvo nugriauta. Išliko tik 
Medininkų vartai, vėliau pavadinti Auš
ros vartais, nes tuose vartuose vienuoliai 
jau buvo įrengę koplyčią ir pasipelnymo 
tikslais išgarsinę ją kaip stebuklingą.

Kaip atrodė miesto sienos ir vartai, 
dabar galima pamatyti tik iš dailininko 
Smuglevičiaus XVIII amžiaus pabaigo
je padarytų akvarelių, saugomų Vilniaus 
Dailės muziejuje. Išlikusieji Medininkų 
(Aušros) vartai išorinėje pusėje tebe
turi seną bastiono išvaizdą su šaudymo 
angomis ir figūrinių motyvų ornamentu 
papuoštu atiku.

Renesansinei architektūrai Vilniuje 
plačiau paplisti sutrukdė katalikų baž
nyčios ir didžiojo kunigaikšičo reakcija 
prieš humanizmą ir reformaciją. Kovai 
su reformacija į Lietuvą buvo pakviesti 
jėzuitai, kurie kovojo ir prieš renesansi
nį meną, kaip racionalistinį ir pagoniš
ką, tuo pat metu stengdamiesi visas me
no šakas pajungti vienuolių reikalams. 
Didžiojo kunigaikščio pastangos sū jė
zuitų ir kitų vienuolių ordinų pagalba 
užtikrinti katalikų bažnyčiai viešpatau
jančią padėtį Lietuvoje neigiamai pavei
kė tiek renesansinės, tiek ir rusiškos- 
bizantinės architektūros vystymąsi Vil
niuje. Jėzuitų reakcijos metu valdžia 
draudė Vilniuje ir kituose Lietuvos mies
tuose statyti naujas arba rekonstruoti 
senąsias pravoslavų cerkves. Senosios 
rusiškos-bizantinės cerkvės dėl to suny
ko, o naujosios, pastatytos daugiausia 
XIX amžiaus antroje pusėje, meniniu 
požiūriu yra mažavertės.

Reformacijos ir pravoslavijos prieši
ninkai ėmė remtis baroko menininkais, 
kurie stengėsi iš renesanso statikos per
eiti į dinamiką iš tiesios linijos—į kreivą, 
iš lygios plokštumos — į gaubtą, iš kuk
lumo—į turtingumą, puošnumą ir tapy- 
bingumą. Vilniuje ne tik buvo statomos 
naujos barokinės bažnyčios, bet ir per- 
dirbinėjamos senosios gotikinės ir rene
sansinės. Onos bažnyčia išliko nesuža
lota tik dėl to, kad, kaip jau buvo minė
ta, įgriuvos skliautams, ji ilgą laiką bu
vo apleista ir kulto reikalams nenaudo
jama.

(Bus daugiau)

Kareivis
Viršum žemės karo šmėkla sklando; 
Bet žudikai nebaugina mūs.
Tu rūstus su ginklu stovi šiandien, 
Kad sunaikint priešo žiaurumus.

fcad negriautų kaip kadaise griovė, 
Kad nevirstų žemė peleniais,— 
Tu su ginklu vis sargyboj stovi 
Ir žveigi į tolumas nūnai.

Jie užpult mūs taikią šalį tyko, 
Ir širdis tau plaka nerami.
Nebaisus atomas nei žudikas,— 
Kas Tėvynę myli širdimi.

Jeigu veržtųs priekin priešo tankai, 
Ne, neliktum šaltas širdyje!
Aš žinau, suspaudęs ginklą rankoj, 
Tu pirmasis kristumei už ją.

S. Kazakauskas
Slučajaus vidurine mokykla
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Žinios iš Lietuvos
tūros ministerijos ir Res- įUVįų _ anglų žodyną, kurisATMINTINAS 

KONCERTAS VILNIUJE
Jau seniai vilniečiai Vals

tybinės filharmonijos salėje 
taip skaniai besijuokė ir 
plojo, kaip per respubliki
nės męninių agitbrigadų 
apžiūros nugalėtojų koncer
tą. Tą vakarą čia pasirodė 
Alytaus, Vilkaviškio, Vie
vio rajonų kultūros namų, 
Kauno Tarpsąjunginio kju- 
bo, “Inkaro” kombinato, 
Vilniaus “Aušros” klubo ir 
Panevėžio rajono M. Melni- 
kaitės vardo kolūkio mani- 
nės agitbrigados. Saviveik
lininkai geru žodžiu, daino
mis ir eilėmis paminėjo pa-

Dabar ruošiami nauji lek
sikos leidiniai. Iki 1960 
metu numatoma išleisti Be

publikinės profsąjungų ta
rybos diplomai, dovanos.

Kolūkių tarpe pirmąją 
vietą iškovojusiems Pane
vėžio rajono M. Melnikaites 
vardo saviveiklinin k a m s 
buvo įteikta 60 kvadratinių 
metrų pliušo kultūros na
mams išpuošti. Alytaus 
agitmeninė brigada, geriau
siai pasirodžiusi rajonų kul
tūros namų grupėje, gavo 
orkestro instrumentų kom
plektą, o Kauno Tarpsąjun
ginio klubo saviveiklinin
kai, nugalėjusieji miestų, 
mokyklų, įmonių ir profsą
junginių klubų kategorijo
je, parsivežė televizorių.

išeis pirmą kartą. Žodyno, 
turinčio beveik 30 tūkstan
čių žodžių, rankraštį ruošia 
filologijos mokslų kandida
tas B. Pesarskas ir Vil
niaus pedagoginio instituto 
užsienio kalbų katedros dės
tytojas B. Svecevičius. Bus 
išleista keletas terminologi
nių žodynų, jų tarpe ekono
mikos, muzikinių terminų 
žodynai.

Jau ateinančiais metais 
užplanuota išleisti politech- 
ninį ir sporto žodynus, lie
tuvių - prancūzų kalbų pa
sikalbėjimų knygutę, lietu
vių kalbos žodyno V tomą.

i
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pirmūnus ir viešai 
tinginius, veltėdžius, 
tuoklius.

Po koncerto visiems ap
žiūros nugalėtojams buvo 
įteikti Lietuvos TSRS Kul- 
garbos nusipelniusius darbo

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
KŪRINIAI ČEKŲ KALBA

Čekoslovakijos visuomenė 
gyvai domisi lietuvių rašy
tojų kūryba. Versti lietu- 

įvių literatūrą į gimtąją kal- 
| bą iš originalo Čekoslovaki
joj specializuojasi keletas 
vertėjų. D-ras Miroslavas 
Kaubilė, čekų specialistas 
lituanistikos srityje, dabar 
verčia V. Myčkolaičio-Puti- 
no “Altorių šešėly.” Čekų 
periodinėje spaudoje pasi
rodė keli apsakymai, M. 
Kaubilės išversti iš V. Krė
vės - Mickevičiaus knygos 
“Dainavos šalies senų žmo
nių padavimai.”

i Pragos nuiversiteto docen
tas Pavelas Trestas savo 
laiku mokėsi Kauno univer
sitete ir čia išmoko lietuvių 
kalbą. Dabar jisai verčia 
Žemaitės apsakymus. Gro
žinės literatūros leidykla 
Pragoję nutarė supažindin
ti čekų skaitytojus su pui
kiais lietuvių litera tūros 
klasiko Kristijono Donelai
čio kūriniais ir ruošiasi iš
leisti jo poemą “Metai.”

Ruošdami lietuvių auto
rių vertimus, čekų filologai 
palaiko’ ryšius su lietuvių 
rašytojais ir Lietuvos Vals
tybinės grožinės literatūros 
leidyklos darbuotojais.

TELEVIZIJOS 
IŠVYSTYMAS 
LIETUVOJE

VILNIUS. — Lietuvoje 
pradėta statyti respublikinė 
radijo relejinė linija Vil
nius - Kaunas - Klaipėda 
televizijos laidoms perduoti. 
Tarpiniai punktai pastatyti 
Plungėje, Raseiniuose, Lau
kuvoje, montuojami bokštai 
Vievyje ir Žiežmariuose.

Greta radijo relėjinių li
nijų statomi mažo pajėgu
mo retransliacijos centrai, 
kurie priims Vilniaus tele
vizijos centro laidas. Nau
ji tokie centrai jau veikia 
Druskininkų k u r b r t e ir 
Kaune. Ateityje Kaune re
transliatoriaus pajėgu m a s 
bus žymiai padidintas. 
Baigti statyti Kėdainių ir 
P a n c v ežio retransliacijos 
centrai. ,
. Iki 1965 mėtų televizijos

f /

Nauji kraštotyros 
muziejaus eksponatai
TRAKAI. — Pastaruoju 

metu kraštotyros muziejus 
gavo daug naujų ekspona
tu. Tai daiktai, rasti šie- 
met mieste kasinėjimų me
tu, kai buvo aptiktos seno
vės bajorų XV-XVI1 šimt
mečių namų liekanos. Ras
ta keramikos dirbinių, in
dų, kuriuose išliko kaulai, 
grūdai, glazūruotų virtuves 
indų liekanos, meniškai pa
daryti kokliai. Viename

Vilniaus astrofototekai 
—šimtas metų

Suėjo 100 metų nuo to į 
laiko, kai buvo padalyti 
pirmieji astronomijos isto
rijoje bandymai dangaus 
kūnams fotografuoti. Dide
lį indėlį į astrofotografijos 
išvystymą įnešė Vilniaus 
astronomai. Vienas astro
fotografijos pionierių buvo 
įžymus mokslininkas Mat- 
viejus Gusevas, dirbęs Vil
niaus observatorijos direk
toriumi nuo 1854 iki 1866 
metų. M. Gusevas vienas 
pirmųjų pasaulyje organi
zavo sistemingą Saulės dė
mių fotografavimą. Nau
dodamasis šlapios kolodijo- 
ninės fotografijos metodu, 
jis pasiekė tam laikui labai 
gerą nuotraukų ryškumą. 
Šis mokslininkas yra taip 
pat fotografinio metodo 
Mėnuliui tiksliai matuoti ir 
jo formai nustatyti naudo
jimo pradininkas.

Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
observatorijoje saugoma 
apie 300 anais laikais pa
darytų dangaus kūnų nuo-^ 
traukų. Jos 
du kuriant 
astronominę 
rioje dabar
kaip 5 tūkstančiai pozityvų 
bei negatyvų.

buvo pagrin- 
observatorijos 
fototeką, ku- 
yra daugiau

Nuotraukoje.' Panevėžio koklyje atvaizduotas dvari- 
rajono_M. Melnikaites var- ninko herbas, kito apatinėje 
do kolūkio meninės agitbri- dalyje — vyskupas, 
gados trio. Akordeonu Savito meno apžiūra

ZARASAI. — šimtai gy
ventojų susidomėję apžiū
rėjo rajono kultūros na
muose surengtą liaudies kū
rybos parodą. Šioje savito 
meno parodoje buvo de
monstruojama 280 dailaus 
siuvinėjimo, audimo, tapy
bos darbų, medžio raižinių.

Kruopščiai išaustą kilimą 
su gražiai suderintais orna
mentais parodai pristatė 
“Tarybų Lietuvos” žemės 
ūkio artelės kolūkietė Elena 
Biveinytė. Nuo pat vaikys* 
tės ji pamėgo^audimą. Pa
starieji jos darbai rodo au
gantį audėjos meistrišku
mą. Lankytojai reikiamai 
įvertino jos gabumus.

Rimtas konkurentas Bi- 
veinytės kilimams parodo
je buvo “Raudonojo Spalio” 
kolūkio sąskaitininkės Ele- 

Rinkevičiūtės audimo 
darbai. Visi labai gėrėjosi 
jos raš otais r a n k š luos- 
čiais.

Subtilų autoriaus jumoro 
jausmą ir skonį rodo Degu
čių apylinkės jaunuolio Jo
no Tvardausko išdrožtos iš 
medžio figūrėlės. “Palan- 

____ „ gos Juzė” statulėlė, kompo- 
Veikiami ultravio-Izicija “Klumpė” liudija 

apie jauno medžio drožėjo 
gabumus.

“Stelmužės” kolūkyje ir 
už jo ribų gerai yra žino
mas piemuo Petras Gasiu- 
lis. Jis yra ne tik darbštų^ M . • * • • •

Rasta peilių, pasagų, kau-
akompanuoja kolūkio kul- iįne žvakidė, senovinė pyp-
tu ros namų meno vadovas 
B. Budavičius.

programas galima bus pri
imti daugumoje rajonų, ku
rių plotas viršija 90 pro
centų respublikos teritori
jos. Vilnius bus įjungtas į 
visasąjunginę radijo releji- 
nę liniją. Lietuvos darbo 
žmonės galės žiūrėti televi
zijos laidų iš Maskvos, Le
ningrado, Talino, Rygos, 
Minsko. Numatoma taip 
pat organizuoti pasikeitimą 
televizijos laidomis t a r p 
Vilniaus ir Varšuvos.

kė, stalo indų. Muziejaus 
darbuotojai rūpestingai res
tauruoja rastus daiktus.

Praeitais metais surink
ta nemažai etnografinio po
būdžio eksponatų audinių, 
siuvinėtų ir mėgstu daiktų. 
Iš rajono gyventojų įsigyta 
senovinių monetų, bankno
tų. Neseniai viename kai
me buvo rasta senovinė žag
rė.

Senų revoliucionierių 
choro ansamblis

PONEVĖŽYS. — čia su- 
o r g a n izuotas revoliucinio 
judėjimo dalyvių vyrų cho
ro ansamblis. Jame daly
vauja veikusio pogrindyje 
Lietuvos Komunistų parti
jos Panevėžio apskrities ko
miteto buvusieji sekretoriai 
Vaclovas Didžiulis, Julius 
Buika, seni revoliucionie
riai Antanas Didžiulis, Juo
zas Aižinas ir kiti.

Dabar ansamblis, vado
vaujamas muzikos moky
tojo Mykolo Karkos, ruošia 
koncertinę programą, į ku
rią įeina senovinės revoliu
cinės dainos. Saviveiklinis 
kolektyvas jau išmoko dai
nas “Drąsiai, draugai, koja 
kojon,” “Varšuvietė,” “Bro
liai, sukruskim,” “Drąsiai 
mes eisim į kovą” ir kitas 
dainas.

Artimiausiu metu numa
toma s u o r g anizuoti senų 
revoliucionierių dramos ra-

NAUJI ŽODYNAI
VILNIUS.—Lietuvos 

litinės ir mokslinės litera
tūros leidykla išleido šiemet 
keturis naujus žodynus 
moksliniams darbuotojams, 
moksleiviams, vertėj a m s. 
Išėjo antra papildyta ang
lų-lietuvių kalbų žodyno lai
da, kurią paruošė Vilniaus 
pedagoginio instituto dėsty
tojas V. Baravykas. Per 
trumpą laikotarpį buvo iš
pirkta to paties autoriaus 
anglų - lietuvių kalbų pa
sikalbėjimų knygutė. Jau 
atspausdintas anglų - lietu
vių kalbų politechninis žo
dynas, turįs apie 10 tūks
tančių žodžiu, v v

po-

Uitraviolettiniai spinduliai 
—gyvulininkystėje

KAUNAS.—Lietuvos že
mės ūkio akademijos agro
nomijos ir mechanizacijos 
fakultetų studentai, vado
vaujami žemės ūkio mokslo 
kandidato docento D. Kuke- 
nio ir vyresniojo dėstytojo 
inžinieriaus P. Šoko, atliko 
įdomius bandymus su kiau
lėmis Vilkijos rajono “Ke
lio į komunizmą” kolūkyje. 
Jie ištyrė ultraviole t i n i ų 
spindulių veikimą į kiaulių 
priesvorį. Kvarco ir bakte- 
riocidinėmis lempomis buvo 
švitinamos kelios dviejų - 
keturių mėnesių paršelių 
grupės, 
lėtinių spindulių po 15-20 
minučių 2 kartus per parą, 
jie per du mėnesius priau
go 20-40 procentų daugiau, 
negu nešvitinti gyvuliai.

Rezultatai parodė, kad, 
panaudojant šį stimuliato- rūpestingas gyvulių augin- 
rių, galima žymiai greičiau tojas, bet ir gabus meninin- 
užauginti bekoną. Vietoj kas. Parodos lankytojai il- 
6-7 mėnesių bekonas užau- gai apžiūrinėjo jo nutapy- 
ginamas per 5-6 menesius, tus peizažus .Didi meilė sa- 

Bakteriocidines ir kvarco 
lempas jau įsigijo Šakių ra
jono Lenino vardo ir Kauno 
rajono “Bolševiko” žemės 
ūkio artelės.

vo krašto gamtai, gilus jos 
pažinimas ir aštrus pasta
bumas atsispindi paveiks
luose “Saulėlydis,” “Ežero 
krantas” ir kt.

71 kaimo meistrų, medžio 
drožėjų ir tapytojų darbas 
atrinktas tarpi’ a j o n i n e i 
liaudies kūrybos parodai, 
kuri įvyks Rokiškyje.

Nauja Tipine mokykla
KAIŠIADORYS.— Rum

šiškių miestelyje perduotas 
naudoti naujas mūrinis vi
durinės mokyklos pastatas. 
Jame įrengtas centrinis ap
šildymas ir kanaliza c i j a . 
Mokykla pastatyta pagal ti
pinį projektą, turi gerai 
sutvarkytą sporto salę ir 
gamybines dirbtuves.

Naujoje mokykloje, pasta
tytoje prie būsimos Kauno 
jūros, mokosi “Pravienos,” 
“Kelio į komunizmą” ir ki
tų aplinkinių kolūkių kolū- niuo.se vandenyse ir neturė- 
kiečių vaikai. Mokykloje jo jokios vėliavos ant savo 
yra 440 vietų.

GUATEMALA APIE 
MEKSIKOS ŽVEJUS

Guatemala. — Preziden
tas Jkdigoras Fuentas sa
ko, kad Meksika pati yra 
kalta už nutraukimą diplo
matinių ryšių su Guatema
la. Net Meksikos žvejai pri-tf 
sipažino, kad jie “šrimUsU’ 
gaudė Guatemalos teritori-

laivų.,
r

niuo.se


0

Laisvoji Sakykla
- Trumpai apie kaip ką

“Laisvės” 116 numery po 
antrašte “A p i e sugadintą 
maistą,” Laisvosios Sakyk-!

Atsiminimai iš Nashua, N.H.|Į Hart, Mich
smirdančius autobusus. Ne
skaičiau spaudoj, nemačiau 
televizijoj, negirdėjau per 
radiją nei asmeniniai prieš 

los skyriuj Kupiškietė fak- • pačius autobusus pro
tais prirodo, kur Arėjas' testuojant į tyliai nuodingą 
klysta kritikuodamas Pan-!01 a * Plaučius traukiame... 
dėlietį, būk pastarasis, ra- ~
šydamas apie chemikalais' Pora savaičių ar daugiau 
sugadintą maistą, mažai ži-, atgal “Laisvės”^ antrame 
no apie valgomu produktu puslapy po antrašte “Trum- 
gerumą J. A. Valstijose. '|Pai kalbant” straipsny skai- 

Nepastebėjau Arėjo mane!^au kolonijų koresponden- 
kritikuojančio straipsnio,' turns maždaug toki patari- 
todėl negaliu į kritiką atsa-'J1?^' kasykite trumpesnes 
kyti, o antra — nėra veika- ko1 espondencijas, nes turi- 
lo, nes kiekvienas, sekdamas svarb11* i’^tų, jūsų
maisto gamyboj pakeiti-T astu netalpinsime, 
mus, didelius “pagerini-! J/atanmas ne man skutas, 
mus”, gali aiškiai matyti ir'bet’ man rodos’ kad ir taiP 
suprasti, prie ko veda pa-! 
daugintas aršeniko ir kito
kių chemikalų vartojimas 
maisto procese. Džiugu pa
stebėti faktą, kad dar nevi
si tiki auksaburniams pro
pagandistams kaip Gabriel 
Heater, kuris kas kelintam 
komentare, naujienas skelb-' 
damas, kalba apie moder- 
rffškomis priemonėmis pail
gintą žmonių amžių Ameri
koj.

tais prirodo, kur Arėjas Testuojantį tyliai nuodingą

jau labai mažai korespon- į , • •ū,—..........I Kai 1dencijų beturime, o svarbes
ni raštai telpa knygose bei, 
žurnaluose; dargi redakto
riai turi teisę sutrumpinti 
bile raštus arba visai į lai k-1 
raštį nedėti

Kad jau 
apie tarp- 
įsteigimą 
kitokios),

laikas diskusuoti 
tautinės šnekos 
(Esperanto ar 
gal iš visų esamų kalbų iš
rinkus lengvai ištariamus 
žodžius... Bet šiuo tarpu 
dar noriu pakalbėti apie 
netikslumus mūsų gražioj 
,ir sklandžioj lietuviškoj 
'šnekoj. Man nepatinka ilgo- 
Iji “ū” žodvje “ačiū”. Žodis 
“krizė” galėtų būti “kryzė”,

• E. 9 ir u.../ o “kiūzč” gali reikšti mote-in irs ta f Kaltas nenatūrali- ... ... .K ,, , .
-.4- o i riskę krizę , kaip yra vy-nis maistas, paskuba dai bc,|^ 

rūpesčiai ir visokiom smar- j 
vėmis užterštas oras. Bos-1 
tone (channel 2) televizijos 
programoj mačiau profeso-i 
rius diskusuojant apie oro! 
svarinimą. Profesionalai, ■ 
prismirdusiuose fabrikuose 
nedirbantieji, jau yra susi
rūpinę užteršto oro i____
tai'kenksmingumu, nors ir 
gyvendami puikiose (dau
guma) nuošaliai nuo miestų 
sodybose. O parasti žmoge
liai bijo ir prasižioti, rodos, atidžiau pažiūrėjus galima 
kad jiems ir autobusų pa- rasti daug netikslumų. Te
leista smarvė parfumais dėl naujieji ateiviai ir Lie-i 
kvepia. [tuvoj gyvenantieji neturi!

[rimto pagrindo kritikuoti 
South Bostone Broadway; senesniųjų emigrantų už 

gatve važinėdavo gatveka-lžargoniškos kalbos vartoji- 
riai elektra varomi, o dabar imą. 
įrengė ne troleibusus, bet!

Anądien skaičiau iš East-i 
on, Pa., koresp. apie palaido- | 
tą lietuvį, kuris buvo dar ne
senas, prieš pat mirtį labai; 
gražiai atrodė. Raš ėjas, 
klausia: kodėl dabar taip 
daug pusamžių ž m o n i ų

Į Ameriką atvykau būda
mas dar jaunas, tik 16 me
tų. Jau Lietuvoje nemylėjau 
lankytis į bažnyčių. Suma
niau vykti į Ameriką — lai
mės ie koti, kaip ir kiti da
rė.

1913 m. gegužės 8 d. at
vykau į Nashua, N. H., pa
gyvenau metus ir susipaži
nau su laisvos minties 
draugais, įstojau į socialistų 
kuopą. Veikėme.

1914 metais išėjome į 
streiką reikalaudami pakel
ti algas, nes mūsų algos bvo

j labai mažos, tik po 11 centų 
4 per valandą. Streikas tęsė- 

si beveik metus laiko, nes 
iš francūzų tautos atsirado 
streiklaužiu. Lietuviai, len- 
_ ir rusai laikėmės gerai 
kovos lauke.

1918 m. sutverėme Lais
vės Dainininkų grupę. Iš 

, mažos grupelės išaugo 
i skaitlinga grupė, tai tada 
j pasivadinome Laisvės Cho- 
iru. Nusitarėme mokytoju

J. Žiūroną, kuris

Platinau 
j ją ko

lietiniu

Philadelphia, Pa.
PRISIMINIMAS

KAZIMIERAS PLETA

valandų per dieną. 
“Laisvę” ir rašiau 
respondencijas.

Bet atsirado ir 
tarpe išdavikų, jų
Pasitarę su žmona, išvyko
me iš Nashua į Ląwrence 
miestą gyventi. Su Law
rence draugais buvau gerai 
susipažinęs gyven damas 
Nashua, jų tarpe i su Ro- 
mandais ir kitais. Tai buvo 
veiklūs žmonės. Kaip žinia, 
Romandienė prieš keleris 
metus m i r ė Clevelande, 
Ohio.

1922 m. atvykome į Law
rence ir apsigyvenome. Lie
tuvių judėjime buvo nesuti
kimų, taip vadinami “sklo- 
kos laikai”. Tūli susidemo- 
ralizavo ir atsiskyrė nuo 
judėjimo, kaip M. S takio
ms. Bet didžiuma suprato, 
kad judėjime sunku išveng
ti pasidalinimų... Vėliau vis
kas susitvarkė.

Kas dėl Nasha . . , . ,
tai jau daug jų yra mirę.!ma visi. Pirmininkui atida- (

Atsiskyrė nuuo musų vasario 11 d., 1958.

Liūdime:

žmona Alena, duktė Ona, sesuo, 
podukrės, anūkai ir anūkės.
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Auburn-Lewiston, Me
i sidomėtų Laisvės vajaus 
'reikalais! Nepaisant įsitiki- 

‘metiniai visJ skaitytų pažan- 
gią spaudą, kuri teikia ir 

4VLD^45 P^aUna teisingas žinias apie 
- • [darbo žmonių gyvnimą ir

i veikimą čia ir už Atlanto.
Census Bureau pranešimas

Jo skaitlinės rodo, 1---- , .
It l- - t r i • • ’kurie ja gavo.I Jungtines Valstijos sausio - ‘ -

PAGEIDAVIMAS
“Laisvės dalininkų suva

žiavimo proga siunčiame šir
dingus sveikinimus ir linkime 
kuo geriausių sėkmių progre
syvių žmonių darbuotėje, kad 
taika pasaulyje viešpatautų ir 
gerbūviškas gyvenimas darbo 
žmonėms klestėtų.

Nors šiajne nedideliame 
mieste nedaug yra “Laisvės” 
skaitytojų, bet jų šilta laikraš
čiui simpatija yra gera. Toli
mesnis susis i e k i m a s su už
miesčiu jrra pusėtinai supara
lyžiuotas sniego 
šiais metais 1: 
kasdien vis dau; 
tai dar keli ge 
patikai lieka n$ 

“Laisvės
V. Blažienė ir
kas $1. Jau keli nariai pasi- 
mokėjo LLD mokesčius už 
šiuos 1959 metus, o kada susi- 

t siekimas pagerės, tai, tikimasi, 
‘ir kiti savo prievolę atliks.

Pereitų metų 'knygų “Iš at- 
kad siminimų” jau perskaitė, 

. ikni'in iu tmvn, o tolimesnieji 
gavusieji ją 

ir pa
mėgimu perskaitė. Ji s ityto- 

Esame dė
kingi Jonui Kaškaičiui.

Dar biskutis apie “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimą. Būtų 
labai pageidautina, kad tilptų 
daugiau korespondencijų ir

Visko po biskį
Sausio mėnesio kuopų ir 

nekuriu draugijų i---------
susirinkimai atsibuvo gana 
geroje atmosferoje.___  _
ir ALDLD 31 kuopų nariai,’ 
kurie priklauso prie abiejų 

lietuviu ‘ku°l)lL atsilankė į susirinki- 
■ J imą visi. Pirmininkui atida- J 1 °- 11111 Y, I . .... . . I

........ .. .................      K. Barauskas, J. nus susirinkimą, pirmiau-i 
tuo laiku mokė Lawrence Virbickas, J. Buslevičius ir šiai atsistojimu pagerbė im- I7o fino 000 trvve.n-

rus narj Praną Apšega, ku- , . - su dideliu žingeidu1 1 tojų. Tai yra 2,900,000 zmo- l:- - -
nių daugiau negu metai at- jamS lal|Jai patiko.

Liaudies Chorą. ! nemažai kitų. Ne visus jau
Choristai ir socialistai galiu ir atsiminti. Smagu 

nutarėme padidinti savo na- prisiminti tuos, kurie i.
ris 1958 m. liepos 8 d. pasi- 

įr traukė iš .gyvųjų tarpo.
rių skaičių. Pradėjome daž- dabar veikia. Sunkiais lai-į 
niau ruošti parengimus, 
vaidinti veikalus. Lietuviai, 
pamylėję mūsų parengimus, 
pradėjo rašytis ir į organi
zacijas. Netrukus socialistų 
kuona jau turėio arti šimto 
narių, o chore buvo 34 vy
rai ir moterys dainininkai.

Toliau sekė skaitymas ra-j 
miške skaitydavome’porto iš praeitų metų nu-;

tojų. Tai yra 2,900,600 žmo-

daugiu, o jo 
bai daug, ir 
jiau prikrinta, 
‘i žmonės sim- 
pasiekti.

paramai $2 davė 
. A. Višniaus-

iriškas “krizas”. “Perdėm
! reiškia ištisai, kiaurai gali 
: būti rašomas ir sakomas 
;“perdvėm”. Daugelio sulie
tuvinti daiktams pavadini
mai netiksliai išgalvoti.
Stiklinė — sklėnyčia gali kairiajame sparne.

T i reikšti stiklinę s.:eną, stikli-1
sveika- lėkštę ir t’

žmonių mintis. Socialistu 
partijoje įvyko minčių pasi
dalinimas ir partijos skili
mas. Nashua socialistai 
vienbalsiai, nutarė stovėti

Liūdnas Aidas
knygas ir diskusuodavome j veiktų darbų. Dėl tūlų prie-j Ąpie Prano Apšegos niir- 
apie darbininkų judėjimą. • žasčių, jokių parengimų ne-|4 liūdnas aidas nuskambėjo 
Nashua lietuviai yra veil:. surengta. T^d r/atarta g1™1'0;0™0 bi’oafp i’Snvv. 
išimtinai išeiviai iš Dzūki-|prie progos netolimoje atei-:džiiį kaime 
jos. Ir dabar susitikus. su;tyje surengti kokį “šurum-
progresyviais jautiesi kaip burum”. Raportas" priimtas, Mat, tūla Amerikoje gyve- 
su tikrais broliais ir seserį- vienbalsiai.
mis.

Tenka pasakyti, kad ^5] 1959 metu likosi ta pati.
Nashua lietuviai kovose,, llD 31 kuopos nariai, 
streikuose visada buvo vie- mūsų belikome, pasi- 
ningi, gerai laikėsi už duo- mokėjo metines duokles, ga
na

dar neatsiėmė.

veik buvo surengta. Tad nutartagimtajame kiašte, Čiovy- ra§įy abelnai kaip iš dirbtu-
. 1 _ " I • i • k , • I J X 111 L i' m R A 1 m f mn . . . • _- ir “Ateities 

su’tyje surengti kokį “šurum- ' kolūkyje, Kupiškio

LDS 45 kuopos valdyba

Skustuvas— 
. britva gali būtu skustuvas 

žuvims skusti, bulvėms 
skusti ir t.t.

I sulietuvintą mūsų kalbą

1919-1920 metais neturė-! 
jome veikimo, nes prasidėjo 
progresyvių' persekiojimai. 
Buvo suruošta prieš kai
riuosius ablavos. Be toj 
prasidėjo pokarinės ligosj 
daugelis susirgo. Aš irgi! 
buvau ligoninėje, turėjau

gerai laikėsi už duo- mokėjo metines duokles, ga- 
ir geresnį gyvenimą. I vo knygą “Iš atsiminimų”, 

S. Penkauskas J. Kaškaičio parašytą. Taip
gi išplatinta kelios kopijos 
Vilnies Kalendoriaus. I

Pasibaigus kuopų susirin
kimui, buvo pasivaišinta sū
riu, kavute, tortais ir kitkuo. 
Po visam, palinkėję vienas 
kitam ilgiausių-laimingiau- 

, siu metų, skirstėmės į na-

Rochester, N. Y.
Katroje pusėje yra 
geleži ne uždang a ?

Viename spaudos naudai 
įrengime, daugeliui gerai

sunkia operacija. Ligoninė- iochešteiietis paša- ^nug. Kuopų vardu, dėkoju
koje nuotykį apie siuntinį 
iš Lietuvos sekamai: Gaunu 
iš vietos pašto pranešimą, 
kad mano vardu yra siunti-

Pandėlietis

SKAITYTOW BALSAI
Drg. Mikrom-egas, sky-! ter bos, giv me job!” Ir jis 

riuje “Žiūrint pro mano • man davė darbą. Dirbau po 
akinius,” rašo apie Jono’9 valandas per 5 ir pusę 
Kaškaičio memuarus, 1958 klienos už $5 savaitėj. 1909 
metais išleistus Lietuvių!m. jau gavau $12.64 už 8 
Literatūros Draugijos.

Jono Kaškaičio (Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus) meniu a r u s 
aš jau perskaičiau ir vėl 
skaitysiu. Nežinau, iš kur

Mikromegas “žino,” 
kad gydytojas neteko prak
tikavimo teisių,—-tai ne ro
žėmis klota lova. Niekur 
to neradau J. Kaškaičio at
siminimuose. Gi Mikrome
gas tą pabrėžia per du kar
tus.

Taipgi nesuprantu 224 
puslapio, kur J. Kaškaitis 
rašo, kad dirbdamas po 9 
valandas 6 dienas už $6-8 
savaitėj dar gaudavo muš
ti , . . “ir tylėk ir tylėjau...”

Aš į Ameriką atvažia
vau jaunas būdamas, tik 17 
metų, 1907 metų birželio 2 
d. Mano brolis nenorėjo 
leisti į darbą, sakė, k a d 
man niekur darbo neduos, 
nes esu permažas. Sakė, 
kad turėsi eiti į “škūlę.” 
Bet brolio neklausiau ir 
Ufcečią dieną nuėjau prie 
StSndard Oil Co. fabriko, 
pamačiau gražiai pasirė-

| valandas darbo per 5 die- 
|nas. Bayonne, N. J., jau 
i susitvėrė darbininkų unija.

Per vienerius metus ma
ne paslėpdavo nuo inspek- 

| toriaus, nes aš nėjau į “škū
lę.” Ir niekas manęs dar
be nemušė. O buvau tam
sus, tik 2 žiemas ėjęs į ru
siška “učiliščia.” Gromatas 
į Lietuvą rašydavau rusiš
komis raidėmis lietuviškais 
žodžiais. Ir jeigu būtų kas 
nors mane mušęs, tai nebū
čiau tylėjęs.

Aš negaliu suprasti, kaip 
gi mūsų mylimasis Dr. J. 
J. Kaškaitis, kuris jau 
buvo lankęs Dorpato uni
versitetą, mokąs kelias kal
bas, buvęs kunigo sutanoj, 
revoliucionierius, ir galėjo 
nutylėti, kada jį kokis ten 
fanatikas mušė?

Arba taip mokytam ir va
žiuoti į Ameriką neturint 
nė gero adreso? Kad atva
žiavus kokis ten vaikogalis 
išnaudotų!

Visus J. Kaiškaičio pa- 
■ teiktus rastus labai noriai

Ije išbuvau apie 10 savaičių. 
Draugai atlankydavo, pra
nešdavo apie parengimus ir 
prakalbas.

Man tik iš ligoninės išė-^V8- v .
jus buvo rengiamos prakal-i įkišto pareigūnas^ aiški- 
bos Karoliui, o vėliau paaiš-.na: siuntinys yra iš Lietu- 
kėio, kad jis buvo valdžios .vos žurnalas ir jame įvynio- 
snipas. Aš/žmonos prilaiko-1 tas. Lietuvos žemėlapis. Bet 
mas, nuvykau , į prakalbų as tau negaliu duoti. Turiu 
svetainę, žmonių prisirinko siųsti į Washingtona dėl iš- 
384. Laukęme kalbėtojo, o Tyrimo.
jo vis nėrh. Tik štai po 8^ Už poros, savaičių gaunu 
valandos ajtūžė policijos ve-! pranešimą iš Washingtono, 
žimai, visuįs suėmė ir nuga-!kad žurnalas ir Lietuvos 
beno į policijos, stotį.
klausinėjo, tyrinėio, 
paleido, o 80 pasiliko. Visų 
surakino rankas ir nugabe
no netoli bostono ant salos. 
Aš dar nebuvau po operaci
jos susveikęs, dar buvau ap
raišiotas, ijet valdiški agen
tai ir to nepaiso, neprileido 
ir daktaro, nors daktaras 
sakė policijos viršininkui, 
kad esu pavojingai ligotas.

Tik vėliau paleido. Sugrį
žome iš valstijos kalėjimo, 
susišaukėnie susirinkimą ir 
nutarėme veikti, kiek gali
ma. Buvo suorganizuota 
Apšvietos Draugija, ji gavo 
čarterį ir veikė. Prenume
ravome progresyvius laik
raščius, ju tarpe ir “Rank-

Ten'žemėlapis tai tik propagan- 
kitusjda. Pataria laukti galutinio 

atsakymo iš vietos pašto.
Gaunu pranešimą, kad

pašte vėl mane nori matyti.’vo sakoma, 
Šį kartą pašto pareigūnas 

su apgailestavimu mane in
formavo, kad iš žurnalo ir 
žemėlapio jokios naudos ne
bus, nes yra tik propagan- ' 
da. Negaliu tau atiduoti, tu
riu sunaikinti!

Ir aš negavau minimo 
siuntinio, nes tai buvo “pro
paganda” !

Skaitytojams p a 1 i e k u 
spręsti, katroj pusėj yra ge
ležinė uždanga.

Girdėjęs kalbą

skaitau ir 
džiusį bosą ir sakau: “Mis-1 skaityti.

visiems patariu
Frank Zavis

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., vasario (Feb.) 10, 1959

Bet ir vėl buvau areštuo
tas kartu su Antanu Mar
cinkevičium, kuris, rašinė
davo eiles ir korespondenci
jas į “Laisvę” ir “Dilgėles”. 
Po antro arešto aš ir mano! 
žmona buvome įtraukti į 
“juodas knygas? ir negalė
jome mieste darbo gauti.

Tuo laiku susiorganizavo 
mėsine krautuvė (“bučer- 
nia”). Aš mokėjau dirbti 
prie mėsos, tai mane ir iš
rinko už darbininką krau
tuvėje. .Dirbti teko po 14

ALBANY, N. Y.

BILL’S TAVERN

Win. DeGutis, sav.

Lietuvių Dėmesiui
Norinti gražiai praleisti 
pavalgyti skaniai ir jsigerti, tai 

užeikite pas lietuvi

prie Jet. 146 ir 158 
Altamont, N, Y.

Tel. UN. 1-8811

laikų,

vių, taip ir iš unijų veiklos, 
e, vieni kitus 

reikia raštų iš
rajone. Seniau, atsimeii

| nanti Laisvės skaitytoja pa- dirbtuvių.

narei E. Selemonienei už 
gardų sūrį.
Seni įstatai Pakeisti naujais

Sausio 11 d. atsibuvo Lie
tuvos Dukterų pašalpinės 
draugystės metinis susirin
kimas. Narių atsilankė ma
žai. Valdyba savo pareigas 
atliko gerai. Ir pasiliko ant 
toliau eiti draugystės parei
gas.

Sausio menesi 1954—55 
metais buvo nariu įneštas 
sumanymas pakeisti senus 
įstatus naujais, kad paliuo- 
savus nares nuo bereikalin
gų mokesčių. Bet vis' likosi 
atmestas ir negalimas. Bu- 

, kad draugystė 
gali subankrutyti. Tūlos na
rės, kurios taip manė, (Te
būna amžina r

ragindavome:

siuntė savo sesutei Laisvę, 
kurioje buvo aprašyta apie 
Prano Apšegos mirtį. Mūsų 
giminaitė rašo: Tai taip ir 
nuskambėjo liūdnas aidas 
per “Ateities” kolūkį Kupiš
kio rajone. Ne vienam gaili 
ašara nuriedėjo per veidą 
apie tai skaitant Laisvėje.

Tebūna Tau 
mintis!...

amžina

kis tų 
įvairiausių dirbtuvių yra labai 
daug New Yorke, Brooklyne. 
Ten būdavo verda - kunkuliuo
ja įvairūs veikimai vyriškų ir 
moteriškų rūbų siuvimo In
dustrijoje. Dabar “Laisvėj” 
jokių žinių apie tai, lyg ji (ta 
pramonė) pagalba raketų bū
tų nugabenta ant mėnulio!

Tenka nugirsti pageidavimai 
at- daugiau konkretiškesnių žinių 

iš Tarybų Lietuvos.
I telpa “Laisvėj” apie pasieki
mus literatūroje, m e n e , bet 

38 jaučiama stoka, žinių iš kolūkių 
Pasaky

mas, kad “statylba eina spar
čiai, pilnais garais,” dar ne
patenkina amerikiečių lietuvių 

, žingeidumo. Norisi žinoti, kiek 
i naujų gy\ennamių pastatyta 
.Panevėžyj, Radviliškyj, Bir-

, x yj, *1 vv.

[apie bedievybės veiklą iš .ten 
žinių

Witonis
Witonis, 

savininkas veiklos, iš statybos.
Charles J. 

metų amžiaus, 
Witonis Bakery, staiga mirė ™ 
kūčių išvakarėse. Gimęs 
Lewistone 1920 m. vasario 
25 d. Veteranas Antro pa-; 
saulinio/karo. Velionis pali-' PaneVėžyj, Radviliškyj, 
ko savo jauną motelį Jennie ^uose, Pasvalyj, ir tt. Taip pat 
Baltrušaitis-Witonis ir du 
sūnelius, vieną brolį, tris se
seris ir motiną. Gaila, tik 
pradžia gražaus gyvenimo, 
ir taip jaunas turėjo žengti 
į šaltus kapus.

Reiškiame giliausią užuo
jautą liūdinčiai šeimai ir 
giminėms.

A. Apšegienė

visai negauname.
Hartietis

TARYBŲ SĄJUNGA 
IEŠKO SNIEGO 

ŽMOGAUS
Calcutta, Indija. — Per 

pastaruosius kelis metus ei
na gandai, kad Himalajaus 
kalnuose yra “sniego žmo
gaus” veislė. Amerikiečiai 
su Tom Slick priekyje ieš
kojo jų, bet nesurado. Da
bar Tarybų Sąjungos 40 
mokslininkų vyksta į Nepa- 

amybė!) se-1 Eisenhoweris siūlo 10 metų lio karalystę, kur ieškos 
Iniai ilsisi po žalia velėna...'planą erdvių užkariavimui, “sniego žmonių”.
I čy 1 ■■ ' . ........... . i i .. . u. i ■ i i

Balbo, Panama. — Tik 
per sausio mėnesį Panamos 
kanalu perplaukė 826 laivai.

Washingtonas. — Prez.

IR

O mūsų pašalpinė draugys
tė vis tebegyvuoja. Atrodo, 
kad dar ilgai gyvuos ir 
draugystės turto užteks vi-i 
soms. Nepaisant kieno pas
tangomis, vis viena prieita 
išvados, kad paliuosuoti na-1 
res nuo didelio elgetavimo, į 
narei mirus. Tai dabar bus 
mokama iš iždo nuo narių 
skaičiaus. Puikus laimėji
mas. Bet tuo atžvilgiu ir iš j 
narių pusės bus reikalauja- i 
ma palankesnio atsinešimo 
link draugystės. Nesupran-1 
tu, dėl ko nebuvo plačiau1 
paaiškinta sausio mėn. susi
rinkime. Juk tam ir laikomi 
susirinkimai, kad viešai ir 

j plačiai aptarti draugystės,

‘•■■i

I JJlcl/ClCVl CVjJLclJ VI V 

bėgamus reikalus.
Laisvės vajaus
Mūsų kaimynai 

diečiai darbuojasi 
ledam i vajaus 
Kaip būtų malonu, kad mū
sų visa darbo visuomenė su-

reikahi
rumfor- 

kaip ga- 
reikalais.

KNYGA, ŠVIESA, MEILĖ IR LAIMĖ
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

knygos (romano) no tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 

.meilė ir laime. 311 psl. Kaina tik $2.

ĖTKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaip žmonės vargsta ir kenčiau Po karaliaus Dolerio padu.
316 psl. Kaina $2. _

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato— 
kq? Jis pats ras skaitydamas. 440 psl. Kaina $2.

ŠLIUI’TARNIAI. šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir 
jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2!

Visos 4 knygos sykiu tik už $5!
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

NAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už $8. 
išsiųsta j Lietuvą ir gauta labai daug nuo- 
Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių

Jau šimtai šitų knygų 
širdžių laiškų, rodančių ______r ______ v _____  ________
knygoms, kurių jie dieną naktį laukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.)

DR. ALG. MARGERIS, 3825 S. IIALSTED ST.. CHICAGO 8, ILL.



n.

Suvažiavimui sveikinimai
Binghamton, N. Y. $10, V. Danielius $3.

Draugė Ogentienė, atžy-

Pittsburgh, Pa.
Vasario 2 d. Allis Chal

mers (elektros t ransf or me
rių išdirbystė) 1,300 darbi- priimti mano pasveikinimą mčdama 3-ių metų sukaktį 
ninku išėjo į streiką. Prie-1 Laisvės dalininkų suvažiavi- jos vyro tragiškos mirties,

Gerbiamieji: Malonėkite

žastis: darbininkai reika- mui. Lai gyvuoja laisvės žo- 
lauja viepodo kontrakto dėl dis. Lai platinasi tikras ir 
visu Allis Chalmers
bysčių, nes tos kompanijos randate auką $5. 
išdirbystės įsteigtos y r a kauskas.

supratimas!

sveikina suvažiavimą su

Washington, I). C.
Brangūs draugai ir drau-P‘ias 

i ges šėrininkai: Be jokių į
Worcester, Mass. i priežasčių ir kliūčių Laisvė; khutas.

Gerb. Draugai Dalinin-į turi išeiti tris kartus peri 
kai: Priimkite mūsų LLD(savaitę — 
11 kp. sveikinimą ir linkėji-

•vairiose valstijose; jeigu 
darbininkai sustreiku o j a 
Pittsburghe, tai Milwauke- 
je dirba net su viršlaikiu. 
Keli metai atgal Pittsbur
ghe Allis Chalmers darbi
ninkai išstreikavo net 6 mė
nesius ir mažai ką laimėjo. 
Priežastis: kompanija galė
jo atlikti darbą kituose 
miestuose, kas turėjo būti 
atlikta Pittsburghe. Todėl rininkai ii* skaitytojai, 
dabar Allis Chalmers darbi- ’ 
ninkai reikalauja vieno kan- ją, linkiu

contract) mūsų brangios, spaudos rei- užgestų, šviestų be paliovos 
dėl visų išdirbystės skyrių, kalus ir kitus svarbius daly-1 pavergtiems vargdieniams 
Žinoma, kompanija dės vi- Rus. Negalėdamas būti su i visame pasaulyje, čia randa- 
sas pastangas, kad nedavus’jumis, sveikinu su $5. Drau-lte auką $5. Cįcilija ir Stepo-

- pirmadienį, tre
čiadienį ir penktadienį. Mū- 

mus, ir mažą auką $10 Lais- sų baisiai suretintas. ___
vės reikalams. D. G 
k]), sekr.

trakto (master

Žinoma,

Mano troškimas, kad jūs 
svarstytumėt Laisvės ateitį 
rimtai kad, mūsų vysų my
limas laikraštis dar galėtų 
lankyti mus visus, 
mes dar gyvi, nes tai ne iš
sėmimas šaltinis žinojimo. 
Labai gaila, kad aš negaliu 
su jumis dalyvauti, ir’ kad 
mano troškimas nebūtų tuš- 

, siunčiu nors mažą au- 
— $5. 'Draugiškai, J.

DIDYSIS NEW YORKAS.
-

pakoi Vėl matysime filmus Po miestą pasidairius < pagamino sieros1i n n i C’ __

Binghamton, N. Y.
Sveikinu šį Laisvės B-vės

iš Lietuvos bos įstaigos Amtorg

C * « e jį
dien- dalininkų suvažia v i m ą ir hs .

Jusius, i i-aštis Laisvė per ilgus sun- stiprią vilti, kad jūs, ir apylinkės lietuviai, 
kius metus be paliovos sto- i draugai, surasite vįsus ga- Į kites da xvauuti. 
vėjo už kovą prieš skriaudą, (limus būdus, kaip išlaikyti 

(tamsybę ir išnaudojimą, s laisvę, finansiniai ir materi- 
jūs: aliniai ir nutiesite kelią 

turite | skleidimui apšvietos darbo

Worcester, Mass.
Mieli Laisves draugai, še-1 Mieli broliai ir sesutės

, su- šiame suvažiavime 1____ lv
važiavę į Laisvės konvenci- nutarti, kad mūsų mylima i žmonių klasės g e r o v e J .

kad aptartumėt Laisvė, žvakė šviesybės, ne- Siunčiu ir mažą dovanėlę 
$5. Su nuoširdžiais linkėji
mais jums visiems, Anna 
Wellus.

darbininkams tokio kontak-IgUkai, Susninkų Jurgis, 
to, bet darbininkai negali I 
pralaimėti, jeigu tik laikysis . 
vieningai.

nas Joniškiečiai.

Hart, Mich.
Laisvės dalininkų šuva-i 

--------  ižiavimo proga siunčiame'dar
Pittsburgh Plate an d [širdingus sveikinimus (su' 

Glass kompanijos darbinin-1$5) ir vėliname kuo geriau- 
..... •_ sėkmių progresyvių 

daugiau žmonių darbuotėje, kad tai
ka pasaulyje viešpatautų ir 
gerbūviškas gyvenimas dėl 

bininkų. ne tik Pittsburghe J darbo žmonių klestėtų, 
bet ir kituose miestuose, nes Laisvės paramai po du doi. 
tai didelė ir plati stiklų iš- davė V. Blažienė ir H., ir A. 
dirbystė. Dabar jau atsilie-. Višniauskas 1 dol. Draugiš- 
pė ir automobilių išdirby s-1 kai, Hartietis. 
tės savininkai, kaip tai 
Chrysler ir kiti, kurie ne
gauna stiklų dėl automobi-

kai dar tebestreikuoja, nors! 
streikas tęsiasi 
kaip 4 mėnesiai. Šis strei-

lių ir tenai darbininkai yra Per tave sveikinu
paleidžiami iš darbo... Sunki 
darbininkams kova 
nos kąsni! A C

už duo-

Drg. J. Mažeika
tolimą Kaliforniją

....siunti pas dukterį i
mą. Linkiu Juozui laimin
gos kelionės, ir, linksmai 
praleidus laiką tarpe savo 
giminių ir draugų, sugrįžti 
laimingai į Pittsburghą.

i švyko į 
pasisve- 
' jos šei-

New Y orkas. — C. A. 
Wight, Freeport Sulphur 
Co. prezidentas, sako, kad 
1958 metai buvo prasti Ame
rikai gaminime sieros. Nors 

_) atidaryta naujos 
sieros kasyklos Texas vals
tijoje, bet vis vie^ mažiau 

j pagamino, negu 11957 m., 
1 ___ 1 i pagaminta

Lietuvių Liter a tū ros ding Corp, vedėju bi 
Draugijos pirmoji kuopa Įkolajus Smeliakovas, 
ruošia parodymą filmų iš | jau atvykęs į
Lietuvos. Parodymas įvyks lAmtorgo centras yra 49 W.!p. buvo 

iš. menesio (vasario) 21 d., 37th St.,' Manhattan.
i šeštadienį. Pradžia 7:30 vai.

Parodyti bus du filmai -- ir, . . . r—©-......... , ----
“Dar nevėlu” ir “Skenduo-(f’01 ^10 * Umar^r?a’į kuomet buvo ___1—

Didžiojo New Yorkol kac\gal Padldes tarPe į 7,000,000 tonų, o 1958 m. tik 
- - - ' - ruoš-|ir Amerikos P^kyba. 16 900,000 tonų.

i

J Bronx miesto dalyje mi
rė žymus aktorius Bertrand 
Robinsonas, sulaukęs 70 j 
metų amžiaus. 1928 metais;

1 jis vaidino veikaluose “Tom-1 
Imv” ir “Your Uncle Dud-

kuris
New Yorką.

Smeliakovas buvo Komu
nistų partijos sekretoriumi

Kaip ir pirmiau, .filmai 
bus rodomi Kultūrinio Cent
ro salėje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. |

Įėjimas nemokamas. Su-| 
sirinkite laiku!

Rengėjai

Jakarta. — Indonezija 
įnori pirkti ginklu Jurgtinė- 
jse Valstijose už $10,000,000. 

į PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL. N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
jvyks vasario 11 d. 7:30 vai. va
kare. 110 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Visi nariai ateikite ir 
pasiimkite knygą. Valdyba.

LED 1 kuopas nariams
i Mūsų susirinkimai Įvyks 
į vasario 12-tos vakarą, 7 vai., 

Prie Long Island Express-1 Auditorijos patalpoj. Lauk^ 
wav ir 193rd St., Queens, sime visų. Svarbu pasitarti 
žydų tautos žmonės įrengė apie mūsų rengiamą iš Lie- 
savo centro patalpas. Jren- tuvos filmų vakarą ir kt. 
girnas kainavo $250,000. Valdybą
Apylinkės vandalai akmeni-] —

kitų.

SERGA
VĖL SUSIRGO 

Maspethietis J. Kalvaitis 
susirgo šalčiu, o tai blogai 

IU.DLI OU V CV/U1C4 V 1- I ~ . . 1 •

■ palinkėti kad išdirb- l)aye,1!e. J° akį

Mirė seniau buvęs Colum- 
ibia Universiteto sekretorius. Į 
IPhilip M. Hayden, sulaukęs' 
76 metų amžiaus.

Paterson, N. J.
Gerb. Laisvės Dalininkai: 

Pat-ersoniečių vardu leiskite 
pasveikinti jūsų suvažiavi-

Pittsburgh, Pa.
Malonūs Draugai: 

—“ gavau pasveikinimų ' mą ir x 
Laisvės dalininkų suvažia-, tumėt atitinkamus planus 
vimui: Po $5: J. Purtikas, | tolimesniam Laisvės palai- 
Pittsburgh, Pa., ir A. Shei- kymui. Mes, patersoniečiai 
ris, New Kensington, Pa.[esame pilnai patenkinti du- 
Po $2: S. Bijavičia ir C.Sta-! kartiniu i___U
šinskis, New Kensington, ■ išleidimu, taipgi esame pa- 
Pa.; O. Remeikienė, Pitts- tenkinti ir jos dabartine po- 
bui’gh, Pa. Laisvės Patrio-1 zicija. Lai gy\Tioja Laisvė, 

lai skleidžia apšvi-etą ir tie
są tarpe lietuviškos išeivi
jos Amerikoje ir kituose pa
saulio horizontuose. Čia 
randate $17. Pų $5: P. ir 
O. Deniai, Clifton, N. J.; 
ir J. S. Bimbai. Hawthorne, 
N. J.; Vargo Bitė. Po $1: 
M. švedas ir J. Augutis.

Čia
Linkime, kad tai butų tik 

laikinis poreiškis.'

Flatbušietė Stefanija Ce-

tas, $1. Viso $17. Draugiš
kai, P. J. Martin, Wexford,

Shelter Island, N. Y.
Brangūs Draugai! Svei

kinu Laisvės šėrininkų su- 
ir linkiu, kad

savaitei? Laisves dronieng taiP Pat paguldy- 
5- d v d 1 L tz IU 1 -J c1 1 O ' C O v i v • ita šalčio, sakoma, influen-

zos.
Linkime jai greitai pa

sveikti. V

Bethlehem, Pa.
Miela Drauge Knygvede 

i L. šeri
ninku suvažiavimą su $2, ir (važiavimą
linkiu, kad mūs dukartsa- draugai sėkmingai išrištų 
vaitinis laikraštis išeidinėtų Laisvės gyvavimo klausimą, 
ta pačia pakraipa, pakol i Mūsų senų gyventojų eilės 
viešpataus dvi klasės, prole-1 Amerikoje su kiekviena die- 
tariatas ir kapitalistai. F.'na retėja. Ir kiekvienas, sta-

Mirė buvusi artistė Una 
O’Connor, sulaukusi 
tu amžiaus, v

78 me

ti. W.

Detroit, Mich.
Draugai šeri n i n k a i 

Jūs šian-

D r-jos 136 kp. 
Laisvę ir jos B- 
žiavimą. Čia randate $21.

i Aukoja sekamai: Po $5: 
karą su užkandžiais kovo 8jLLD 136 kp., Senas Jonas ir

LMK rengia žaidimų va

d., 6 vai. vak., LDS 160 kp. 
name, 1024 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh. Moterų 
parengimai visados yra ge
ri ir iš ių pelnas yra skiria
mas geriems tikslams. Da
lyvaukime moterų parengi
me !

statyta speciali policija na
mo apsaugo iimui. Pasiusta 
reikalavimai majorui Wag- 
neriui ir gubernatoriui 
Rockefelleriui suvaldyti 
vandalus.

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. susirinkimas jvyks va

sario 13 d., LDS Klubo salėje, 9305 
Si. Clair Ave.. 7:30 v. v. Prašome 
narius dalyvauti susirinkime, nes 
rinkės išrinkti delegatus i LLD 15- 
os Apskr. konferenciją. Taipgi pra
šome užsimokėti duokles už šiuos 
metus, ir pasiimkite dr. J. Kaš- 
kiaučiaus vėliausią knygą. Kom.

(11-12)

Ant 8th Ave. ir 20th St., 
Manhattane. susikūlė sunk
vežimis ir busls. Nelaimėje 
nukentėjo 20 žmonių.

is* i to sau klausimą — “kada aš į Laisvės štabas.
---------  į būsiu next?” 1""’

Kearny, N. J. Įskaitai Laisvę, kad draugai,mūsų mylimo 
Darb. Literatūros dar dirba, vaidina teatruo- laikraščio Laisvės 

sveikina 
s suva-

F. Bunkus. Po $1: P. Ra
moška, A. Kušlis, A. Mičiu- 
lis, M. Pakštienė, J. Miške- 
liūnas ir M. Žilionienė. 
Draugiškai, A. Bunkienė, 
kp. sekr., Newark, N. J.

Lawrence-Methuen, Mass.
Brangūs Draugai ir Drau

gės: Siunčiame nors, mažą 
dovonėlę, $5. Pasimačius su 
draugais, įteikė suvažiavi
mui sekami: J. Rudis, $2. Po

ir

Bet kaip pa-idien susirinkote apkalbėti u.......— : I - __ i?  . ' v __

se, linksminasi, tuomet iš
nyksta nusiminimas. O tą 
viską mes sužinom tik skai
tydami Laisvę. Už tai turi
me remti Laisvę, kiek išga
lime. Sveikinu su $3. J. Jac- 
kim.

Dėmesiui visų lietuvių! . Sekma- 
die. Kovo - March 1 d., bus pirmu 

Įkartu rodomi filmai iš Lietuvos ir 
'bus nepaprasti pietūs.

Įvyks Danų salėje, 1359 W. 24th

filmai 3 v.

Times” kolunmistas
Baldwin numato, kad su lai
ku raketos išstums lėktuv-' 
ne^us- | 1958 metais

, • • • i - IHeart Ass,in sukėlė aukomis Mirė buvusi damininke - - .......
Therese Schnabel, sulaul<us | 
82 metų amžiaus. Jos vyras, ‘ 
Arthur Schnabel, pianistas, 
mirė jau prieš kelis metus. 
Jie buvo ateiviai iš Vokieti
jos.

New York Pus^ bloko j rytus nuo Vermont, 
i ---------------į va] filmai 3 v.

Lietuvių Meno Deka- 
“Žydėk, Jaunystę,” ir 

'Urugvajaus Lietuvių Delegacija 
Lietuvoje.” įžanga su pietumis“<$2. 
Rengia LLD 145 kp. i

Nepraleiskite progos nepamatė 
i Lietuvos žmonių ryžto ir pastangų.

I Pietūs prasidės 1 
Bus rodoma ' 

Į $1,715.200 kova! SU Širdies da Maskvoje”,

Mrs. A. Ortiz, kuri buvo
paVOgUS berniuką Johnny Į Pamatysite, kaip, nežiūrint sunaiki- 
Tavarez, turi tris vaikus ir
gaudavo iš ^alpos (“Wei-1-noksią:
fare”) skyriaus po $160 pervU^'ja. i’asarKa:

mėnesū Gal ir

pažangaus 
būtinus 

reikalus, kad, ją paįvairinti 
pažangos ir pamokinančiais 
raštais, ir taip pat surasti 
būdus sustiprinti finansais. 
Mes pasitikime, kad jūs tai 
padarysite, tad priimkite 
nuo mūsų širdingia u sius 
linkėjimus ir mažą auką $5. 
Draugiškai, George ir M. 
Urbonai.

nimo per 'du karus, palyginus j 
l laiką suklestėjo kultūra, 

mokslas ir menas; taipgi visa eko- 
: Pietūs ir rodymas 

f?hnų prasidės paskirtu laiku, nesi- 
vėNnkite. Kviečia Komisija. (12-15)

nuoširdžius sveiki n i m u s , 
linkėdami, kad per jūsų pajniuką, kad daugiau turėti 
stangas laikraštis Laisve 
eitų ir bujotų dar per dau
gelį metų, skleisdama ap- 
švietą darbo žmonėms ir 
kovotų už taiką ir šviesesnį 
rytojų! Čia randate $7. Po j 
$2: H. Pletienė, M. Abrai-i 
tienė, J. Kazlauskas. 
Stasiukienė, $1. Jūsų Pro
gresas.

pos.
Aš. Elena Krajalis, ieškau mo

ters, kuri mylėtų gyventi White 
Plains, N. Y. Aš turiu gražią vietą 
ir laikau įnamius, norėčiau, kad at
eitų moteris dėl draugiškumo. Esu 
našlė, labai nuobodu vienai. White 
Plains yra visokių darbų. Prašau 
rašyti: Elena Krajalis, 304 West 
Post Rd., White Plains, N. Y.

(10-15)

KINIJA VĖL KALTINA
JUNGTINES VALSTIJAS
Pekinas. —Kinijos radijas 

y i sako, kad Malajaus Fede- 
I 1 Y O 1 1 rr 7-1 O 1 • 7x L M

No. Frankliin, Conn.
Gerb. Draugai ir Drau

gės: Gaila, kad dėl tam tik
rų priežasčių negaliu daly
vauti Laisvės B-vės prakil
niame šėrininkų suvažiavi
me. Bet pasitikiu, kad pil
nai apsvarstysite ir perleisi- 
te geriausius tarimus, kurie 
bus tinkami ir naudingi mū
sų laikraščiui Laisvei. Lin
kiu, kad Laisvė ilgai gyvuo
tų. Čia rasite. $10. Draugiš
kai, J. ir S. Thomsonai.

ARGENTINA TARĖSI SU 
ČILE DĖL SAVŲ SIENŲ

Buenos Aires. — Argen- 
nos prezidentas 
grįždamas iš Jungtinių 
Valstijų, buvo sustojęs. San
tiago mieste, Čilės sostinėje. 
Jis tarėsi su pastarosios 
prezidentu Alessandriu Ar
gentinos ir Čilės sienų rei
kalais. Šių šalių siena einajkų suvažiavimą. Gaila, kad'mo Dalyviai: SLD 160 kp. 
per 2,000 mylių i Sigai An-|negalime dalyvauti suvažia-1 1-------
desų kalnus ir daugelyje'vime, taipgi linksmai pra- 
vietų dar nėra pilnai nusta- leisti laiką bankete. Čia ra- 
tyta. site $23. Aukoja: L. Tilvikas

Frondizi, $1:’S. Penkauskas, J. Šupet- 
ris, P. M ii u s. Draugiškai, 
S. Penkauskas.

Easton, Pa.
Mes, eastoniečiai, 

name Laisvės B-vės dalinin-
sveiki-

mrunnia cyjj

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N.

Pittsburgh, Pa.
| Gerb. Laisvės. Suvažiavi- 

sveikina jus ir linki kuo ge
riausių pasekmių pravesti 
geriausius tarimus naudai 
Laisvės ir visos mūsų pa
žangiosios spaudos.

Taipgi ir pieš trys: J. K. 
Mažukna, Stasys Orda ir 
Jonas Stanis.
geriausio ir sėkmingiausio 
suvažiavimo Laisvės daly
viams ir rėmėjams. Čia ran
date $25. SLD 160 kp. $10. 
Po $5: J. Mažukna, Stasys 
Orda, Jonaą Stanislovaitis. 
Draugiškai,

ovaitis linkime

J. K. Mražukna.

it, Mich.Detvo
* Detroito Moterų Pažan

gos Klubas ąveikina Laisvės 
B-vės dalini 
mą su $10.
draugai, geriausių pasek
mių.- Su pagarba, M. Tvas- 
kiene.

nkų suvažiavi- 
Linkime jums,

Miami, Fla.
Daug Ge rb. Delegatai:

Scranton, P.
Gerb. Laisvės Šėrininkai! 

Mes serantoniečiai siunčia
me širdingiausius linkėji
mus, ir linkime kad suva
žiavimas netik sėkmingas, 
bet tarimais būt turtingas, 
kad Laisvė dar ilgai, ilgai 
gyvuotų! Kartu siunčiame 
nors ir negausią auką. P. 
Pėstininkas, $5. B. Triškis, 
$3. Po $2: I. Klevinskas, 
E. Geležauskienė, A. Pet
rus. Po $1:,P. Indrulienė, 
L. ir M. Truikiai, A. 
draskas. Viso $17.

Kitos aukos suvažiavimui 
gauta sekamai:

P. Kunz, Brooklyn, N.

Kan-I

ALDLD 10 kp, Philadel
phia, Pa, $10.

Ignas Urbonas, Cut
chogue, N. Y, $10.00.

J. Vaivada, Rochester, N.

racija uždarė Kinijos ban
ką, nes to reikalavo Jungti
nių Valstijų vyriausybė. 
Tarpe Kinijos ir Malajaus 
Federacijos padidėjo preky
ba, jokių sesusipratimų nė
ra, bet Amerikos vyriausy
bė bijosi Kfnijos gerų san
tykių su pietrytinėmis Azi
jos šalimis.

MALE and FEMALE

OPERATORIAI

Vyrai ir Moterys 
Patyrę prie vyriškų švarkų.

ROBERT HALL CLOTHES

Cliffside, N. J.
Sveikiname Laisvės 

suvažiavimą, linkėdami kad 
draugai svarbių reikalų nu
tartume! dėl Laisvės gero
vės. George Stasiukaitis, $5. 
Po $2: J. Pečiulis, W. Pet
kevičius. J. Bakūnas, $1. 
Viso $10.

B-vės

Terryville, Conn.
Gerb. Laisvės, štabas 

šėrininkai: Proga Laisvės 
B-vės suvažiavimo sveikinu 
delegatus, Laisvės persona
lą, ir linkiu kad Laisvė lan
kytų mūsų bakūžes ilgai. 
Čia randate $10. Su pagar
ba, Petras Bokas.

11

Philadelphia, Pa.
Gerb. draugai ir drau

gės, darbininkiško laikraš
čio akcininkai ir rėmėjai! 
Mes prisi u n č i a m e jums

Šakaliu Žemaitis, Calif, 
$5.

Mr. ir Mrs. R. Merkis, 
Philadelphia, Pa, $5.

Sudegusio Teatro Akto
rius, Richmond Hill, N. Y, 
$5..

Elzbieta Eccnia, Tampa, 
Fla., $5.

P. V. Gasparienė, Grand 
Rapids, Mich, $5.

(Bus daugiau)

Pajieškojimai
Ieškau savo

les - Sakalienčs, gim. 1897 m., Lie-1 
pojos 
1919 m.
mieste,
Sakalas.
kus.
juos
anksto tariu ačiū.
Kairytė 
nas, 
USSR.

tetos Petrės Kairy - 

mieste. Išvykusi j Ameriką 
Anksčiau gyveno Čikagos 

kartu ir jos vyras Jonas 
Negaunu atsakymo j laiš- 

Prašau juos pačius arba apie 
žinančius man pranešti. Iš 

Rašykite: Stase 
Markūnienė, Sedos rajo- 

Žem. Kalvarija, Lithuania.

Ieškau sesers, Marijos Deltu- 
vaitės-Klimienės, visą laiką gyvenu
sios Brooklyn© mieste. Prašau ją 
atsilieptiZ. arba žinančius apie ją 
pranešti man. Jiezno rajonas, Dar
sūniškio paštas, Deltuva Motiejus, 
Lithuania, USSR.

AL’S TELEVISION SERVICE
ALBERT MISIŪNAS, Sav.

(Authorized Meipber Philco Factory-Supervised Service) 
Taisome Televizijas, Radijus, Hi-Fi 

Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas 
Prašome kreiptis sekamu antrašu:

101-23 112 St., Richmond Hill,19 N.Y. Tel.. VI. 6-6895 
Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak.

♦

6 p.—Laisvė (Liberty)—Antrad., vasario (Feb.) 10, 1959

Vieni iš Amerikos didžiausių 
išdirbėjo vyriškų drabužių.

REIKALINGI OPERATORIAI 
PRIE SIUVAMOJE MAŠINŲ

Siūti vyriškų drabužių naujai 
pertaisytoj dirbtuvėj Williamsburgh'o 

(Brooklyn)

Kreipkitės 8:30—12 v. dieni).

8+ BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.

Tarp Berry St. ir Wythe Ave.

(10-12)

t4‘4'***4**4***!‘4^**4**4^*'H>'MM >

i MA1THEWA.;;
BUYUS ii 

“ (BUYAUSKAS) E
:: LAIDOTUVIŲ ;;
:: DIREKTORIUS
:: ! 
ei *
;: Newark 5, N. J. J

MArket 2-5172 !

• • 426 Lafayette St. :
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