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METAI 48-ji

KRISLAI
‘Plieno ir aksomo.’’ 
Mažai ar daug ?

Daug griekŲ—maža pakūta. 
Kodėl jie taip bijo? 
Išnykimas ar gelbėjimasis?

Rašo A. Bimba

N. Yorko valstijos seimeliu Senatorius siūlo jau 
Įneštas žalingas kilius

lygiai l-’.o metų nuo Abraome. 
Lincolno gimimo. Daug apie 
šį taurų vyrą vėl prikalbėta ir I taksais,

konai pasimojo New Yorko 
gyventojus * apkrauti nau
jais taksais ir suvaržyti 
darbo unijų teises. Guber
natorius Rockefelleris sten
giasi apsunkinti darbo žmo
nių sąlygas aukštesniais 

o valstijos senato-
jriai ir assemblemanai prieš- 
! darbininkiškais biliais.

Senatorius Frank S. Mc- 
West- 

inešė i

• Lincolno stambiosios 
Ii.jos autorius poetas (’

iio i>- aksomo” vyru.

jo kietos, griežtos rankos. Bet Į 
jis taipgi buvo minkštos, geros | 
širdies žmogus. Karo metu, ■ 
žiūrėdamas i žmonių kančias,; 
jis dažnai gadini apsiverkda
vęs. Ir toji jo rauda, sako 
Sandburg, padarė . raudojimą 
garbingu ženklu.

Cullough, iš turčių I Chester pavieto į 
valstijos senatą, o assemb-

Šešios valstybėlės 
baigt Berlyno krizę sudaro federaciją

Washingtonas. — Senato- Adenas. — šešios mažos 
lymanas Willard C. Deumm rius. Mike Mansfieldas, de-. arabų valstybėlės sudaro fe- 
i asamblėją ] 
kišką bilių, nors jie dangs
tosi žodžiais, kad i 
prieš darbininkus . howerio politiką Vokietijos užlajos ir bendrai

Savo biliuje jie sako, kad'ir Berlyno reikalais. kaip Adenas,
“darbininkas gali dirbti pa
sirinkta darba ir neturi bū
ti unijos persekiojamas”, 
kad “darbininkas turi teisę 

'pasirinkti ir uniją”. Taipgi 
fabrikantas turi teisę gauti 
prieš streikus ir pikietus 
draudi m ą (“injunction”), 
jeigu tas kenkia jo bizniui.

ro audrai,
“Praėjusios ramios praeities 

dogmų nebeužtenka šiai aud-! 
ringai dabarčiai. Mes turime 
naujai galvoti, mes turimo nau- 
vei veikti, mes turime patys

^pie didžiojo ]
reiškimai labai tinka i 
audringais laikais tiems, kurie! 
galvoja po senovei, kurie gy-i 
vena praeitimi, kurio piestu 
stoja prieš kiekvieną naujos 
gadynės, naujo gyvenimo pra-

i 1958 metais Lenkija 
: padarė progreso
i Varšuva. — Per pereitąjį 
'karą hitlerininkai labai nu
tektojo Lenkiją, šalis be Ta
rybų Sąjungos pagalbos bū
tų turėjus labai daug keblu
mų. Tarybų Sąjunga teikė ir senhoweriui, Chruščiovui ir 
dar tebeteikia jai visokios 
pagalbos.

Var u va atstatyta, dabar 
miestas gražus ir tvarkus. 
Metalo, anglies, aliejaus ir 

prezidento is- kitos industrijos jau gerai 
tinka siais;.dirba. Žemės ūkis kiekvie-;

: nais metais duoda daugiau 
maisto produktų.

1958 m. buvo pastatyta 
daug naujų gyvenimo namų 

i ir virš 1,000 mokyklų.

Maskva. — Tarybų Są- 
priešdarbinin- mokratų vadas iš Montana deraciją. Jos yra Anglijos' junga ir Kinijos Liaudies 

valstijos, Sehąto posėdyje! “globoje”. Visos randasi Respublika pasirašė naują 
kad n e s ą kritikavo prezidento Eisen-; prie Indijos didjūrio Adeno ekonominės pagalbos sutar- 

žinomos. tį. Tarybų Sąjunga per de- 
Atskiri jų'vyneris metus, suteiks Kini- 

Jis siūlo Berlyno rei- vardai yra Aduhall, Viršų- jai $1,250,000,000 vertės 
kalą pavesti pačioms Rytų tinis Aduhall, Yafa, Beihan, techninių. įrengimų, tarybi- 
ir Vakarų Vokietijoms iš
spręsti, iš Berlyno iš
traukti visas užsienio armi
jas, o jas pakeisti Jungtinių 
Tautų sargais. Mansfieldas 
siūlo, po Vokietijos ap- 
vienijimo visas užsienio ar
mijas ištraukti iš' jos ir su
daryti Centrinėje Europoje 
ruožtą, kuriame nei viena, 
nei kita pusė nelaikytų ato
minių jėgų.

"Dabar yra laikas 
sulaikyti A-bombas”

New Yorkas. — Ameri- 
ks mokslininkai,, susijungę 
į National Committee for a 
Sane Nuclear Policy, i -leido 
atsišaukimą, antrašuotą Ei-

pat

Priešlietuvi.škoji spauda la
bai apsidžiaugė, kad Lietuvos 
Komunistų partija tebesanti 
neskaitlinga. (’.i rd i, iš trijų 
milijonų gyventojų vos tėra 
apie penkiasdešimt tūkstančių 
komunistų.

Bet jeigu komunistų būtų ke
leriopai daugiau, tai toji 
spauda šauktų’: bolševike
zūnais žmones susivarė i savo 
partiją.

Dalykas tame, kad komunis
tu būti Lietuvoje nelengva. 
Partijoje narystė uždeda dide
lę atsakomybę. Komunistas pri
valo būti visur pirmutinis. I 
partiją priimami tiktai jau 
gerai kovoje išbandyti žmonės. 
Niekas varu parti jon nevaro.

. Galimas daiktas, kad gal ir 
P^r siaurai tebėra durys i par
tiją atidarytos.

Bet tai Lietuvos draugų ir
žmonių reikalas. Ne mums j, 
tokius jų reikalus savo 
kišti ir juos mokyti.
pavojasj Sniečkus ir

Nauja Kinijos sutartis su 
Tarybų Sąjunga 

mo ir kitokie fabrikai.
Lyginant šią Tarybų Są

jungos pagalbą Kinijai su 
ta, kurią ji gavo nuo 1949 
metų, tai ji mažesnė, nes 
Kinija dabar jau turi nema
žai ir savu fabriku. €

Kinija iš savo pusės, atsi- 
teiks Tarybųniu inžinierių ir techniku; . . ,

TSRS medžiagomis iki 1967 i Imdama,
metų pabaigos bus Kinijoje | Sąjungai ryžių, šilko, arba- 

■pastatyta 78 dideli plieno, įtos ir kitų medžiagų ir pro- 
.. . . v_ „ chemijos, aliejaus perdirbi-Muktu.hų “karaliukai pasirase fe- ’

deracijos sutartį.
Bendrai Adenas 

112,000 ketvirtainių 
turi 600,000 gyventojų. Jo 
pakraštys tęsiasi per 750 
mylių išilgai Adeno užlają.

Dhala Fadhli.
Anglijos kolonijų minist

ras Alan-Lennox-Boyd pa-

užima Kipro sala gaus 
toury‘io i " nepriklausomybę

Nepalio karalius 
davė konstituciją

Katmandu. — Nepalio - 
Kara-; karalius Mahendra jaju da-

■

Ve! blaškosi antisemitine 
šmėkla Vakarų Vokietijoje

. Duesseldorfas. — “Anti- negana žydų buvo gazais 
Isemitizmo šmėkla vėl me- užtroškinta”. Buvęs New 
džioja žydus! Vakarinėje Yorke vokiečių konsulas sa- 

..... •” rašo HerbĮkė: “purvini žydai”. Vienas 
, nema- daktaras ligoninėje pareiš- 

tyti antisemitizmo”, pareiš- kė: Jeigu reikės žydus Rai
kė H. Van Dam, Žydų Tary- kinti Vakarų Vokietijoje 

. bos direktorius. ! j..............
Atsišaukime nurodoma,’;

kad atominių bombų bandy- gęS iš Vokietijos, kada tenįnierius sakė: 
mai jau daug : ’
nėms padarė, o jeigu jie ne- timas. Po karo jis grįžo į Tinti gazais”. 
bus sulaikyti ir bombos ne- Vakarų Vokietiją ir eina' " ’ J 1 ’ 
bus uždraustos, tai dar dau- Vokietijos Žydų Tarybos di-j pareiškimų 
giau padarys. Mokslininkai rektoriaus pareigas.

i reikalauja viršūnių konfe-' Jis sakė, kad prieš 
rencijos ir 
draudimo.

Macmillanui. j
Po atsišaukimu pasirašo 

apie šimtas universitetu > • ... •
profesorių, mokslininkų, žy- a n L; r.,v,-U u- / Attscull. “Negalima mių kunigų, rabinų, rašyto-i 
jų, redaktorių, visuomen.i 
ninku ir žurnalų leidėjų.

Zurichas, Šveicarija.
Graikijos premjeras 
manlis ir Turkijos premje-,vė žmonėms konstituciją. Ją 
ras Menderes jau pasirašė’ pagamino anglų advokatas 
sutartį, kad jų -'alys sutin- i Ivor Jennings. Nepalis bus 
ka, jog Kipro sala 1959 me- konstitucinė monarch i j a, 
taisė būtų paskelbta “nepri-1 turės parlamentą iš 109 na- 
klausoma respublika”. Ang- rių, ministrai bus atsako- 
lija, kuri ten viešpatavo nuo mingi prieš parlamentą.
1878 metų, pasilaikys Kipro Parlamento narių rinki- 
saloje tik karines bazes. imai įvyks vasario 18 d. Sa- 

Kinro sala vra Vidnržp koma’ k;ld ir komun>stai 
mio jūroje. Ji užima 3;572 ga!?s ^.yvau L „_nJa 
ketvirtainis k as mylias) . kaialyste-iaiįfe' 
ir turi 550,000 gyventojų, iS1 aukštuose Himalajų 
Gyventojai daugumoje yra1 "?.ose’ 
graikų kilmės, tik vienas ju !54’000 

J ‘ virtainiskų mylių ir
7,000,000 gyventojų.

kaL 
Ki- 

ket- 
turi

'nuodų įčirškimais, tai jis
H. Van Dam buvo pabė-į būsiąs pirmasis. Tūlas biz-i^___

_js iš Vokietijos, kada ten|nierius sakė: “Naciai labai! penktadalis turkų. 
T°S ..^o-!sĮautėjo^hitleHninkų pasiu- i daug žydų pamirš0 numa-j Kipro gala Mnovgje buvo 

... J nepriklausoma valstybė, bet) 
Prie tokių antisemitinių 11571 metais ja pavergė tur-!

. -—-į reikia, pridėti ;kai< 1878 metais Turkija!
i tai, kad .daugelyje vietų | pei.(]aVg sa]a Anglijai už pa-;

_ - ___ , ___ v__  karą; vandalai išvartė ir išbiau- |galbą jai kare prieš Rusiją. Valstijų ambasada Buda-
A-bambų už-; Vokietijoje buvo 600,000 žy- Tiojo žydų kapus. Duessel-į _ __________ ” 1 pešte netik palaikė sukile-

xvcvxv ----- - sienų TRAKas DAUG GELBĖJA liūs 1956 metais, bet iš ten
’ nacių oku-įbuvo nudažyti dideli svasti-| ALŽYRO SUKILĖLIAMS iper radiją juos kurstė. Po 

sukilimo susmukimo JAV 
ambasadoje pasislėpė veng
rų kardinolas Mindszenty. 
Jis ir dabar “ramiai nesilai
ko”. Vengrijos vyriausybė 
suvaržė JAV ambasados iš
laukinį veikimą, bet yra 
kalbama, kad gal visai rei
kės uždaryti, jeigu Jungti
nės Valstijos ir toliau laiky
sis dabartinės pozicijos lin- 

' yr Bonna. — Greitai Tarybų ' Maskva. — Tarybų Są-;kui Vengrijos.
John F. Sąjunga atgabens į Vakarų; jungos premjeras Chruščio- 

Dulles randasi Walter Rčed Vokietiją 1,000 savo naujų vas sako: .
Armijos ligoninėje. Dakta- automobilių. Tai bus pirpas daugiau kreipti dėmesio į 

Tarybų Sąjungos pasirody- savo grožį ir gražesnį apsi- 
mas užsienio rinkoje su sa- ■ rengimą.” 
vo automobiliais. 1

2 AMERIKOS DRAUGĖS
SAVO TARPE PEŠASI
Seoulas. — Pietinės Korė-' 

jos ministrų kabinetas tris 
valandas diskusavo santy
kius su Japonija ir nerado 
išeities. Tarpe šių 
Amerikos talkininkių įsi
tempė santykiai iki nutrau-1 
kimo diplomatinių ryšių.

Japonijoje yra daug Šiau- ŠSkiUmai ir teroras i 
rinės Korėjos, gyventojų, jie angb} i<ari^es jėgas .Angli- Vienos aukštesnė 
nori grįžti namo. Kadangi :ai brangiai atsiėio. C..'.......................
Japonijoje siaučia redar- britai yra pasitenkinę, kad 
bas, tai ji nm;ėtų korėjiečius Graikija ir Turkija susita- 

rė saloje paskelbti “nepri
klausomą. respubliką”. Ana
lai mano, kad jie ten turės Washingtonas. — Valsty 
karines bazes ir to jiems 1 bes. sekretorius < 
laikinai pakaks.

■ dų tautos žmonių. Karo lai-! dorfe ant sinagogos 
ku Vokietijoje ir__

dvieju ANGLIJAI JAU PATINKA: puotose šalyse jie nužudė‘kų ženklai.
SUTARTIS DĖL KIPRO 4,500,000 žydų.
Londonas. — Per eilę me-: H. Van Dam sake, biau

tų Kipro salos gyventojų rus antisemitizmas pasi 
; prieš’reiškia Vakarų Vokietijoje..antisemitus 

"s. mokyk-1 ■
jai“brangiai atsiejo. Todėl los mokytojas sakė: “Dar

išvežti, bet Pietinės Korėjos 
valdovai grasina suimti ja
ponų laivus, kuriais bus ve
žami korėjiečiai.

ANGLIJOJ DAUG SERGA 
UŽKREČIAMA “FLU” 
Londonas. — “Šiandien 

nosĮi visi pas mus serga ‘flu’ li- 
kla- ga”, pareiškė premjeras

Paleckis.’Macmillllanas. Jis sakė, kad 
„ i : J serga fabrikų, raštinių ir 

' valgyklų darbininkai, moky
tojai, ir net “daktarai nėra 

j liuosi”. Daktarai ragina 
žmones eiti į lovą, nes visus 

Tarybiniai i medikaliai aptarnauti sun- 
jie k u suspėti.

Ir vėl “apsivogimai,” šaukia 
komercinė spauda. Kas nors 
iš tarybinių “Beriozkos” gru
pės artistų Macy’s store buvęs j 
pasivogęs keletą kepurių!

Kokia nesąmonė. ' 
artistai gerai apmokami, 
eis ir vogs dolerio kito verta! 
kepurę! AMERIKOS ORO LINIJA

Visokiomis provokacijomis! Washigtonas. — Jungti- 
bandoma diskredituoti labai j nės Valstijos atidaro kari- 
gražiai pravedamas tarpe Ame-į niais lėktuvais susisiekimą 
rikos ir Tarybų Sąjungos me-. jg Elmendorfo bazės- Alas- 
ninėmis jėgomis apsikeisti su-|koje gu Japonijos, sostine 
tartils’ ; Tokio. Lėktuvai skrajos

i tūkstančius mylių išilgai 
! Kamčatką ir Kurilų salas, 
I tai yra, Tarybų Sąjungos

^akciniams lenkams Ameriko- teritoriją.

Lenkijoje kunigas Pirozynskisį 
patupdytas dvejiems metams 
kalėjiman. Bus dabar už ką

Kunigo Pirozynskio nuodė
mių litanija labai ilga. Tarp kijos

(Tąsa 6-tam pusi.)

Maskva. — Lankėsi Len- 
komunistų vadas W. 

Gomulka

VENGRIJA GAL JAU 
NUTRAUKS RYŠIUS
Budapeštas. — Jungtinių

H. Van Dam sako, 
Vakarų Vokietijos vyriau
sybė imasi žingsnių prieš 

; ir gal parla
mentas priims įstatymus jų 
smarkesniam nubaudimui.

Vėliausios žinios

VAKARAI, IRANAS IR rai surado, kad jis serga ve- 
TARYBŲ SĄJUNGA Į žio liga.

Washingtonas. — Prezi-, 
dentas Eisenhoweris, angli
jęs premjeras Macmillanas,' 
Turkijos prezidentas 
Bayar ir Pakistano 
torius Khan privertė 
nepasirašyti naujos 
riavimo ir ekonominės pa
galbos sutarties su Tarybų 
Sąjunga.

Celal i 
d ik ta 
Iraną 
neką-;

SAKO, kad dullesas 
DIDINO ‘ŠALTĄJĮ KARĄ’

Maskva. —Visi tarybiniai 
laikraščiai plačiai rašo, kad 
vėliausia Dulleso kelionė 
Europoje buvo palaikyti 
įtemptą “šaltąjį karą”. Bet 
jie sako, kad ne visai jam 
tas pavyko.

Londonas. — Į Kipro salą 
i sugrįžo archivyskupas Ma- 
; karios, kurį anglai buvo iš- 
■ trėmę už jo kovą dėl salos 
gyventojų laisvės. Sakoma, 

i kad jis dalyvaus anglų, tur
kų ir graikų konferencijoje 
dėl Kipro nepriklausomy
bės..

Maskva. — Mirė admiro
las Juriji Dobrotvorski, ka
riniame laivyne ištarnavęs 
50 metų.

Roma. — Antonio Segni 
sudarė Italijai ministrų ka
binetą. Į jį įeina beveik vie
nos Krikščionių partijos 
žmonės. Tai jau bus 20-ji 
Italijos valdžia po karo.

Jakarta. — Indonezijos 
vyriausybė konfiskavo dvi 
anglų gumos plantacijas 
Šiaurinėje Sumatroje. Pa
gal Indonezijos vidaus pla
ną netrukus bus perimta 
nuo užsieniečių dar visa eilė 
plantacijų ir fabrikų.

kadi Bagdadas. — Irako res
publikos premjeras Kassi- 
mas. spaudos atstovams sa
kė: “Kiekvieną savaitę vie
nas ar du lėktuvai iš Irako 
skrenda su ginklais ir amu
nicija alžyriečiams. Ir mes 
dar' daugiau ginklų jiems 
duosime.”

Maskva. — Tarybiniai 
kraštų apsaugos laivai suė
mė du danų laivus, kurie 
plaukiojo TSRS vandenyse, 
ir juos pristatė į Liepojos 
prieplauką.

Tokio. —Japonija pastatė 
ir jau jūroje išbandė di
džiausią pasaulyje aliejaus 
pervežimo laivą (“tankerį”) 
“Universe Apollo”. Laivas 
yra 104,500 tonų įtalpos.

Maskva. — Austrijos pre
zidentas. Adolfas Scaerfas 
atvyks į Tarybų Sąjungą 
dešimčiai dienų.

Londonas. — Nuo pačios 
“flu” epidemijos mirė 1,360 
žmonių per savaitę ir nuo iš 
jos paeinančio plaučių užde
gimo —p 1,130.

Moterys turi LAOSO REAKCININKAI 
SULAUŽĖ SUTARTĮ

Ventiane. — Laoso kara- 
I liškos. valdžios premjeras 
i Sananikone pranešė, kad 
1 sulaužo 1954 metais Gene- 
jvoje padarytą taikos sutar
tį su Šiaurinio Vietnamo 

i Respublika. Kaltina Vietna- 
Imą, būk jis laiko savo armi
jos dalinius. Laoso teri to ri- 
ljoje.

Maskva. — Tarybų Są-į 
jungos prezidentas Klimas , 
VoroŠ’ilovas susirgo ir ne-

rėjo išvykti vasario 24 d. 
Dabar tarybinei delegacijai, 
vietoje Vorošilovo, vado
vaus N. Mukhidinovas.

Tokio. — 100,000 korėjie
čių jau nori grįžti atgal į 
savo tėvynę — Šiaurinę Ko
rėją. Viso Japonijoje yra 
600,000 korėjiečių, kuriuos 
japonai parvežė pirm 1945 
m., kada Japonija valdė Ko
rėją.

Londonas. — Vieni diplo
matai dėl Dulleso ligos rū
pinasi, kad “viską reikės 
vėl iš naujo pradėti”, o kiti 
sako: “Bus išeita iš tu už
tvarų, kuriais Dulles pasto
jo kelią susitarimams”.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje nuolatos bus trum- 

i pinamos darbo valandos. 
Sulyg plano 1962 metais 
bus įvesta 40 valandų darbo 
savaitė, o paskui bus eita 

i prie 35 valandų.

Londonas. — Anglų Bas- 
i rah Petroleum Co. ruošiasi 
įdėti $70,000,000 į pagerini
mą aliejaus šaltinių Irako 
respublikoje.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje žydai įsteigė Centrali- 
nę Žydų Tarybą.
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Kipro salos ateitis išspręsta?
SKELBIAMA, jog dar šiais metais busianti pilnai

limai baigsis. Esą bus padaryta taip, kad butų vilkas pa-

kurį laiką buvo vedami pasitarimai tarp Graikijos mi
nistrų pirmininko Konstantino Karamanliso ir Turkijos 
premjero Adnano Mendereso.

Abiejų šalių valdžios nutarė, kad Kipro sala turi bū
ti nepriklausoma respublika.

Kipre iš viso gyvena apie 530,000 žmonių. Iš to skai
čiaus apie keturi penktadaliai yra graikų tautybės žmo
nės, o vienas penktadalis — turkų. Abiejų kilmių žmonės 
ten gyvena per ilgus metus, nėra iš niekur atgabenti.

Greta to, Kipre Anglija palaikys militarines bazes.

81 metus.
Prieš keletą metų Graikija paskelbė, kad Kipras tu

rėtų priklausyti jai, Graikijai, kad britai iš ten nešdintų
si laukan. Graikija tą savo reikalavimą rėmė tuo, kad 
Kipre milžinišką gyventoju daugumą sudaro graikai, kad 
ji kadaise, labai seniai, priklausė Graikijai. Britai griež-

rujų melu. Nemaža graikų patrijotų paguldė savo gal
vas, kovodami prieš imperialistus.

Londono valdžia skelbė, jog, girdi, ji nesitrauks iš 
Kipro salos todėl, kad Kipras labai reikalingas jos inte
resų apgynimui Artimuosiuose 
kaip 1956 metais, kada Izraelis

MANO KAIMYNUI JONUI KAŠKAIČIUI
JO ATSIMINIMU KNYGOS PROGA i

Rašytojas J. Kaškaitis iš- antifašistus.

Kas Ką Rašo ir Sako
KADA JIS KLYDO? į riais šis taurus vyras iški-'

Buržuazines spaudos ko-110 * dabartines viršūnes į 
lumnistas W alte r Lipp- vlen^ 18 Pačių žymiausių šio 
mann kartas nuo karto ašt-! “TT UZ Zm°n“

, .... i i jos laisvę ir taiką,riai pakritikuodavo musų>J Y 
valstybės sekretorių Dulle- Pasirodo, kad Ho Chi 
są. Sakydavo kad jo poli-;Minh tikra pavardė yra 
tfka per kieta, ji neveda į Nguyen Ai Quoc. Knygą 
nei mūsų šalies, nei pašau-• apie jį parašė jo draugas 
lio prie taikos. Jis jį daž-;Tran Dan Tien. Ji jau ta
nai m o k y d a v o mokytis po išversta rusų kalbon ir į 
“lankstumo,” vengti katast-į išleista. Negerai, kad kol 
rofos, būti apsukresniu ir įkas apie šį žymų veikėją /jįjį7/ 
gudresniu už tary b i n i u s; knyga dar nepasirodė ang-į 
diplomatus. lų kalboje.

Bet dabar, kai Dullesas! Ho Chi Minh iš pat jau- kurie gyvena iš savo ’ 
susirgo ir kelioms savai- nystės buvo “nerimuolis,” kaito ir kurie savo kelrodi-į dėjau fašistų kalėjime 7!

Rašytojas J. Kaškaitis iš- antifašistus. Jis savo laiš- nužudė mano gimtajame 
leido knygą “Iš atsiminmų”. kuose džiaugėsi mano nea- Vienkiemyje Kamariškyje 
Ji parašyta su patosu, su pykanta klasiniam priešui. 1945 m. Vasario 4 dieną pa- 
meile darbo žmonėms, kovo- Jo prisiųstas “Internaciona- čioje jaunystėje. Tos trage- 
jantiems prieš reakciją. Pa-Jas” sudarė man ir kitiems dijos, kaip ir tūkstančių 
teikti faktai liudija/ kad! galimybę išmokti jį ir niū-į žmonių, žuvusių nuo fašis- 
Kaškaitis kapitalistiniame Į niuoti net mokykloje, 
pasaulyje patyrė paniekini- ” 
mą. Jam ypač sunku buvo 
siekti mokslo žiburį, kuris 
entuziastingą jaunuolį taip

Knygoje pavaizduojama, 
'kad tie išeivių sluoksniai,

Fašistams jaunuolių pa- 
klupdyti nepasisekė. 1932 
m., būdamas VI klasėje, su
sirikau su komuniste F šal- 
tuperyte, kuri mane ruos'ė į 
komjaunimą. Komj a u n i- 
man įstojau 1932 m. spalio 

pra- ■ mėn. Po metų suėmė ir išsė-! jai.
• n v • a i i —• • • I T"

i tinių budelių, — aš niekad 
; neužmiršiu!

Negalima neatjausti, jog 
Į Kaškaitis savo atsimini
mus rašė sunkiomis sąlygo
mis, neturėdamas po ranka 

; archyvų, kuo pilnai gali 
'naudotis tarybiniai rašyto-

Rašytojo Kaškaičio “Iš 
atsiminimų” — gražus indė- 

Tuomet Kaškaičiui negalė- lis kovoje prieš buržuazinį K, . . 1 t ~ 1 ! * T *
tems pasitraukė iš valsty-į liaudies sūnus. 1912 ar 1913 ; ne žvaigžde laiko revoliuci- metus (be^2 mėnesių).
bes sekretoriaus pareigų, metais jis nutarė prekybi-j nes idėjas, — smerkė siau- m ' rr 1 _
Mr. Lippmannas jo labai niu laivu plaukti į Paryžių, i tėjusį Lietuvoje fašizmą ir'jau parašyti, kad aš kom-! nacionalizmą.
pasigedo. Dabar jis visomis . ten pasimokyti ir sugrįžus: net savo kova, protestais, I jaunuolis. Bet jis juto, kad

............. vG ................................ i V o " ***5 Lietuvos! aš einu toliau. iKaunas
; svetimos priespaudos. Viet-i proletariato didvyriškus žy-j Šit 11933 m., prieš 1959.1-21 d.

* ‘ ’ ........ ’ v * ’ —~1’", gavau Kaškaičio; _____
| laišką ir savo eilėraščių iš-; Iv 1 >V1 1 1 ••

Kaškaitis su meile rašo!karP4, kuriuose aiškiai bu-' IS l(USKlĮ reflclKClJcU 
apie V. Kapsuko revoliucinę!y° kalbama apie revoliuciją! Gerb. Redakcija!

atžvmiU1' komunizmą. Kaškaitis; „ v __ , . lv.
darbo!man įdėjo V. Tauro nuošir-i, ra?au Ju^ leidžiamame 

du laii'ką: “Džiaugiuos jūsų! laikraštyje Laisvėje at- 
eilėraščiu revoliuciškumu. I spausdinti mano pasveikinu 

imą Tetai, uz ką būsiu la
bai dėkingas—

JULIA WERNER 
25062 Highland Road

Cleveland 21, Ohio
Brangioji Teta!

Man būtu labai malonut

pareigų,. metais jis nutarė prekybi-jnes idėjas, — smerkė siau-

keturiomis “meldžiasi” už] mestis kovon už nuvertimą i mitingais rėmė 
sekretoriaus sveikatą ir lau-■ 

ikia jo kuogreičiausiai su-i namas tada buvo Indokini-■ gius už naują gyvenimą, už į areštą, 
grįžtant prie valstybės vai-įjos dalis ir stenėjo po fran-lLenino didingas idėjas, 
ro. Staiga Lippmannui Dul- cūzų imperialistų letena. I 
lesąs pasidarė “nebepava- į Laivu plaukė ir paskui Pa-; 
duojamu” žmogumi.

A. Liepsnoms

lytuose. Atsimename, 
ūgli ja ir Francūzija 

pradėjo karą prieš Egiptą, anglams Kipro sala tarnavo 
militarine baze, iš kur jie siuntė ginkluotąsias jėgas 
Egiptui pulti.

Anglai nesidrovėjo panaudoti žiauriausią terorą 
prieš kylančius Kipro gyventojus. Bet mūšiai vis tęsėsi.

Kipro salos reikalas keliais, atvejais buvo svarstytas 
-Jungtinėse Tautose^ bet nieko teigiamo nebuvo prieita: 
anglai kaip viešpatavo, taip ir tebeviešpatauja Kipre.

Pagaliau, įsimaišė į tą reikalą ir Turkija. Ji pradėjo 
ginkluoti Kipro turkus, akstindama juos kariauti ne 
prieš britus, o prieš graikus, kovojančius prieš imperia
listus! Turkija siūlė savo sumanymus: girdi, jeigu jau 
reikėtų britus iš Kipro salos išvyti, tai tą salą reikią 
perskirti į graikišką ir turkišką!

Zuricho konferencijoje nutarta paskelbti Kiprą ne
priklausoma respublika. Jos prezidentas turėtų būti 
graikas, o vice-prezidentas — turkas. Kipras turėsiąs 
parlamentą iš vieno buto. Bus sudaryta konstitucija, pa
gal kurią tos šalies įmonės tvarkysis. Nutarime pažymė
ta: Kipras neturėsiąs teisės niekad dėtis nei prie Graiki
jos, neigi prie Turkijos.Bet sutikta, kad anglai ten lai
kytų savo militarines bazes. Girdi, to reikalauja NATO 
interesai!

Būsianti sudaryta sutartis, kurią turės pasirašyti 
Graikija, Turkija, Kipras ir Anglija, užtikrinant, jog 
Kipro sala visuomet bus nepriklausoma.

Bus paskelbta amnestija visiems politiniams, kali
niams, britų sugrūstiems į kalėjimus.

Kai Kipras bus “tikrai nepriklausomas”, tuomet jam 
bus suteikta teisė įstoti į Jungtinių Tautų Organizaciją

AIŠKU, ŠIĄ SUTARTĮ turės užgirti Graikijos ir 
^Turkijos parlamentai, o tik tada jis įeis į galią.

Bet mes abejojame, ar visa tai iš tikrųjų padarys 
Kiprą tikrai nepriklausoma valstybėle?

Turime atsiminti, kad ten anglai turės savo militari
nes bazes. O tai reikš: jie bus ir salos viešpačiais.

Be to, sala yra nedidelė, žmonių mažai, tuo būdu pa
laikyti tokią nepriklausomą valstybėlę bus labai sunku, 
beveik neįmanoma.

Uršulė Valevičiene
PO ILGOS IR SUNKIOS ligos Detroite mirė Uršulė 

Palevičienė, Amerikoje augusi, bet visuomet tarp lietu
vių dirbusi veikėja.

Velionė kadaise, kai sveikesnė buvo, visuomeninį 
darbą dirbo labai gerai: uoliai platino mūsų spaudą, įra
šinėjo į mūsų organizacijas naujus narius, veikė vietos 
draugijose. Tai buvo pavyzdys kitiems, JAV augusiems 
jauniems žmonėms. Nedaug tokių mes turime, kokia bu
vo Uršulė Palevičienė.

Velionės vyras, Dr. Motiejus Palevičius, mirė prieš 
kelerius, metus. Kaip Motiejų, taip ir Uršulę išplėšė iš 
gyvųjų tarpo širdies liga.

Uršulė Palevičienė buvo visuomet maloni, visuomet 
draugiška, visuomet kitus atjautus! ir visiems, kiek ga-

Lai būva jai ilga atmintis, o jos dukroms — Birutei, 
Ofelijai, žentams, anūkėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą!

Tie-'ryžiuje gyveno po slapyvar- veiklą Amerikoje,
džiu Ba. Prancūzijoje Ho Kapsuko indėlį už

Iš žmonių pergalę Lietuvoje.
atsidūiė Afrikoje.į pUSp Kaškaitis kalba Sndorn7m> nniV/riQu/ir/p/* 
apMavę. *«,, ? X au L1 tuva,

j,. K ton nfcMūre l.ontln-l“’ KSKwTStt'fr I S1“"8““: S*d vis* tai 
ne ir mokėsi anglų kalbos, jjJencĮravima su manimi .Tik / J mnbaipi I
Žinoma, visur vertėsi savo! n kad autorius ar dėl! 1 adeJ° . nwkslei-.

s,i' ų ™te i vi ™ ,, a č, a , u s...Xi........ K.-, il’xy1' nepaiase- pdO-. os; Bai.biug0 <.Ugnis« Po- PaXiam pasvei,k"X
  . 11933 m., t. y., kol fašistai;fwovskio ..Istorija” ir kt.: 1959 m. vasano 19 dienoje, 

,- , , ... ,. mane suėmė, rašytojas Kas-į K-k •iajxkl,s dpniau tai yra gimimo dienoje, bet
bet kartu Rūpinasi ; kaįįįs man para§§ visą eilę jT , , k„j hp" kn;p dabar mus skiria tolimi 

.. , V haiškų, kupinų neapykantos į " , » ten atsi8pjndė- ving'iuoti keliai- Dabartiniu
kmijoje (Vietname). Uzsto-į lietuviškam fašizmui. 1930: • G k„v:n„P .. laiku šitai lieka tik noras, 
jo didžiojo Spalio revoliuei-- mkaį Kaškaitis man rašy-lį ik -.qoq ■. Kmmo *r a® iS'ali°ju savo plunksna 
ja Rusijoje, taip pat siau-Įdavo laiškllSj Zarasų komer-! “V”’. , / išreikšti visa tai, ką aš jau
tojo Pirmasis, pasaulinis ka-. mokvkloie šėlo didele*-- - i --i i • -n t- čiu Jums Priimkite iri Te- >-w Ho Chi Minh rašinėja ■ i - ' S r i . iclUl laišką kaip “dedei”. Is ^u«iuins. riiiiiiKiLe gi, ll 
uis. Ho Chi Mmh įasnieja reakclJa. 1929 m. direkto- Kaškaiči au atsakymajta! mano pasveikinimus Gi- 

irius kun. Steponavičius L. - -
kurį redagavo i Giedraitį metams pašalino

""•“•*;» ■»«*» “ i“ s sssTįSE’ “”3lą^|Sį,iaS.lč£^ T“»-
Socialistų ! ryčius su Kaškaičiu ir nusi- i - - — -

fašizmą, buržuaziniai

dabar reikia “griežtos” ir Chi Minh buvo neilgai, 
“kietos” rankos derybose su į ten jis 
Sovietais. Niekas kitas iš Plačiai
visų Vakarų pasaulio diplo-'jis vėl sugrįžo į Francūzi-į 
matu tokios rankos netu-

4.

Tai kada gi šis kolumnis- 
tas sapnavo ir klydo: ar ta
da, kada jis Dullesą kriti
kavo, ar dabar, kuomet jis

pačioje kolumnoje

12 d. ), kurioje taip aukš
tai iškelia sekretorių ir jo 
politiką, Lippmannas- giria
si suradęs tikrąjį kelią į

i bendravimą su manimi. Tik] 
visur vertėsi savo! gaįia> kad autorius, ar

i savo kuklumo, 
i priežasčių, apie visą

pečkuriu ir tt. Londone bū-į 
damas jis ne tik dirba ir mo 
kosi, I 
pavergtais žmonėmis Indo-

tymą. Pirmiausia jis klau
sia: Kodėl T. Sąjunga kaip 
tik dabar pakišo Berlyno ir 
Vokietijos taikos klausimą? 
Kodėl ji nepalaukė kokios 
poros metų, kuomet mūsų 
Baltajame Name būtų jau 
sėdėjęs kitas prezidentas, o 
valstybes sekretoriaus vie
ta jau būtų tekusi kitam 
žmogui?

Kas nors turį būti “blo
ga” — bloga pas Sovietus.; 
Ir tąjį blogą jis suranda' 
Rytinėje Europoje, 
socialistinės
P & n e ,n^l}sj°s 1 ev^u^' vyksta pabėgti. Čiang Kai- 
J3L Soviete' tos revohuei-:geko budeliai) kurie tais 
jos labai biją, ir todėl noi į, ja,kaįs išžudė tūkstančius 
jai uzbegt^uz akių su °' Kinjjos komunistų, Ho Chi 
kietijos klausimu. Minho nesučiupo. Neužilgo

Bet ar tokios “revoliuci- jį vėl matome savo gimtinė- 
jos” Lippmanas laukia ? Ne,, je, organizuojant valštie-1C“‘X". a u u i
nelaukia. Girdi, kils revo- cius ir leidžiant laikraštį! • .. , .
liticija Lenkijoje, Čechoslo-j“Bac ai.” 1930 metais jis; T.i įgi a 
vakijoje ir kituose socialis-i vėl sugrįžta į Kiniją ir ten nL’
tiniuose kraštuose, ją puls iš trijų vietnamiečių revo-i 
Sovietai malšinti, o Ameri-; bucinių organizacijų : 
ka šoks ta “revoliucija”! gia Indokinijos Komunistų! r „ T_ v. .
ginti-ir šiai jums naujas i Partija. Anglų policija jį Mat’}>a8 Do1^ Kucmską 
pasaulinis karas. Lippman-> suareštuoja Anglijos kolo- iaco k°lesPon enciją is- j - 
nas gi karo bijo ir nenori. J ni joje Hong Konge, bet su;1?81’- Pakasytą gražiu brai- 
Todėl Amerikos diplomatija p a g a 1 b a anglo advokato ;zu au ?.*ias. uv0 as 
neturinti erzinti socialistic Lousbay jam pavyksta iš inors 18 Partiečių), 
niu kraštu žmonių prie su-lkalėjimo išeiti. Kinijoje, , -.vkilimo . . veikdamas, beje, jis pasiva-!antifasistus jzuhai seke:

Nors tiek gerai, kad Lipp- 'Antanas Kimsa^ pateikė kas
mannas ir jo vienminčiai Kai kilo Antrasis pašau-j apie dešimt mokinių sąrašą. p 
(o jų jis sakosi turįs nema-įlinis karas ir ; ’* "" ™ ‘ 1 ” ‘
ža) nepataria 
ruošti 
jie buvo suruošę Vengri jo- Respublikos prezidentas or-' ti-fašistai pareikalavo Dre-| 
j e 1958 m etais, 
ta jo “filosofijoje”

socialistų laikraščiui “Le; rįus Steponavičius L. 
Populaire,” 1
Karolio Markso a n ū kas; 
Jean LonguęL Paskui ta-! 
p o komunistų ’ 
“L’Humanite” bendradar-:mane jr kitus palaikančius 
biu. Priklausė Socialistu I
Partijai, o paskui Komu-| stačiusius prieš ‘ " 

į žvalgybai žinias tuomet tei- 
ikė gimnazistas, kunigų bu-į

Paskui jis apsi- Y?s klapčiukas Antanas' 
Kimša. Uz tai moksleiviai; 
anti-fašistai jį boikotavo. į

tų metų rugpjūčio mėn., i 
dirbdamas katorginį darbą

met Kaškaitis parašė ir į 
įmano tėviškę mano seseriai 
Agotai Kukankaitei, kurią 
_________i nacionalistai

iš čiu Jums. Priimkite gi, Te- 

imimo dienoje ir patikėkite, 
į kad aš iš gilumos širdies 
linkiu Jums to, kas gali bū- 
,ti laike Jūsų laimingame 
gyvenime ir sveikatoje su
laukti dar daug, daug gi
mimo dienų.

Pr. Jurkšas^nistų Partijai 
1924 m. : 

Vietnamą, 
gyvena Kinijos mieste Can- 

AZ. i ton ir ten darbuojasi. Kuo- ,
V P508 • mintango valdžia jį prade- m. vasaiio men. moky-i 

salys esančios , sekioti bet j a m pa- i [°Jas J; Valiūkėms per trail- < 
11 * j i kos metu man pasakė: “Bek |

namo. Atnešk savo rašomą- i komenduoja ir moko, kaip 
jį darbą”. Nustebau ir atsa- i vidutinis pilietis turėtų pa- 
kiau: “Seniai atidaviau”. I gerinti ir išlaikyti savo ....... ,
Pasirodė, kad į mokyklą at-1 sveikatą. Nieko nepaprasto išlaikyti beveik nieko nenu
vyko du iš Kauno žvalgybi-! tuose tarybiniuose meto-! nėjome. Tarybiniai^ moksh- 

ininkai patikrinti manomuose. Visai aiškus, natūra- nin^ai nioko, kad čia vaistų
■ ■ Ine nereikia, nebent tik vita-

• . . . ,minų, kaipo priedo prie
n i-noa K'n ' n^ra k°ks antžmogių i įprastini0 maisto. Mokslinis 

, H . \z ’ ugdymas ar atletų lavini-1 gamtos pritaikymas stipri- 
ai cmskas, nuteistas hg! gyvos mas. Bet yra tik metodai :na ir taiso sveikata, ilgina 
įstei-' galv08’ atskleidę žvalgybi- > paremti Tarybų fiziologijos 

nistu!?!nkU šio J'vizito”^ tikslą, mokslu, kad žmones sustip- __ ______
rintų savo centrinę dervų i taria gamtiškai gyventi, bet 
sistemą ir visą kūną. Tie!pesako pačiam gydytis: tam 
metodai siekiasi labiau iš-!yra gydytojai, ligonines; 
vystyti žmogaus smegenų Bet jie pabrėžia, kad kiek-

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D.

žmogaus amžiui pailginti įvinti. Poilsis, miegas, dar-
Tarybiniai gydytojai re- bas, įtampos šalinimas: visa 

tai daug padeda sveikatin
gumo klausimuose.

O apie vaistus sveikatai

j gamtos pritaikymas stipri- 

žmogaus amžių.
Tarybiniai gydytojai pa-

•/ <7 O c. JJLl J [JCl UI lYClVl IlAVlV

to, , ..... , . r48 pa: pajėgumus, o smegenys juk vienas individas pats priva-
j e 1 vyzdys liudija, kaip tuomet ij,. yra vyriausias sveikatos ]0 taikyti
'- ntifašistus įžūliai sekė: : ir ilgo gyvenimo organas, dėsnius.- Asmeninis apdai- 

Zarasų žvalgybai 1930 m. j kontroliuotojas ir tarpimu- rumas padeda šalinti ligas, 
a l-nn n 0 ii i c*o ta r /a i Ir n ! i * ° _ 7

savo sveikatos .

i vengti jų. Individinė ir pla- 
apie ti visuomeninė profilaktika 
apie (apsauga nuo ligų) yra pats 

-ąlygiš- tas pagrindas. “Sveikatos 
į kai pritaikymą visokiam i išlaikymas jūsų rankose”, 
I orui, kad ji pasidarytų at-i tvirtina tarybiniai medikai:

> « v. ispari prieš peršalimus, į “mes norime pailginti žmo-
*- išlauktus, reumatizmus ir ki- į gaus amžių”.

3 rasė: An-,iinnO> į 193g m tarybiniai gydy-
Kalbėjome apie orą, apie! tojai organizavo Kijeve pir- 

[deguonies svarbą visam or-Įmąjį pasaulinį medicininį 
: 114 iNr. (lUocm.) Į n.nr,;r,1-ni11- n sniege-; kongresą — žmogaus am-

jnims. Smegenys kontroliuo- žiui ilginti. Ir dabar šimtą
ją visas kūno dalis. Smege-; mečių priskaitoma tūkstan- 
!nys, protingas apdairumas, i čiais Tarybų žemėje. Gyve- 
Idaug padeda vengti nutuki- na ir po 120-130-150 metų— 

* j , , į nio. Maistas, valgymo pasi- sveiki ir net darbingi. Jei 
rašydavau, įrjnkimas labai esminis svei-į žmogus miršta pirma šimto 

. įkatos dėsnis. Kaip didžiai• metų, tai jis. daug kur pra
randame j j Indokinijoje. ; ;---- įvertina tarybiniai žmonės' sižengė, prasilenkė. Pirijjįa-

Pagaliau, 1945 metų rug- i publika ir jos prezidentu ta-' mankštą, fizinę kultūrą sa- laikės mirties galima Tš- 
piūčio 18 dieną Indokinijos į po Ho Chi Minh. . vo sveikatai išlaikyti ir gai-1 vengti — ir reikia išvengti,

denta Ho Chi Minh. Trum-1 liaudis išsilaisvino, įsikūrė

. 1 - v. . Dažnai kalbėjome
„ , , . T , . .•’al)0!iai1 u?-iTuo.met 81 provokacija gnu- sveikatos sąlygojimą,
Vakarams1 grobe Indokiniją, dabartį-; nazijoje sukėlė prie* Kimšą !o(jos užgrūdinima 

provokaciją, kokią ; nis Vietnamo Demokratinės i pasipiktinimo audrą — an-l- - J -
-----  * • T*Y 11*1 *1 4. Į . • p v • i • *11 "T"*\ i

s.

Viskas ki-iganizavo ir vedė kovą prieš Ifą pašalinti iš mokyklos 
” yra klie-' japonus. Jis iš karto manė, >1940 m. y

dėjimas. Juk kaip tiktai to-> kad .Čiango klika iš tiesų i “Lietuvos Aidas rase: \wn-; tokias ligas.
i kariauti prieš t tanas Kimša dirba Vilniuje !

- ' - ' --- - - n «Laiy
dėl, kad socialistiniai kraš- nori rimtai
tai puikiai tvarkosi, kad jie; japonus, ir todėl sudarė su saugumo valdininku
drūti ir galingi, atėjo rei-1 čiangkaišekininkais bendrąįsvė” 112ir _ .... ------7 iganizmui o vpac
kalas baigti V o k i e t i j o s į frontą. Bet pastarieji pasi- į rašo, kad tas pats Antanas ' smecrorivR kr 
“problemą.” įrodė niekšais ir išdavikais. į Kimša hitlerinės okupacijos!

--------  i Kaip greitai Ho Chi Minh į metais žudė nekaltus žino-į
ILGAS IR SUNKUS, BET į įkėlė koją Kinijon, tapo su- nes. Toks kelias fašistui

ŠLOVINGAS KELIAS areštuotas ir įmestas į ka-; “auklėtinio”.
Anglu kalba žurnale “New

Times”' (1958 m., Nr. 52) 
tilpo įdomi recenzija kny
gos apie Vietnamo Demo-

Įėjimą. Ten išbuvo dvejus Kaškaičiui 
metus ir tik paskui mes vėl]kaip mokykloje persekioja'““““““0 o

..........   ; įvertina tarybiniai žmonės' sižengė, prasilenkė. Pirijia-

, vo sveikatai išlaikyti ir gai-1 vengti — ir reikia išvengti.
Tai toks ilgas ir sunkusi ---------------------------- ------------------------------------------ —

vasario (Feb.) 17, 1959
dl LOjyo llbdb 11 bLUlKUb I

pai perbėgami tie keliai, ku-i Vietnamo Demokratinė Res- šio įžymaus kovotojo kelias.! 2 p.-Laisve (Liberty)—Antrad



ĮVAIRUMAI
lentelę. Pasirodo, kad anti-Kas greičiausias?

Gal būt, ne vienam kyla'LH> m, 
klausimas, koks gyvūnas i kiškis 
pasaulyje yra greičiausias, j m>

Kaip bebūtų keista, bet; 
patys greitieji gyvūnai ka
raliauja jūrų gelmėse, ten, 
kur judėjimą varžo milži
niškas vandens slėgimas. 
Tai aš’tunkojai, kalmarai ir 
kiti. Jie juda net šešiasde
šimt metrų greičiu per se-’nį atstovą. Ilguose nuoto-i 
kundę, arba 216 kilometrų ijuose su juo negali varž

• per valandą.
Prisiminsime, 

vienas sakalas-keleivis, pi
kiuodamas iš viršaus, puo-Į 
la savo grobį šimto metrų ' vūnijos 
greičiu per sekundę. Tačiau • greiti, sunku kalbėti, 
jį veikia traukos jėga.

^Pavasario ir rudens par- 
skridimų metu antys išvys
to 70—95 km greitį per vai. 
žąsys — 67—88 km, o smul-; 
kūs paukščiai — kikiliai, de-' 
vynbalsės, krakšlės ir kiti 
j- tik 30—48 km.

Pačiais greič i a u s i a i s i 
paukščiais laikomi pa^to ba
landžiai. Bet jų greitis la-

Tarybų Lietuva 1965 m.
Pasikalbėjimas su Lie/uvos TSR Valstybinės plano 

komisijos pirmininko pavaduotoji! K. Pivoriūnu

VILNIUS.—Tarybų Lie-j medžiagų savo poreikiams Įtensyviai plečiamos 
Tai jis 1745 m šalia ituvoje, fabrikų ir gamyklų j tiek, kiek jai reikia. veikiančios įmonės, 
tarp šartašo ir Sta- darbininkams, bei tarnauto-1 Numatoma maždau(? 2.6 į Atskirai reikia

- • • .įjams aktyviai^dalyvaujant, kart )adidinti mašinų ga-i
" susido-|buvo parengtas perspekty-Į , 1 . .. ..

1 i t bliztre- vinio 1959-1965 metų res-!m.y - , apm.!' - p,‘T
nunešė juos į įmones! publikos. liaudy ūkto vys-'tos Taryb'ų vak]žios metais>, 

------- ------ : - ’ į vystymas padės toliau in-i
Rengiant šio plano pro-1 d u s t r ializuoti respubliką, Į ūkist'sfuTrnttu ’che-' £ kuopelė j eY^uguose0 kar- 

Taip buvo rasta stam- jektą, svarbiausias dėme-,paspartins darbininkų, kla- mijos pramongs gamina vi. įu su Gabriu Seiliumi ir 
blausioji Berezovsko radim-isys buvo skirtas tam, kad|sės augimą ir pakels jos gai mažaj pwdukcijos. Pel. Gabriu Sesnulevičium. Ne

kvietė, ir Uralas tapo rusų;visos liaudies, ūkio sakos'kulturin; - technini lygp ;1959.1965 metus respubli-:atsižvelgdamas i nuolat 
įjį. aukso pramonės tėvyne. Per galėtų vystytis intensyviai, į padjdės liaudies vartoja-koje turi būti pastatytos1 grėsusi pavojų, jis veždavo 

213 metų čia jau gauta daug kad nuolat didėtų^ res-'mlj prekjų gamyba. Antai, dvi trąšų gamyklos ir kai iš Alytaus komunistines 
.publikos gamybinės Jė-• pavyzdžiui, lengvosios pra-,kurios kitos chemijos Įmo- proklamacijas, iškabindavo 

jas miestelyje, kaimuose, 
Lietuva tvirtai stojo į in- perduodavo patikimiems

Uralu kalnų auksas
Senoviniame

Uralo mieste Berezovskei 
nutarta pastatyti paminklą: 
valstiečiui Jerofevui Mar-

Vidur i ni o j

dabar
kurtas — 13.4 m, I kovui.
2.3 m, lapė—11.4; kelio,

Amerikos vilkas — 8.9 novajos kaimų, rado švie- 
m ir t.t. sius akmenėlius ir, <------

Daugelis iš mūsų galvo- mėjęs neįprastu 
ja, kad laukiniai gyvūnai siu, i.„ __  ,
žymiai greitesni už narni- raštinę. Akmenėliai buvo tymo plano projektas, 
nius. Tačiau yra ne visai i auksiniai, 
taip. Pavyzdžiui, šuolinis 1 
arklys lengvai gali pavyti 
ir pralenkti bet kokį lauki-

Andrius Jankauskas - 
ištikimas iki mirties
DAUGAI. — Su dideliu 

džiaugsmu sutiko 1940 me
tų birželio mėnesį' Andrius

sustoti'Jankauskas. Pagaliau atė- 
’ ties chemijos pramonės or-i jo iŠKOvota laisvė. Kiek 
ganizavimo klausimu. Tai daug dėl jos iškentėta, siek- 
—gyvybinis klausimas, nuo ta, kovota ir svajota. And- 

; kurio sėkmingo išsprendi- rius buvo batsiuvys. Jis 
■ mo priklauso, kaip toliau smetoninio režimo metais 
j vystysis Lietuvos TSR liau- • aktyviai, dirbo komunistinė

nei greitosios antilopės, nei 2. ,
kad tiktai stepių vilkai, nei kiti gyvū- vei'tmgojo me a o.

nai. Įdomu, kad eksploatuo-
žinoma, apie atskirų gy-, jant Uralo sąnašynus, rasta 

atstovu absoliutų . daug gryno aukso. Jau 1841 
nes, m. Peterburgo kalnų insti- 

kartais lėti ir nenaslankūs tuto muziejuje buvo saugomi 
gyvūnai parodo tiesiog ste-;886 gry^o aukso gabalai, 
binančius rezultatus. kuriu bendras svoris sudarė i

(Metras turi 3 pėdas ir 3127 pūdus. Žvmiausi iš jų 
colius ilgio, kilometras anie,rasti Urale. Miase,Pietinia- 

| du trečdalius amerikoniškos i me Urale, 1842 m. buvo ras- 
mylios). ta 36 kilogramų į------

----------------- aukso gabalas. Uralo gry-
sE^IU MYLIU TUNFTJS inuoliai būna

; 15,000 PĖDŲ AUKŠTYJE formų, šiame ^^^kį Tarybų Lietuvoje atsiras nė, statoma 
- ?>erų respubllk()’e’ Pietl‘^)Hmena šun^s galva gQ 3 34! dar viena prainonės šaka“!

bai nevienodas. 1946 m. Eu- nel’e Amerikoje, Empresasū qvfrin r v vTn1 chemij°s pramonė,
ropoję buvo surengtos spe-' Electricas Ass’n dirba pra-. Q c / c ?. g y 0 i 1 opoje ouvo suiengtos spe , ;aukso gabalas, čia rastas;
ciahos balandžių varžybos.; mirimui b mylių ilgio tune-į
Ju nugalėtojas septynių bo 15,000 pėdų kalnuose.i ;, 
šimtu trisdešimties šešių Riekia pasukti Amazone ’’ • 
km nuotoli įveikė per 16 ^u?|LvandePs dalį ir 
vai., vidutiniškai nuskrisda- 
mas po 46 km. per valanda.
Tuo tarpu pirmojo pasauli-į 
nio karo metu vienas pašto 
balandis 80 km nuskrido per 
22 m. Jeigu nėra klaidos, 
tai jis skrido 
paukščiams i 
km per valandą.

Žinomas rašytoias ir zoo- drai ;.
logas Šėtonas Tomnsonas kilovatų-valandų.
pagal automašinos kilomet- Jos yra statomos Uralu 
ra<o rodyklę sudarė įvairių, kalnų. Leningrado, Vorone- 
^yvūnijos atstovų greičių - žo ir Maskvos srityse.

gos,_ kad gerėtų materi-!mongs produkcijos gamyba nes. 
alinė jos gyventojų g'e-,per septynmeti padidės 66 7_____  ____ v t r__ -____- ............ .. ......
rovė iškiltų jų kultūrinis |procentais> mėsos gamyba— dustrializavimo, visokeriopo draugams, drąsiai, nebijo- 

m te svarbiauSią 12.4 karį0, sviesto — 1.7 i savo gamybinių jėgų išvys- damas siaučiančios polici- 
,ener.get*kos iri karto, žuvies pramonės pro-; tymo kelią. Tai — viena, jos, jis aiškindavo 

žemės ūkio elektrifikavimo, į dukcija — 70 procentų.
i statybinių medžiagų pra-j 
monės išplėtimo, mašinų ir| Respublikos, ūkio vysty- 
prietaisų gamybos, žemės ^as nėra galimas be toles-, 
ūkio produkcijos padidini- nio energetinės^ 
mo, o taip pat žemės ūkio stiprinimo ir išplėtimo, 

gi yno; žaliavas perdirbančiųjų . - -; ------ -------  -------- _
pramonės šakų išvystymo k’ pilnu pajėgumu pradės

■ j problemos. Per si septyme-

lygis. Projekte svarbiausią j 2.4 
vietą užima <

240,000 kilovatų - valandų, 
elektros jėgainę.

sviesto — 1.7; savo gamybinių jėgų išvys- damas
. Tai — viena .jos, jis aiškindavo žmo- 

; didžiausia lietuvių tautos nėms tiesą apie laisvą gyve- 
pergalė, pasiekta tarybinės'nimą, kurį iškovojo Tarybų 

, santvarkos dėka.
Daug kas numatyta nu

veikti kultūros, švietimo ir 
, -i- j- sveikatos apsaugos srityje.1960 metais stos rikiuoten o . ,. . f x ..Socialinių- kultūrinių istai- 

gų statybai numatyta asig
nuoti 2.5 karto daugiau lė
šų, negu buvo paskirta per 
praslinkusius septyne rius 
metus. Didžiules sumas nu- 

tp! • matyta išskirti Lietuvos1Elektros energ.joSjTS'>R Moks]ų akademijos 
! - ..’kuri, kaip žinoma, buvo 

° pa ygm 1 į^urį-a Taryfrų valdžios me-, 
tais, reikalams, 
švietimo srityje 
įgyvendinti visi 
lą miestuose ir kaimo vieto-Į 
vėse, išplėsti vidurinių mo-

bazes su-

veikti didžiulė hidroelektri- 
, prie Nemuno,

i netoli Kauno. Bus praplės- 
jtos šiuo metu veikiančios 
elektrinės, bus s t a t o m o s 

čia jastasl Bendroji pramonės pro- naujos. Eienuos energijų:, 
vadinamas “kiškio I dukcija per septynmetį pa- išdirbis per septynmeti pa-

šalies darbo žmonės.
Ir štai 1940 metais And

rius kartu su buvusiais po
grindininkais — Jonu Pra- 
kapu ir Viktoru Dabravols- 
ku aktyviai stiprina Tary- 

, ,bų valdžią. Po kiek laiko jis 
išrenkamas Daugų vals
čiaus vykdomojo komiteto 
pirmininku. Andrius nusi- 
pelni didelį autoritetą vals- 

’ ; tiečių tarpe. Tačiau kilus 
'karui vokiškieji okupantai 

TiandioJ i* areštuoja, kurį laiką, ka- 
numatyū ilina Vi!nia“s kalėjime O 

uotinį moks- "esudar.us bylos, j .s grįžta 
- • ■ i atgal į Andnunų kaimą.

i Tačiau po 2 mėnesių, 1942 
I metais vokiškieji fašistai jį 
vėl.suima, ir šį kartą jis jau 

; į savo namus nesugrįžta. 
11942 metų balandžio 20 d.
šio aktyvaus kovotojo krau
jas aplieja žemę. Jis žūsta 
kankinio mirtimi, bet tvir
tas, nepalūžęs. Veltui fa
šistai ręikalavo atsisakyti.- 
savo įsitikinimų, išduoti ko
vos draugus—Andrius Jan-

; didės daugiau kaip 1.8 kar- didės dvigubai,
u^- su prieškariniu lygiu padi- 

; miršti ir apie tai, kad da- dės beveik 12 kartų, 
bartinis respublikos pramo- ~ , v. . .

■nes lygis daugiau kaip sep-' Septynmečio plano piojek- 
kaditynis 'kartus viršija 1940.te “tyta pastatyti daug 

; naujų Įmonių. Jų tarpe bus 
statomos kabelinių ir preci- kyklų, internatų prie kaimo 

mokyklų tinklą ir pagerinti ■ ? 
materialinę mokyklų bazę.

1965 metų pabaigoje 
moksleivių skaičius respub
likos bendrojo lavinimo mo- 

į kyklose pasieks 454 tūks- 
1 tančius žmonių, tuo tarpu, 

’! kai šiuo metu mokosi 4 14 
tūkstančių žmonių. Maž- j 

.daug 25,000 žmonių padi- kauskas, buvęs Daugų vals- 
Idės besimokančiųjų mokyk- 'čiaus vykdomojo komiteto 

randasi Tioje senovėje mėnulio gazai i i^se - inteinatuose skaičius, pirinininkas, liko ištikimas 
" ‘ ‘ ‘ Be esamų patalpų rekonstra-, partijos reikalui iki pat

vimo, numatyta plati naujų mirties.
mokyklų ir vaikų darželių ■ Penkiolika metų praėjo 
statyba. . muo tos dienos, kai fašisti-

Dideles lėšos skiriamos; nįų grobikų kulkos pakirto 
bibliotekų, teatrų ir kitų šio liaudies sūnaus, ryžtin- 
kultūros

i to. Nereikia, tačiau,

Šviečiantys grybai
— 1 Tyrimais nustatyta, „
ATOMINĖS JĖGAINĖS daugelis grybų gali tamsoje metų lygį.
Tarybų Sąjungoje stato-

rekordiniu ma penkios elektros gamini-
greičiu — 217 mo Jėgainės, kurios elektrą 

gamins atomine jėga. Ben- 
jų jėga bus 1,800,000

TARYBŲ SĄJUNGOS

,svies i. ie1^ svl^]a Atskiros Lietuvos pramo-'žinių staklių, plastmasinių
i g ų tiv epuiees, le- n~s gakos į)us vystomos dar dirbinių, įrengimu pieno 
cių —- koje es aiba spoios. | Spartesniais tempais. Tuo produktams perdirbti ga-

Šviečiantys grybai paplitę būdu bendroji statybinių' myklos, medvilnės verpimo 
beveik visame žemės rutuly-■ medžiagų pramonės apimtis i fabrikas, linų kombinatas, 
je. Ypač įvairios Azijos per septynmetį padidės 2.6 i cukraus fabrikas, mėsos; 
tropikų miškuose augančių karto. Praėjus septyne-' kombinatas, pieno konservų ; 
grybų spalvos, — jie būna riems metams respublika fabrikas. Savaime aišku; 
ir žali, ir geltoni, ir žydri. įstengs gaminti statybinių kad per septynmetį bus in- Į

je. Ypač įvairios

Dr. J, F. Borisas

MENULIS IR JO YPATYBES
daugybę bilijonų metų. A-| Teorija nurodo, kad gi- 

jrizonos valstijoje
i vienas krateris, vadinamas; su dažais susiformavo ir iš 
\Canon Diablo. Šis kraterisItos cheminės sąjungos pasi- 
i yra labai įdomus. Manoma, | darė neapsakomai gražūs i 

Mėnulio jėga yra nėra daug1 įdomių perinai- kad jis yra įdomiausias mū-1 kristaliniai akmenys, kurie; 
.a«i;o Permainos yra tik mė- sų šalyje. Ar Canon Diab-■ šviečia per kelias mylias.'

, nurodo, kad 
taipgi yra klausimas. Va- tą mėnulio gražybę sudarė

(Pabaiga) žemės. 7
Už savaitės • po naujo i šeštadalis žemės jėgos, nų.

mėnulio gravitacijos jstaty- i nulio uolose, dėl temperatū- lo yra meteoro padarinys,' Kita teorija
mu, žmogus, kuris sveria į ros ir meteorų spaudimo. taiotri vra klausimas.

mėnulio pasirodo 
ketvirta dalis. Už poros 
savaičių jau būva pusė mė
nulio. Už trijų savaičių (211 
dienos ir nakties) mėnulis 
pasirodo trijų ketvirtada
lių didumo. Už 28 dienų 
mėnulis būva pilnas.

Pilną mėnulį astronomai 
vadina “nutukusiu mėnu
liu.” Kuomet mėnulis bū
va pilnas arba pasenęs, ta
da jis kyla rytuose, o sau- cįja> I<ajp vakarinėj Kali- 
lė vakaruose. Tada ^es fOmijos dalyje nakties lai- 
matome mėnulio gražiau- prje “Salton Sea ežero, 
sias šviesas per visą naktį. Mėnulis ir žvaigždės naktį 
4 Po savo pilnaties menu-; prie 
lis lėtai mažėja. Astrono-■ daro įdomų gamtos vaizdą, 
mai savo kalbose tada jį'kuris pas žmogų pasilieka 
vadina “kūdesniu mėnuliu”. amžinai. Tai yra niekas

Mėnulio kelionė aplink daugiau, kaip tik reflekcija,

iy kitų šio liaudies sūnaus, ryžtin-
- švietimo įstaigų ; g0 kovotojo už leninizmo

120 svarų ant žemės, ant| Dabar jau galima su ma-j dinasi, vieni astronomai ugniakalnių pelenai. Abi te-1 tinklui išplėsti. Tarp kitko, idėjų įgyvendinimą Andr. 
o kiti ki- orijos gali" būti teisingos i respublikoje bus įkurti 148 , Jankausko gyvybę.mėnulio svertų tik 20 sva-;žais, 

rų. Kita, berniukas, kuris mėnulio 
nušoka 4 pėdas ant žemės, kuris yra radikališkai skir- 

pė- tingas nuo

tobulais teleskopais i 
viršų studijuoti,

ant menulio nušoktu 24 
d as.

Mėnulio gražybė
Dėl akių be pagalbos 

1-eskopo mėnulis atrodo švie
sos gražybė. Tokia reflek-

te-

“Salton Sea” ežero su-

o n-e gražybė paties dangiš
ko kūno, mėnulio.

Moderniškas astronomi
jos ir optikos mokslas mus 

žemę nevienodai, todėl uži
ma 29 dienas ir 12 valandų 
nuo naujo mėnulio iki kito 
naujo.

Kita pusė mėnulio yra 
misterija. Tačiau astrono
mai mano, kad abi jo pusės 
yra viena kitai panašios. 
Dėl tam tikrų iškrypimų 
mėnulio judėjime susidaro 
supimasis, kuris techniškai 
vadinamas “libration,” dėl 
to mes matome 59% mėnu
lio paviršiaus. Kitos da
lies — 41% — mes nieka
dos nematome.
Mėnulio diametras

Mėnulio diametras 2,160 
mylių. Vadinasi, biskutį 
daugiau negu ketvirta dalis

žemę trunka 27 dienas, 7 
valandas ir 42 minutes. 
Kadangi žemė keliauja ap
link saulę, o mėnulis aplink

moko, kad mėnulis yra 
bergždžias, tuščias, nevai
singas, dykumų, kraterių 
(įdubimų), be jokios gyvy
bės kamuolys. Ant mėnu
lio per amžius tyla viešpa
tauja, vien tik dėl to, kad 
ant jo nėra nei oro, nei vė
jo, nei lietaus, nei vandens. 
Mokslininkas Galileo per 
savo pirmutinį pagamintą 
teleskopą matė jūras, kal
nus, ežerus, kraterius. Ką 
Galileo matė, tai tik tušty
bes, kurios jam atrodė jū
romis arba mažais ežerais.

Permainos mėnulyje
Kokios gali būti permai

nos mėnulyje? Sulyg astro- 
mijos mokslu, mėnulyje

mūsų žemės. 
Per teleskopą galima maty
ti, kad mėnulio viršus susi
deda iš uolingų kietų žemių, 
kurios atrodo kaip ugnia- 
kalniai, vulkanų > išmestos, 
atšalusios žievės. Kraterius, I 7
didelius ir mažus, galima 
matyti tik su dideliais te
leskopais. Kraterių ant mė
nulio yra daugybė, ir jie 
vieni labai dideli, o kiti ma
žyčiai. Astronomiojs moks
las turi užrekordavęs 32,- 
000 mėnulio kraterių.

Kalnai, kurie randasi ant 
mėnulio, yra labai panašūs 
į Colorado ir New Mexco 
kalnus. Jie yra nuo 1,000 
iki 20,000 pėdų- aukštumo. 
Daugelyje vietų krateriai 
ant mėnulio arti vienas nuo 
kito, todėl mokslas hevisuo- 
met gali juos atskirti, ypa
tingai mažesnius. Visi kra
teriai panašūs į ugniakal- 
nius.

Viena teorija yra tokia, 
kad originališkai krateriai 
gilioj-e senovėje buvo ugnia- 
kalnių supilti. Kita teorija 
mus moko, kad krateriai at
sirado nuo didelio moteorų 
spaudimo pirma, negu mė
nulio viršus užšalo.

Daug astronomijos moks
lininkų šiai teorijai yra 
priešingi. Sako, jei taip, 
tai ir žemė turėtų daug 
kraterių. Mat, ir žemė bu
vo skysta, turėjo atšalti per

spėlioja vienaip, 
taip apie kraterius.

Kokios mėnulyje permai
nos yra, tai tik krateriuo
se, todėl visaip galima spė
lioti.

Mėnulio kalnai
Sulyg astronomijos moks

lu, ant mėnulio randasi 10 
didelių kalnų. Šie mėnulio 
kalnai yra labai šiurkštūs, 
nelygūs, aštrūs, kristali
niai. Kalnų viršūnės sie
kia 5,000, 10,000, 15,000 ir 
20,000 pėdų aukštumą. Ma
noma, kad yra dar aukštes-; juoti su paprastais, mažais 
nių kitoje mėnulio pusėje, i teleskopais.

■ Pats didžiausias mėnulio 
kalnas vadinasi “Lunar 
Apennines.” Šis didysis 
kalnas turi apie save sujun
gęs 3,000 aukštų viršūnių, 
tartum bokštų. Tarp kal
nų randasi daugybė uoluotų 
stačių kriaušių, kuriose, 
manoma, jokia gyvybė ne
galėtų gyvuoti.

Mėnulio “plyšiai”
Mėnulio plyšiai vadinami 

“mėnulio spinduliais.” Jų 
yra visokių spalvų. Šie 
“spinduliai” žiba daugiau
siai iš mėnulio kraterių, gi
lumos. Jų yra ilgų ir trum
pesnių. Manoma, jų yra ar
ti 100 mylių ilgio. Kadangi 
šie “spinduliai” randasi 
daugiausia krateriuose, to
dėl miera nevisuomet gali 
būti teisinga. Tokių “spin
dulių” randasi ir mėnulio 
kalnuose.

sulyg chemijos mokslu. Me
nulio “plyšiai” irgi yra tik 
reflekcija, kurią sudaro tie 
gražūs akmenys ant mėnu
lio.

Mėnulio viršų gali studi
juoti kiekvienas žmogus su 
mažu teleskopu, kuris my
li dangiškus kūnus. Tai yra 
mėgėjų astronomų pradinis 
mokslas. Geriausiai mėnu
lį studijuoti, kuomet jis yra 
tarpe 6-10 dienų senumo. 
Dėl stokos šešėlių, pilną 
mėnulį neapsimoka studi-

Menulio temperatūra
•Mėnulio temperatūra ar- 

bo oro stovis taipgi yra įdo
mus dalykas žinoti. Mėnu
lio temperatūra mieruoja- 
ma su Thermocouple termo
metru. Thermocouple ter
mometras yra žinomas kaip 
jautriausias termometras.

Toks moksliškas atsieki- 
mas, kaip Tarybų Sąjungos 
mokslininkų, yra milžiniš
kas. Mes didžiai gerbiame 
juos. Gi, iš kitos pusės, 
mums reikia visuomet ži
noti, kad astronomijos ar
ba medicinos mokslas nie
kados nesiskaito su tauto
mis, šalimis, žmonių spal
vomis arba šalių rubežiais, 
kuriuos irgi žmogus paga
mino dėl savo naudos.

Mokslas eina tik sulyg sa
vo įstatymais, dėl visos 
žmonijos naudos.

_. v Tačiau 
nauji kinoteatrai ir 1965 m. j jo ir daugelio tūkstančių 
jų bus 849. Jeigu buržua- į patriotų kova, visos liaudies 
zijos .viešpatavimo v metais į kOva nenuėjo veltui. Mokė- 
kinoteatrų buvo visiškai ne-1 ję iškovoti pergalę, darbo 
daug ir visi jie veikė beveik žmonės mokėjo susikurti 
išimtinai miestuose, taikino,laisvą, šviesų gyvenimą.

K. Girnomsmetu galima jau sakyti,, 
kad respublikoje vykdomass 
ištisinis miesto ir kaimo ki- i 
nofikavimas.

Besivystant respublikos 
pramonei ir kitoms ekono
mikos ir kultūros šakoms, 
visokeriopai kils ir gyven
tojų gerovė. Vidutinį dar
bininkų ir tarnautojų darbo 
užmokestį numatoma padi
dinti 14 procentų, tame 
tarpe pramonės darbinin
kams — 18 procentų, sta
tybininkams — 25 procen
tais.

Per septynmetį numaty
ta perduoti eksploatacijon 
daugiau kaip pusantro mili
jono kvadratinių metrų gy
venamojo ploto. Didelės pi
nigų sumos bus išduodamos 
paskoloms individual i e m s 
namams statytis miestuose 
ir kaimuose.

Naujo, Tarybų Lietuvos 
ūkio vystymo septynmečio 
plano įgyvendinimas bus to
lesnis didžiulis lietuvių tau
tos indėlis į savo šviesaus ir 
taikaus gyvenimo kūrimą.

VĖŽYS IR TABAKAS
Jau seniai nustatyta, kad 

rūkantieji dažniau suserga 
lūpų, gomurio, gerklės, skil
vio ir plaučių vėžiu negu 
nerūkantieji.

Tirdamas šią problemą, 
anglų mokslininkas Maik
las Ašas, naudo d a m a s i s 
Higerio skaitikliu, priėjo 
nelauktų rezultatų: nusta
tė, kad tabako radioaktyvu
mas yra 8-10 kartų dides
nis negu maisto produktų. 
Papildomieji tyrimai paro
dė, kad tabako radioaktyvu
mas priklauso nuo kalio ir 
rūbinio kiekio tabake.

Kas žino, gal šio klausi
mo studijavimas padės iš
aiškinti vėžio kilmę.

Tokio. —i 1958 metais Ja
ponijoje buvo pagaminta 
187,000 automobilių.

“ONE WAY” GATVĖS
“One way (į vieną pusę) 

važiuotės gatvės jau yra la
bai senos. Dar Romos cie
sorius Julius 27 metais mū
sų gadynės įvedė tą tvarką 
Romoje. Žinoma, tada au
tomobilių dar nebuvo, bet 
“one way” gatvės jau buvo.
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VILNIUS" Tarybų Lietuvos sostine
Valio, linksmoji Dainava!

(Tąsa)
Stuoka mirė, nebaigęs statyti kated

ros, o katedros šeimininką vyskupą Ma
salski 1794 metais pakorė sukilėliai. 
Naujasis vyskupas buvo tos nuomonės, 
kad tokia bažnyčia, kokia ji turėjo būti 
pagal projektą, bus pagoniška .. Mykolui 
Šulcui, kuris po Stuokos mirties toliau 
dirbo perstatymo darbus, buvo pavesta 
katedra “sukrikščioninti.” Jis ir “su
krikščionino,” pastatęs ant frontono 
viršaus tris neproporcingai dideles, gre- 
mėšdiškas, medines, skarda apvilktas fi
gūras. šios figūros žalojo autoriaus ori
ginalų užmanymą ir todėl 1950 metais 
buvo nuimtos. Katedra dabar yra sau
goma, kaip ir kiti archit-etūros pamink
lai.

Vienu laiku su katedra Stuoka-Guce
vičius statė ir kita kūrini—Vilniaus Ro
tušę. Rotušė buvo sugriuvusi 1781 me
tais, ir ją reikėjo nebe atstatyti, o visiš
kai naujai pastatyti.

Iš keleto Stuokos-Gucevičiaus Rotušės 
projektų miesto valdyba dėl lėšų stokos 
pasirinko patį pigiausią. Projekto auto
rius turėjo atsisakyti sumanymo papuoš
ti pastato fasadą bokštu arba skulptūro
mis. Uždavinį sukurti gražų pastatą ir 
sunaudoti maža lėšų Stuoka-Gucevičius 
išsprendė, surasdamas vykusią pagrindi
nių pusių proporciją, ypač priešakinia
me fasade. Kvadratinis Rotušės pla
nas įgalino autorių antrame aukšte iš
dėstyti sales anfiliadine tvarka apie vie
ną pagrindinę patalpą. Rotušėje Stuo
ka įgyvendinę savo kūrybinį principą: 

~kuo mažiau naudoti puošmenų bei efek
tingų detalių. Parinkdamas pagrindinį 
fasadą ir komponuodamas jį pailgoje, 
trikampėje aikštėje, * autorius išgavo 
efektingą perspektyvą.

Vertingas architektūros paminklas yra 
Karininkų namai Kutuzovo aikštėje. 
Šioje vietoje anksčiau buvusius rūmus 
1792 metais buvo perstatys Stuoka-Guce- 
vičus. Šiuose rūmuose kurį laiką gyveno 
M. I. Kutuzovas. Kelis kartus juose, kaip 
minėta, buvo apsistojęs ir caras Alek
sandras I, o taip pat čia apie" porą sa- 
yaigiu- gyveno Nąpplępnąs I savo įsiver-.. 
žimo į Rusiją metu. Po to šiuos namus 
ištiko gaisras. 1824 metais Mamai iš 
naujo buvo pastatyti pagal rusų archi
tekto V. Stasovo projektą. Stasovui į 
Peterbrugą pasiųstas vietovės planas bu
vo netikslus, projekte padaryta paklai
da nebuvo ištaisyta, ir pastatas išsikišo 
į gatvę. Tuo būdu, teko iškirsti univer
siteto rūmų kampą, kad nebūtų užtver
tas pravažiavimas pro universitetą.

Vilniuje Gorkio gatvėje Nr. 59 gimė 
ir savo jaunystę praleido įžymus rusų 
skulptorius Markas Antokolskis. Jau
nystėje neturtingi tėvai atidavė jį dirb
ti pagalbininku vienam antkapių dirbė
jui, kuris vertėsi savo amatu Rasų ka
pinėse. Antokolskis iš molio ėmė lipdyti 
gaidžius, švilpynes, šuniukus, ir kitas fi
gūrėles ir siūlyti jas kapinių lankyto
jams. Jo lipdiniai savo meniškumu at
kreipė generalgubernatoriaus Nazimovo 
žmonos dėmesį. Tuomet po baudžiavos 
panaikinimo vyko valstiečių bruzdėji
mai, ir caras bei dvarininkai valstiečius 
mėgino malšinti ne tik karine jėga, o 
kai kada ir liberaliniais poelgiais. Taip 
pasielgė ir gubernatorienė, pagelbėdama 
neturtingam Antokolskiui patekti į Pe
terburgo Meno akademiją.

Vieną Antokolskio darytą biustą da
bar turi Vilniaus Kraštotyros muziejus. 
Žymiausias Antokolskio kūrinys Vilniu
je buvo paminklas Jekaterinai II, pasta
tytas 1902 metais Gedimino aikštėj-e ne
toli katedros varpinės. 1915 metais, 
evakuojant miestą nuo besiartinančių 
kaizerinių okupantų, šis paminklas, kaip 
ir visi kiti bronziniai paminklai, buvo iš 
Vilniaus išgabentas ir atgal nebesugrą- 
žintas.

Iš skulptūrų, puošusių viešuosius Vil
niaus pastatus, ligi mūsų dienų maža kas 
beišliko. Praeivių dėmesį į save traukia 
Vilniaus katedros išorinės skulptūros, 
kurias sukūrė senojo Vilniaus univer
siteto profesoriai — fasade Righis, o šo
ninių portikų nišose—K. Jelskis. Išlikę 
XVII-XVIII amžiaus monumentaliosios 
tapybos kūriniai puošia daugiausia kul
to pastatų vidines sienas ir perdengi
mus. Ypatingo dėmesio vertos yra Del
bė nės freskos Vilniaus katedros Kazi
miero koplyčios sienose.

Vaizdiniam menui Vilniuje plisti ne

maža padėjo tai, kad Lietuvos Vyriau
sioje mokykloje buvo įkurta tapybos ka
tedra. Ilgainiui senajame Vilniaus uni
versitete ji išaugo į savaimingą ir reikš
mingą Vilniaus Dailės mokyklą. Tos 
mokyklos profesorių ir auklėtinių: 
Smuglevičiaus, Rustemo, Smakauskio, 
Damelio, Rusecko kūriniai dabar eks
ponuojami ir saugomi Vilniaus Dailės 
muziejuje.

Paskutiniais metais Partijos ir Vy
riausybės rūpesčiu daug Vilniaus meno 
paminklų buvo restauruota arba konser^ 
vuota. Restauruotas buvo karo metu su
žalotas Gedimino pilies bokštas, o taip 
pat eilė sužalotų kulto pastatų, kaip Kot
rynos ir Kazimiero bažnyčios, Jono baž
nyčios varpinė ir kiti.

ŽVILGSNIS Į MIESTO ATEITĮ
Per, palyginti, trumpą pokario laiko

tarpį pasiekti dideli laimėjimai atsta
tant ir vystant Vilniaus miestą. Tarybų 
Lietuvos sostinė, kaip respublikos pra
moninis, kultūrinis ir administracinis 
centras, gyvena pilnakraujį gyvenimą. 
Šie laimėjimai džiugina lietuvių tautą ir 
broliškųjų tarybinių respublikų tautas. 
Vilniaus miestą lanko daug svečių iš są
junginių respublikų, o taip pat ir iš už
sienio, kurie visada pažymi, kad daug 
pasiekta atstatant ir toliau vystant 
miestą.

1956 metų liepos mėnesį Vilnių aplan
kė “Anglijos - Tarybų Sąjungos tautų 
draugystės” draugijos delegacija. Susi
pažinęs su miestu ir įvykdytais jame 
darbais, delegacijos vadovas lordas Ro
bertas Samuelis Gorlejus pasakė: “Mes 
sužinojome, kaip nacistai sugriovė jūsų 
miestą, ir esame susižavėję tuo didžiuliu 
atstatymo darbu, kuris įvykdytas jūsų 
puikiame mieste.” Toliau Gorlejus pa
minėjo savo gilų įsitikinimą tuo, kad Vil
niaus miestas, po tokio naikinimo karo 
pasilikęs buržuazinėje Lietuvoje arba 
Lenkijoje, niekados nebūtų pasiekęs to
kių laimėjimų. Pagalba, kurią teikia 
Sąjunginė Vyriausybė ir kitos tarybinės 
respublikos Vilniui išvystyti., yra neįkąi- 
nuojama>

Šiuo metu mieste ir toliau plačiai vyk
domi statybos darbai—statomos pramo
nės įmonės, gyvenamieji ir visuomeni
niai pastatai, plečiamas vandentiekio, 
kanalizacijos tinklas, o taip pat naujai 
tiesiamas termofikacijos tinklas. Vyk
domi dideli miesto tvarkymo darbai, ku
rie ypač išsivystė paskutiniaisiais me
tais.

TSKP XX ssuvažiavimo Direktyvose 
dėl šeštojo penkmečio plano daug dėme
sio kreipiama į Tarybų Lietuvos ir jos 
sostinės Vilniaus tolesnį išvystymą. Su
tinkamai su šeštojo penkmečio Direkty
vomis per 1956-1960 metus Vilniuje tu
ri būti pastatytos naujos pramonės įmo
nės — televizijos aparatūros gamykla, 
grąžtų gamykla. Šiuo metu jau baigia
mas statyti specializuotas platus varto
jimo elektros gaminių fabrikas. Grąžtų 
gamykla buvo pradėta statyti 1955 me
tais; 1956 metais baigta vieno cecho sta
tyba. 1956 metais taip pat pradėta ir 
televizijos mazgų gamyklos, kaip pirmo
sios eilės televizijos apartūros gamyklos, 
statyba, o taip pat kasos aparatų gamyk
los statyba.

Naujai pastatytosios gamyklos Vil
niuje dirbs ir duos produkciją panaudo- 
damos naujausius mokslo ir technikos 
laimėjimus . Gamybos technologijoje bus 
plačiai taikoma automatika. Paimkime, 
pavyzdžiui, statomą kasos aparatų ga
myklą. Ši įmonė bus pastatyta ir įreng
ta remiantis naujausiais technikos lai
mėjimais . Gamyklą sudarys trys pagrin
diniai gamybiniai korpusai ir vienas pa
galbinis. Ji gamins vadinamuosius dau- 
giasekcijinius kasos aparatus—tai sudė
tingiausios skaičiavimo analitinės maši
nos, kurios palengvins ir sutvarkys sąs
kaitybos darbuotojų darbą. Pakanka pa
sakyti, kad vien tik aparato detalių bus 
apie penkis tūkstančius. Jokių detalių 
gamykla negaus iš kitur—viskas bus ga
minama vietoje. Aišku, neįmanoma, kad 
visos šios detalės būtų gaminamos ran
kiniu būdu—gamyboje maksimaliai bus 
panaudojamos automatinės staklės ir au
tomatizuotos linijos, kurios užtikrins di
delį aparatų našumą ir gerą kokybę. 
Bendroji metinė produkcija sudarys 400 
milijonų rublių.

(Bus daugiau)

jėgomis žengia į šviesesnį gerai per ausį ... Vos ne- 
rytojų. apvirtam Niekas nematė,

Albumas siekia savo tai ir tylėjau. Jei ne, būtų 
skaitytojui pavaizduoti gal dar labiau primušęs, s* 
Dzūkijos gamtos grožį.

apVirtau. Niekas nematė, 
tai ir tylėjau. Jei ne, būtų
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Darganota praėjusio ru
dens diena, ilgį lietaus bota
gai krisdami plia u š k i n a 
gatvėje, o vėjas kaukdamas 
langus klabena. Vos pažiū
rėjus pro langą pasidaro 
net baugu koją pro duris 
laukan iškišti.

Atsilošiau minkštoj kėdėj 
ir, skaitydamas dienraštį, 
užmigau.

Sapnuoju, jog aš esu Lie
tuvoje, vaikščioju po žydin
čias pievas ir žaliuojančias 
girias . Stebiu, kaip gražuo
lės skaistaveidės lietuvaitės 
vaikščioja po girią ir, rink
damos mėlynes, dainuoja 
linksmas liaudies daineles, 
o paukščiai savo harmonin
gomis melodijomis tartum 
pritaria merginoms.

Staiga kažkas subeldė į 
duris. Vos spėjau praverti 
jas, o paštorius, kišdamas 
man į ranką didoką plokš
tą paketą ir paišelį, sako: 
Še, pasirašyk.

Pasirašęs užtrenkiau du
ris ir išvyniojęs žiūriu, 
kad tai albumas. Verčiu al
bumo lapus toliau ir ste
biuosi gražiais Lietuvos 
vietovių vaizdais.

Albumas didelio formato,

238 puslapių. Kiekvienas 
puslapis gausiai iliustruo
tas foto nuotraukomis, gy
vai atvaizduojančiomis gra
žiąsias Dzūkijos scenas. Be 
to, jis parodo stebėtinai di
delę pažangą Tarybų Lietu
vos, aukštai pakilusią tech
niką ir meną.

Kad trumpiau bendrai
' suglaudus albumo įspū

džius, imu medžiagą iš al
bumo įžanginio straipsnio. 
Autorius Kazys Klimavi
čius, Lietuvos TSR nusipel
nęs mokytojas, rašo, kad po 
karo Dainavos darbo žmo
nės visu ryžtingumu ėmėsi 
užgydyti okupanto padaly
tas žaizdas. Atstatyti ir 
tebestatomi karo metu su
griauti Dainavos miestai —. 
Alytus, Lazdijai, Simnas. I 
Pagražėjo žavusis Dainavos! 
kurortas Druskininkai. 
Darbo valstiečiai pasuko 
kolūkiniu keliu. Dainavos 
kaime išaugo nauji pasta
tai, ant sraunių upelių pra
dėjo veikti hidroelektrinės. 
Išplėstas mokyklų, kultūros 
bei švietimo įstaigų tinklas. 
Sparčiai vystosi taiybiniais 
metais sukurta pra m o n ė . 
Smėlėtųjų Dzūkijos kalne
lių gyventojai sutelktomis

DIDELĖ ŠALIS

Faktas.
Albumas veda skaitytoją 

prie liaudies kovų pamink
lų, parodo kai kuriuos Dai
navos liaudies meno turtus. 
Skaitytojas ras albume ir 
naujo tarybinio gyvenimo 
kūrimosi vaizdus, pamatys 
šauniai dirbančia, dainuo- 
jančią ir besilinksminančią 
mūsų dienų Dainavą. Vi
same albume kiekvienos 
nuotraukos objektas ryškiai 
išaiškintas tinkamais, jaus
mingais eilėraščiais.

Įžanginis eilėraštis bai
giasi taip:

Žydėk, Tarybų Dainava! ’nas; Priešintis kam, skųs-

Aiba vėl tas storasprandis 
airis boselis Morfė. Jam 
irgi nepatiko, kai jis man 
liepė suskaičiuot, sudėliot 
ketines sunkias plytas, o aš 
jį lyg ir pamėgdžioti išdrį
sau, sakydamas: “Is that 
so?” Jis tik sužaibavo pik
tai savo baltom ir tik kram
to, kramto taboką. Man iš
ėjus į išvietę, tuoj ir jis at
bėgo. Nieko kito nebuvo, 

i Tai, nė žodžio netardamas, 
drožė man gerai per vieną, 
per kitą ausį ir išėjo, tabo
ką pilna burna kramtyda-

bėga kaip voras, kalnų pa
šonėse išskaptuotu kielių. 
Klonio dugne matosi (ką 
tik matosi) upelis čiurlena. 
Jei mūsų karas nuslystų 
nuo to kaspino, tai nė de
vynios galybės mūsų kaulų 
nesurinktų. Pažiurę jusi 
viršų kartais šen ir ten 
pasirodo sniego kepurėmis 
pasipuošę kalnų viršūnės, 
bet daugiausia matosi tik 
vertikalė akmeninė siena, 
kurios viršus neįmatomas.

Kuomet saulutė jau tik 
pora sieksnių tebuvo dau- 
soje, prieš mūsų akis atsi
vėrė nuostabių vaizdų pano
rama. Po mūsų dešine, į 
pietryčius, toli horizonte 
niūkso didžiulis kalnas. Jo 
papėdė dengta žaliais pušy
nais, liemuo balto sniego 
apsiaustu, o galva, lyg ko
kio misteriško išminčiaus, 
debesynuose. Jis man atro
dė toks išdidus gamtos tva
rinys, kad jis neleido silp
no žmogučio akimis net ir 
jo viršūnės pamatyt. Tai iš 
tikrųjų visų Calif orni jos 
kalnų karalius. Jis yra 14,- 
157 pėdų aukščio. Tai M t. 
Shasta. Tuo pačiu vardu

tis kam būtų buvęs žioplas, 
tuščias darbas. Ir pavojin
gas. Dar smarkiau gautum 
apkulti, o ir iš darbo tave 
išvarytų . . . Faktas.

Kaip tai aš, nė gero adr$- 
i so neturėdamas, važiavau 
Amerikon, kur tuoj pat 
vaikogalis mane apgavo. 
Adreso, mielas drauge, nie
kas man nedavė, nes ir ne
turėjo pažįstamų Amerikoj 
j-e. O kelionėje, slaptai va- 

: žinodamas, po kita pavarde, 
negi imsi, neklausinėsi kitų 
keleivių adreso. Gerai dar, 
kad Tilžėje vienas suvokie
tėjęs lietuvis davė savo su- 

' naus adresą Niujorke: gir
di, nuvešk sūnui mano ge- 
ras dienas.

O tą vaikigalį davė, kaipo 
vadovą, kad mane ir mano 

į bendrakeleivį baltarusį Ste- 
i anei

Linguok pušelę žalią.
Dainom kaip juostomis
Apjuosk laukus.
Nubersim žvaigždėmis
Mes tavo naują kelią
Ir pinsime
Turtingus derliaus

vainikus.
Atsipeikėjęs kaip iš hip

notizmo nei nejutau, kaip 
mane pravirkdė tie gimti
nio krašto žavingi gamto
vaizdžiai, kurių taip labai 
pasiilgęs—nemačiau per 52 
metus.

Didžiuliai ir šaunūs dai-
Z nų festivaliai skaitlingiau

siai atsižymi Alytuje ir jo 
I ribose. Paskui Alytų seka 
I Daugai ir jų apylinkė.

Bet ir kitų rajonų meni
ninkai gražiai ir skaitlingai! 
pasirodo.

Trumpoj apžvalgoj nega-j
hma aprašyti visų Daina- jokiį ad nuvežtu Tn-._ 
vos albumo lobynų. Pata- j Qf1rnQ11
riu kiekvienam išeiviui, gy
venančiam užsienyje, įsigy-
ti Dainavos albumą. . Gah-|tas lenku laukiamįjame 
ma paprašyti savo gimimų | kamb Tos į buvo 
ar draugų, gyvenančių Lie- h

! j e gautu adresu..
Ir atvežė tas lenkutis, 

seserų (minyškų) prisaky- 
j a m e

tuvoje, kad jie prisiųstų.
Pregresas

(Iš kelionės į Californiją)
Petras Skralskis, jo žmo

na ir aš sėdome į automobilį 
ir pasileidome keliu 99-u į 
Californiją.

Išvažiuojant iš Portlando 
; lietus truputį krapnojo. Iš 
pradžių Oregone kelias bu
vo tiesus. Jis ėjo per lygius 
laukus, kur matėsi būriai 
avių ganantis. Kad ir buvo 
šaltoka, bet avys turi gerus 
kailinius ir šaltesnio oro ne
bijo. Kur-ne-kur matėme 
ir žąsų. Ūkiai atrodė vidu
tiniškai. Žiemkenčių rugių 
ar kviečių laukai žaliavo 
lygiame plačiame klonyje. 
Horizonte, kairėj ir dešinėj, 
matėsi melsvų kalnų viršū
nės.

Už Myrtle Creek klonis 
pradėjo rauktis. Iš abiejų 
pusių kalnai pradėjo artėti 
prie mūsų 99-o kelio. Ke
lias pradėjo tarpkalniais 
vingiuotis, kad išvengus au
tomobilio kaktai atsimušti į 
kalno šoną, ir be pertraukos 
lipti aukštyn ir aukštyn. Taip 
per valandas mūsų karas 
bėgo pietų link, o pro mus 
kalnai ir kalneliai, pušimis 
apžėlusiais šonais ir akme
ninėmis gauruotomis kepu- šioj apylinkėj randasi mies- 
rėmis prisidengę, rodos, vie- tukas, ’ežeras ir, rodos, upė. 
nas kitą vydamiesi, slinko i “Shasta” lietuviškai au- 
šiaurių link. šiai nelabai gražiai skamba.

Dangus prasiblaivė. Šen Gaila, kad mūsų, lietuvių, 
ir ten debesų apsiaustas mažai yra ir pionierių 
praplyšta, dangaus mėlynė 
pasirodo, net ir popietinė 
saulutė kai kada nusišypso.

Mūsų kelias kalnynais vis 
lipa aukštyn ir aukštyn. 
Matėsi užrašai ant kelio 
rodiklių, kad mes esame 
apie 3,000 pėdų virš jūros 
paviršiaus. i 
sniegu ; _ 
bet kelias buvo sausas ir 
grynas.

Pagaliau pervažiavom O- i vadiname Perkūno ir Lau- 
regono pietinį rubežių. Mes [ mės vaikais — Jaunitis, 
jau Californijoje. Prie ru- ~ 
bežiaus policija paklausi
nėjo, ar mes nevežam kokių 
vaisių ar augmenų į Cali
forniją. Jie nenori, kad Ca
lif orni jos vaismedžiai apsi- 
krėstų iš kitur atvežtomis 
medelynų bakterijomis.

Gamtos išvaizda Califor- 
nijoj iki šiol nedaug pasi
keitė nuo Oregono. Kalnai 
darėsi aukštesni. Toliau ho
rizonte jų viršūnės buvo 
dengtos sniegu. Kloniai vis 
darėsi gilesni. Automobilis

dienomis niekas iš jų čia 
n eats ibastė ištyrinėti šią 
apylinkę ir šį kalną pava
dinti lietuviškai — Perkū
nu.

Mūsų dešinėj yra kitas, 
žemesnis kalnas, bet plates
ne viršūne. Mes ją pava-

Skaitytojų Balsai
“Laisvės” Nr. 12 (vasa

rio 10, 1959) drg. Frank 
Zavis rašo nesuprantąs, 
kaip aš ten fabrike gavau 
mušti porą kartų ir tylėjau. 
Taip, mielasis drauge, ir 
buvo. Mat, veikė “might 
is right” veiksnys. Mušė
jas, stambus, augalotas si
cilietis atrodė, kaip jautis 
prieš mane, menkutį, 
skriauznutį teliuką. Man 
ant kaktos nebuvo parašy
ta, kad aš buvau universi
tete ar seminarijoj, kad ke
lias kalbas mokėjau. Mokėt 
jas mokėjau, bet nemokėjau 
angliškai, “grinorius” bu
vau.

Tame didžiuliame fabri
ke dirbdavo tuomet apie 4,- 
000 darbininkų. Mano sky
riuje buvo gal 60 žmonių, 
tarp mašinų, tarp staklių, 
tarp kurtinančio žviegimo, 
dundėjimo, bildesio.

■( iš “Zaklad sw. Jozefą.” 
Pribuvėliai mokėdavo po £1 
už pristatymą į vietą. Vai
kiščias gavo 60 centų ir at-^ 
vežė į kampą 3-čios alėjos 
ir 57 gatvės. Pavėdėjo į ’ 
tamsesnę vietą, užvedė už 
vartų ir pareikalavo po $2 
iš manęs ir to baltarusio.

Baltarusis pasakė rusiš
kai, kad jis nedusiąs, o aš 
padaviau. Vaikiščias sakė 
palūkėt: jis nusipirksiąs bi
lietą kokiam tai “elektri
niam geležinkeliui.” Jo ne
sulaukėm — apšmutijo mi
nyškų pasiuntiniukas. Pas
kiau vienas suriškas žydas 
mudu atvedė į restoraną, 
kur ir apsistojom abu su 
baltarusiu . . .

Labai gaila, kad viską sa
vo “Iš atsiminimų” knygoj 
privalėjau labai trumpinti, 
labai daug ką apleisti, tai 
taip ir pasiliko neaiškių 
vietų. Negalėjau plačiau 
išsižioti . . .

' Jonas Kaškaitis w

Pekinas. — Kinijos dien-

. 'Pradėjo rodytis dinom Laume, Perkūno 
apdengti šalikėliai, žmona. _ _. Toliau į pietus vi

sa virtinė Perkūno ir Lau- 
' mes šeimos kalnų. Mes juos

Ramutis, Regina ir tam pa
našiai—visa eilė lietuviškų 
vardų.

Taip mums befilosofuo- 
jant, jau pradėjo temti. 
Mes pasiekėm, kaip jau pir
ma minėjau, miestelį Red 
Bluff. -Čia ir apsinakvojom. 
Čia oras švelnus. Žmonės 
vaikšto gatvėse, vienmarš
kiniai. Čia dabar ir baig
siu šiuos įspūdžius, nes jau 
pavargęs. Rytoj vėl maty
sime, kaip atrodys Califor- 
nija. Bevardis

Tas dramblys sicilietis į raščiai rašo,, kad Tarybų 
buvo toks pat juodadarbis, 
kaip ir aš, bet gudrus, iš
prusęs ir atkaklus, tingi
nys. Visi murzini, juodi, 
suodini. O jis, velnias, ma
tydavau, dar tyčia iš ryto 
apsitepa, apsimurzina vei
dą, rankas: pažiūrėkit — 
sunkiai dirba. O kai maši
nistas pasišaukia mus, juo
dadarbius, nuimti jau iš
baigtą, nutašytą ketaus ci- 
linderį, visi mes ir griebia
me ir tampome grandines.

Pasitaikė, kad aš su sici
liečiu stovėjome greta. Aš 
—mažutis, silpnutis, trau
kiu grandinės įsitvėręs, o 
jis virš mano rankų tik 
taip sau uždeda savo pla
čias letenas ir tiek,—visai 
netraukia, o mane ragina: 
“go ahead, pull!” Aš į jį 
žvairom pažiūrėjau, — jam 
tai nepatiko, tai, pritykojęs 
progą, ii’ “suzvanijo” man

Sąjungos milžiniški atsieki- 
mai rodo pasaulio darbiniu- v 
kijai kelią į komunizmą.

Washing tonas. — Vasario 
25 d. Jungtinių Valstijų 
Šeštasis karo laivynas pra
dės didelius karo manevrus 
Viduržemio jūroje. Daly
vaus apie 60 karo laivų.

PROŠVAISTES
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaskaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyjja iš 330 puslapio 

Kaina tik *1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19. N. Y.



Įspūdžiai iš kelionės į “Uves”i 
£ dalininkų suvažiavimą

Aš su Elzbieta iš anksto 
rengėmės važiuoti į laisvie- 
čių suvažiavimą. Susidėjus 
aplinkybėms, Elzbieta nega
lėjo važiuoti. Pats vienas 
pradėjau lyg ir abejoti apie 
važiavimą. Mat, pereitais 
metais, beveik šiuo laiku, 
kada važiavome į Philadel- 
phiją draugą K. Pietą laido
ti, mus užklupo kelyje tokia 
baisi sniego pūga ir turėjo
me tiek daug bėdos, jog tas 
nelemtas nuotykis neišnyks kad mes visi rašytumėm vi- 
taip greit iš mano galvos, šokiais klausimais. Rašyki- 
Dėlei to aš ir baimijausi... me apie unijinį judėjimą, 
Bekampienė j tą dalyką pa- rašykime apie darbininkų 
žiūrėjo kitaip. Ji sako: “Aš.gyvenimą, duokime žinių iš 
negaliu važiuoti, bet tu sėsk dirbtuvių, ar jos geros ar 
į karą ir važiuok”, dar liep-, blogos. Redakcija kviečia 
dama man atlankyti filadel-į rašyt korespondencijas iš 
fiečius, o vėliau ir brookly- visur ir trumpint jas, kiek 
niekus. “Visiems duok nuo galima, 
manęs gerų dienų. Ji tuom Laisvės redakcija suside- 
pridavė man drąsos, i 
ketvirtadienį, 5 d. vasario,; ir D. Šolomsko. 
važiuoju į Philadelphiją ir .* 
jos apylinkę. Ide komisijos pagamintą re-
iPrieš išvažiavimą per ke-įzoliuciją. 

lėtą dienų atidžiai klausiau; Delegatai aktyviai daly-įmes kalnus nuverst galime, 
per radiją ir televizorių oro!vavo visuose paliestuose! TZ . .. . _
pranesimus. Jie pranešimai|Klausimuose i m-. •
taip pat buvo geri. Tas vis-. Daugelis “Laisves” vaji- su d^Titawene,

• utvirtino mano dvasia į ninku išdavė raportus apie L . . ’ 1 zn ino sue.
š linksmas leidausi j savo darbavimąsi. Kacergiene, mums visiems

Drauge Bronė Keršuliene zln«mo- senlai..Lu.K.ooiio joUn-ntn dlaug° Kacergio našle. Ji

jeigu. Draugė Philipse iš 
Conn, valst. paaukojo Lais
vei su viršum $1,000.

Vienas draugas mirda
mas padarė “Laisvei” stam
bų palikimą.

Delegatai ir svečiai atsi
stojimu, tyla pagerbė visus 
mūsų mirusius draugus ir 
drauges.

Seka redakcijos raportas. 
Jį skaitė A. Bimba. Savo 
raporte redakcija pažymi,

Vilniaus universiteto profe
sorių Juozu Balčikoniu ne
trukus po to, kai jis grįžo 
iš Maskvoje vykusio IV 
tarptautinio slavistų suva
žiavimo, kuriame jis daly
vavo. Jis turėjo labai daug 
įspūdžių iš savo susitikimų 
per suvažiavimą su visa ei
le žymių lituanistų ir pasa
kojo apie didėjantį domėji
mąsi lituanistika užsienio 
šalyse.

Akademikas J. Balčikonis

Johnson City, N. Y.
Vasario 18-ą dieną sukanka 19 metų 

kai mirtis pakirto mūsų 
mylimą mamytę

Zofiją Banytę-Zmitrienę
GILIAI LIŪDIME

J Iš Lietuvos
MIRĖ PETRASiviiivE llhllvAb 

KIRSTUKAS
1959 metų sausio 15 d. po 

ilgos ir sunkios ligos mirė 
vienas iš seniausių bolševi
kų, aktyvus Spalio revoliu
cijos ir 1918—1919 metų re
voliucinių įvykių Lietuvoje 
dalyvis — Petras Kirstukas.

Kirstukas gimė 1893 me
tais Rokiškio rajono Čiobiš
kio kaime, mažažemio vals
tiečio šeimoje. Iš mažens jis 
buvo priverstas dirbti sam
diniu. 1908 metais persike
lia į Rygą, kur stoja į Vi- 
tenbergo gamyklą. Čia jis 
dirba darbininku ir daly
vauja revoliucinėje kovoje. 
Ii916 metais Kirstukas per
dirba metalų apdirbimo ga- 
dirba metalų avdirbimo ga-

Dukros
Viktorija Millerienė

Johnson City, N. Y.
Bronė Keršuliene 

žentas
Vladas Keršulis

prie stalų. Stalai tuoj liko 
apkrauti, valgiais ir gėri
mais. Visi valgo, visi links
minasi vieni kitus bevaišin
dami, šypsą matyti ant visų 
veidų. Visi patenkinti, nes 
niekur nieko netrūksta. 
Visko yra per daug. Baikos, 
juokavimai, pašnekesiai ir 
vaišinimasis v i s tęsiasi, 
nors jau visi prisisotinę. A. 
Bimba paskelbia, kad J. 
Klimas parodys iš Lietuvos 
filmą “Žydėk, jaunyste”. Vi
si nutilom, visi žiūrim į ek- pasakojo apie P o z n a n i o 
raną. Tikrai puikus meni- universiteto profesorių Ja
niu žvilgsniu filmas. nį Otrembskį, kurio knygos

Taip ir užbaigėm suvažia-i “Rytų lietuvių Tverečiaus į 
vimą ir puotą. Kiek to drau-I tarmė,” “Mokslinė lietuvių 
giško malonumo matėsi tar-I kalbos gramatika” ir kitos 
pe visų svečių? Kalbos, vai-1Lietuvoje yra plačiai žino- 
šės dar tęsiasi, nesinori, ro-|mos. Janis Otrembskis tu- 
dosi, apleisti, nes visur ap- i rj didelę lituanistikos vei- 
linkui visi tavo draugai ir i kalų biblioteką ir gauna iš 

1 ~ ’ ’ ’ Lietuvos visas knygas, lei-i
džiamas lingvistikos srity
je. J. Balčikonis noriai 
siunčia savo užsienio kole
goms visas įdomias Lietu
vos respublikoje leidžiamas 
lituanistikos klausimų kny
gas ir savo paties veikalus.

draugės, su kuriais daly
vauta lošimuose, Amalga- 
meitų unijoj ir abelname 
darbininkų judėjime. Nors 
senas tai laikas, nes aš at-

i . J--------- --------- --- t V/WXK •

lyną, kur pasinėriau į dar-
Tada 

visi jauni buvome, visi turė
jome energijos, rodėsi, kad

ir ašida iš R. Mizaros, A. Bimbos vykau 1911 metais į Brook-

L. oolomskas skaitė var- bininkišką judėjimą.

ir aš 
kelionę. į ;

Aplankiau Norman, Liau-'vedė registraciją delegatų 
danskienę, Patten, Zalner, į ir išduodama raportą Pažy- 
Lipčių, Tureikius, Kowal- įmėjo, kad yra viso nzsirp- 
chukienę ir Merkius. Norė-įgistravusių r. _ .... 
josi aplankyti dar _ ’’ 
draugų ir draugių, bet jau' gistruot, kurie dar nėra už- 
.nebuvo laiko. Padarysiu tai įsiregistravę, 
kitą syk. Visi draugai iri Kavaliauskaitė išdavė ra- 
draugės priėmė gražiai ir portą, kad aukų randasi su 
širdingai. Su visais pasikal- • viršum $1,000, bet aukų dar 
beta, pasitarta apie bėga-1 ateina, 
mus gyvenimo reikalus. į Nežiūrint, kad laikraštis 
Viena naktį nakvojau pas d. stovi gerai finansiniai, beu - . - _.Lipčių, o dvi naktis pas d.d.lkadangi neužilgo Laisvės ^‘’a> Pa^<W, sekmad e-. 
Mečius. Ačiū jums už tai. į spaustuvę reikės kraustyt į Merchant-'^^listų . kartą.

V ir vakare parvazia-j 
vau namo gerai nusiteikęs.! 
Iš po kelionės, bent man

sako: nors aš jūsų nepažįs
tu, bet apie jus esu daug 

' nuo savo mirusio 
. i-1“ j i „ 4- ; vvJaEa vn i draugo... Tai buvo vienas išdaugeli ir delegatai. Kviete užsne-i ... ....uaugeų, & . . . _ . ; maloniausių man prisimim-

; mų apie d. Kačergį, nes iš 
tikro, mes daug sykių esame 
veikę. Bet reikėjo visus 
apleist, nes atėjo laikas va
žiuot namo.

Laimingai d. Merkis mus 
bet Parvezė Pas save i namus.

užsire-
109 dalininkai €-|US

Atsiminimai apie kun. Cox ”JldĮiyĮmsX XX

Kada draugai Merkiai 
patyrė, kad aš vienas va
žiuoju į suvažiavimą, j 
man sako: “Kam tau važiuot į 
vienam, mūsų automobily; 
yra vietos dėl jūs — važiuo
sime visi sykiu” Draugų pa
kvietimą su mielu noru pri
ėmiau ir šeštadienio ryte, 7 
d. vasario, leidomės į kelio
nę. Važiavome penkiese: aš, 
Merkiai, E. Lietuvaitė ir 
Tureikienė.

Oras pasitaikė geras. Prie 
juokavimų ir pašnekesių; 
laikas greitai bego ir apie 12 • 
valandą jau mes Kultūri-; 
niame name. Draugų Mer-j 
kių Mercury traukė gerai, ■ 
jį vairavo Merkis.

Mažai delegatų buvo, ka- !iu 
da įėjome į svetainę, bet jie -

kitą vietą, kas sudarys ekst- 
ra išlaidų su viršum $5,000, 

įeitai, atsižvelgiant į tai, —• 
J l suvažiavimas vienbalsiai iš- 

inešė r 
paskelbt vajų 
$5,000 laikraščio perkraus- 
tymui.

Po suvažiavimo prasideda 
banketas. Suplaukė daug 
svietelio. Visi sėdasi prie 
stalų. Mūsų draugės patar
nautojos tik bėgioja, tik 
laksto, nešdamos valgius

rezoliuciją, kad reikia ta>pj-odosi, as pajaunėjau, 
sukėlimui As bandysiu taip ir laiky-

liucijoje. Tais pačiais 1917 
rr . i . ............................ j metais įstoja į Komunistų

aiS| lietuviai biznieriai. Jie i-sxY'| partijOs eiles. 1918 metais
• Wa‘ partija siunčia jį į Lietuvą 

dirbti pogrindyje.
P. Kirstukas aktyviai da

lyvauja organizuojant Ta-

i PITTSBURGH, Pa. — Prisi-!je, kartu margavo kai kurie ir 
menu nedarbo laikus.
laikais Pittsburgh o apylinkėje į ko kaip kokis paradas. Wa-! 
veikė ir išgarsėjo Romos ka- ! shingtone vadai nuėjo pas se- 
talikų kunigas Cox (Father! natorius, kongresmanus ir pas

Tas kunigas klaidino i prezidentą. Ką jie ten kalbe-i 
jo, niekas nežino. F' 

tikrus! su prezidentu, sakė, kad 
ir

Cox).
Akademikas J. Balčiko- darbininkus, bedarbius, turėjo; 

nis taip pat šiltai atsilie- gaujas, 
pia apie Helsinkio profeso- bedarbių ir darbininkų 
rių E. Nemineną, su ku- nizatorius. 
riuo jis buvo susitikęs, ir! 
apgailestauja, kad jam šį rėjo tuokus, 
kartą neteko pasimatyti su tuves ir 
Alfredu Senu, kuriam ne-įduoti reikmenų, daugiausiai 
pavyko iš JAV atvažiuoti į į tai maisto. Kunigas 
slavistų kongresą. Su šiuo į ganizavo grupes bedarbių, ku-; 
kalbininku J. Balčikonis rie turėjo eiti Į krautuves ir į 

parnešti maisto. Parneštą i 
maistą valgė bendrai, o kuris valsus, 
nieko neparnešė, tai ir valgyti i 
tą dieną negavo.

Aplinkui bažnyčią buvo pri-
1 ū šny n tj gy v e n i m u i.

tuos kunigo 
uždarė, nes ten 

reguliariai informuoja vie-į nebuvo vandens vamzdžiu, nei 
nas kitą apie savo darbus, j atmatų, rynų, dvokė ir prasi- 
pasakoja vienas kitam apie 
savo pagalbininkus — apie

Pasimatę valdžią Lietuvoje, dir- 
i . ka<1 ,?is" ba partijos Rokiškio apskri-

oiga-įkas bus gerai,’ ir sugrįžo 1 įįjes komiteto pirmininko 
. r, . _. . Pittsburghą. i pavaduotoju.kunigo Cox pasėkėjai tu-: / . x

Jie eidavo krau-‘ Kunigas Cox stengėsi pasi-' Vėlesniais savo gyvenimo 
h ei a o į < ; pelnyti ir iš balsavimu, kada i metais Kirstukas užima

reikalaudavo jiems; , , ,.!••• *. i • i. i •savo pasekėjus ragindavo bal-1 įvairius atsakingus tarybi- 
C)' or !,su°t’ -,am patinkamus. Po-jnio darbo postus Minske, 
• - ■ : litikieriai, kurie norėjo patek-; Maskvoje, Rygoje.

F.iti į vietas, tai turėjo jam pa-1 Visi, kurie jį pažinojo, vi- 
I taikanti, kad gavus jo pasekė-J siems laikams išsaugos šir

dyje atminimą apie jį, kaip 
Kunigas Cox ir patsai buvo apie ištikimą bolševiką, ge- 

, suorganizavęs savo fašistinę rą ir jautrų draugą.
i partiją, kurią vadino “Silver; Grupe draugų
i Shirt” partija. Beje, tuo pat' --------------------
j kartu kitur organizavosi jam • Užrašykite Laisvę savo 
i panašūs j kitas “marškinių”; giminėms į Lietuvą. Kurie 
! partijas, rodosi, “Brown Shirt” į ten jau gauna Laisvę, rašo, 
! ar panašias. Kunigas Cox bu-1 kad ji jiems patinka.

kurios puolė

kalbininku J. Balči k o n i s 
draugauja jau daugiau 
kaip trisdešimt metų. Švei-| 
carietis A. Senas, kadaise 
buvęs Kauno universiteto į 
docentu, dvidešimtai s i a i s1 
metais išvyko į Ameriką. I statyta 
Nuo to laiko nesilpnėja jo’Vėliau miestas 
ryšiai su J. Balčikoniu. Jie: “palocius 
reguliariai informuoja vie-j

tis
Kadangi draugas Merkis ngs„ 

neėmė nieko už kelionę į 
Brooklyną ir atgal, tai aš 
paskiriu 1 
limo fondą.

:A. Senas—Filadelfijos uni- 
I versite to (Pensil v a n i j o s 
valstija) slavistikos ir lie
tuvių kalbos katedros vado- 

i vas. Jis redaguoja “Lietu- 
jviškai - vokišką literatūri-

, rašo straipsnius apie 
baltų ir slavų kalbinius san-

$5 l aisvės nerkė- fykius> iis Vra “Lietuvių Ii-•pO 1 LjciloVCo UvlJrxL- j - ♦ - i n i'’ » x trumfiiPinna ko rvw rrvavn ori-

LIETUVOS LITUANISTŲ 
RYŠIAI SU UŽSIENIU

Lietuvos Mokslų akade- te (Upsalos m.).
mija palaiko kūrybinius ry- sienio mokslininkams pra- 

, sius su daugelio pasaulio šant, siunčiami visi naujau-
vienas po kitam ir būriais šalių moksiininkais. Apie | si: . 
iinKosi._ i-jų pygįų platumą galima;veikalai.

teratūrines kalbos gramati
kos” ir “Lietuvių kalbos va- 

J. A. Bekampis dovėlio” autorius. Visa ’ tai 
Avalon, N. J. A. Senas pasiuntė J. Balči

koniui į Vilnių ir gavo iš jo 
: išleistus Lietuvoje veikalus 
i lietuvių kalbos, jos grama- 
! tikos ir žodyno klausimais.
■ Kūrybinius ryšius su

Cox 
( --------------- - v-----  — jčiu aiu/.e į
JAV, Norvegijos, Suomijos, muSeiko.s i(. L 
Lenkijos, Čekoslavakijos ir kalbėtojo, kad j 

loji.., lituanistais už- , .......
Lietuvos TSR Mokslų,ir Jau"6®”1©1 Tary- sak6, 0 jcigu nc 

: bų Lietuvos kalbininkai.
spręsti iš Akademijos Cent-1 akademijos lituani s t i k o s mokslų

P ; Plačius ryšius su užsienio ’kandidatas.^
jimo. Kasdien iš Čia į kitas kolegomis palaiko moksli- uclus . e.1™1,•’ - 1 i norvegui H. Stangiu, Len-

i kijos ir Čekosl o v a k i j o s

Ten, už-
I kitų šalių lituanistais už-

rinkosi. ’ _.F I
Neturėdamas geros klau-įL

SOid a^^^au priešaky, kad rjn§s bibliotekos susirašine-;
gočiau geriau viską girdė-! - ~ j;......................
ti; Čia pat priešais mane sė- gaps išsiunčiama ir uš už- ninkai, dirbantys Lietuvos į 
di Lilian Kavaliauskaitė, sienio gaunama daug laiš-1 Mokslų akademijos Lietu-' . .. . . ,
kuri priima suvažiavimui kų, banderolių, siuntinių. | vių kalbos ir literatūros'in-'™kslininkams savo veikalą į kalbėtojo
pasveikinimus.

Suvažiavimo pirmininku 
išrinko J. Kuncą iš Conn, 
valstijos. Jo pagelbininkas 
— P. Bechis.

Po rinkimui visokių ko-

|vo net nuvykęs į kitos spal-į 
dėjo ligos, žmonės sirgo. Ka-(VOS “marškinių” partijos kon- 
da miestas lušnynus uždarė, ferenciją, kuri įvyko St. Louis, 
tai kunigo Cox “burdigieriai”; Mo., bet ten jis neturėjo pa- 
nuėjo ant kalnų ir ten sau pa- ’ sjSekimo. Sako, kad ten ku- 
sistatė lūšnynus. j njgo Cox ir jo pasekėjui neįsi-

Sunkaus nedarbo laikais vei- icįd0 j konferenciją. Po to jis 
kė darbininkui organizacijos, | 
bedarbių tarybos, socialistų, 
komunistų partijos ir unijos. 
Bet kuris kalbėtojas išdrįso 
kritikuoti kunigą Cox, tai tuo-| 
jau jo gaujos puldavo kalbė
toją ir priversdavo atsiprašyti. 
kunigą. i

Aš kartą buvau tokio atsi- I 
tikimo liudininku. Kalbėjo 
Komunistii partijos veikėjas, 
Johnson, iš Clcvelando. Jis 
kritikavo kunigą Cox, kad jo 
veikla atitraukia daug bedar
bių nuo tikros kovos, kad 

klaidina žmones. Tuo
jau atūžė troku kunigo Cox 
___ ___ ir pareikalavo iš 

jis susilaikytų 
nuo kritikos, atšaukti] ką pa- 

tai rodė vir
vę ir grūmojo pakarti. Bet 
kalbėtojas turėjo daug šali
ninkų, kurie jį užstojo. Vos 
neįvyko muštynės. Pribuvo 
policija, tai kunigo Cox mm 
šeikos prasišalino, o policija iš 

• reikalavo nekalbėti1 
prieš kunigą.

Kuomet bedarbiii taryba 
organizavo vykimą j Wash- 

, reikalauti bedarbiams 
apdraudos, tai buvo nuėjus ir 
pas kunigą Cox kviečiant, 

• jis su savo bedarbiais 
j prisidėtų prie bendros eisenos. 
Į Bet kunigas Cox atsisakė. Jis 
sakė, kad tam reikalui turi sa
vo veiklos planą.

Kada bedarbiui tarybos na
riai sugrįžo iš Washington©, 
tada kunigas Cox suorganiza
vo savo eiseną. Vyko beveik 
išimtinai biznieriai, politikie
riai ir kunigo mušeikos. Be-

vėl sugrįžo į Pittsburghą, bet 
jo “Silver shirt” partija pra
dėjo smukti, o kartu
go Cox žvaigždė užgeso. Vė
liau kunigas Cox mirė ir jo 
pasekėjai pakriko. S. O.

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos . 

knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laimė. 811 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaip žmonės vargsta ii' kenčia 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— 
ką? Jis pats ras skaitydamas. 4-10 psl. Kaina $2.

ŠLIUI’TARNIAI. Šita didelė knyga kibai 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 1 knygos sykiu tik už $5!
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

NAS. Čia tai jau tikrinusiai 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.

Jau šimtai šitų knygų išsiųsta j Lietuvą ir gauta labai daug nuo
širdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių 
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, 3325 S. IIALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

i “Apybraižos $ apie būdvar
džių istoriją.” Vilniaus 
unievrsiteto istorijos - filo-

P’srnai biblioteka keitimosi i stitute. Šio instituto vy- 
tvarka gavo iš užsienio dau- resnysis mokslinis bendra-

čekų kaibininkaiš logijos fakulteto dekanas ingtona
giau kaip du tūkstančius 
tomų įvairiais 
išleistų knygų.
keičiasi literatūra su 170

klausimais
Dabar ji

darbis V. Mažiulis susiraši
nėja su <
O. Leška ir A. Ergą r tu. 
Neseniai jis Čekoslovakijoje; 
leidžiamam žurnalui “Sla

Jonas Palionis susirašinėja 
I su Čikagos profesorium An- į 
[tanu Saliu ir suomių profe-įkad ii 

Didelė vieta čia vija” parašė straipsnį “Lie- į S01^um Neminenu.
davė platų raportą. Iš jo ra-1tenka lituanistikos veika- tuvių kalbos mokslas mūsų! Daugelio šalių (pavyz- 

' dienomis.” įdžiui, Lenkijos, Čekoslova-
Lituanistika dom imasi; Docentas Lebedys palaiko; kijos, Vokietijos Demokra-

Įsigykite Labai Svarbų Metraštį

misijų, prasidėjo raportai. | mokslo įstaigų iš 27 pasau- 
Gaspadorius P. Buknys iš-l]i0 šalių.
C
porto paaiškėjo, kad šie- Jams, 
met Laisvė finansiniai stovi1 
geriau, negu bile kada pir- į Kalifornijos univers i t e t e: kūrybinius ryšius su garsiu j tinęs Respublikos,. Vokieti- 
miau. Mūsų vajus buvo ge-i (Berkley mieste), Niujorko lituanistu — Oslo universi-j jos Federatyvinės Respub- 
ras. Fondas sukelta su kau-; viešojoje bibliotekoje, Va- te to profesorium H. Stan-ilikos, Šveicarijos) lingvis- 
pu. Įeigos už knygas didės-,šingtone esančioje kongresoĮgu (Norvegija). Institutas|tai naudojasi Vilniaus Pe
nės, negu pereitais metais.' bibliotekoje, Pensilvani jos; reguliariai keičiasi literatu- i dagoginio instituto “Mokslo 
Vajininkų pasidarbavimu,, universitete (Filadel f i j o si ra ir informacija su švedų j raštais,” kuriuose spausdi- 
šiemet gauta daugiau naujų , m.), Konektikuto valstijos į profesorium K. Faįku, Ber-; narni mokslinio tyrimo 
skaitytojų, negu
Abelnai imant, šiemet visa unievrsitete ( B 1 u m ingto- liaunu, suomių profesoriais vių kalbos metodikos, peda- 
bunio apyvarta didesnė,'nas), Paryžiaus Nacionali- E. Neminenu ir I. Varosu, gogikos, filologijos

.1 z 7 ** I "I • • 'pernai. į Yale universitete, Indianos lyno lingvistu V. Falken- straipsniai dabartinės lietu-

biznio apyvarta didesnė, Į nas), Paryžiaus 
ireįęu pernai. Šalia mūsų ge- nėję bibliotekoje- ir Nacio-

> istori- 
kurie yra parašę nemaža jos, tarmių, sintaksės, gita

rai pavykusio vajaus, mes; nuliniame mokslo tyrimų veikalų lietuvių kalbos niatikos ir fonetikos klausi- 
šiemet turėjome ir kitokių i centre, Švedijos universite- klausimais. —-

‘ — 1 t Man teka kalbėtis su aka-
5. p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., vasario (Fcb.) 17, 1959 demiku, vienu seniausią liniukų lituanistų tarptau-

mais.
Džiugu žinoti, kad moks-

tiniai ryšiai, kurie metai iš Į 
metų plečiasi ir stiprėja, 
padėdami vystyti mokslą — 
lituanistiką, kartu yra tam 
tikras indėlis į įvairių ša-į 
lių žmonių- draugystę ir; 
bendradarbiavimą.

“VILNIES” KALENDORIŲ V*
Išleido Dienraštis Vilnis
Sutaisė Leonas Jonikas

Labai svarbus kūrinys, kuris reikalingas kiekvienos 
kultūriškos Šeimos namuose. Daug įvairių informacijų, 
kurias, reikalui esant, atsiskleidei knygą ir turi po savo 
akimis.

Turiningas raštais iš Įvairių mokslo sričių ir yra gra
žios poezijos žymiausių lietuvių poetų.

Puslapių 128 Kaina $1.00
GAUNAMAS “LAISVĖS” KNYGYNE

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

Užsisakantiems iš kitur persiuntimą apmokame.



WL BETtUOMO kntcos
Metolionio raštų “Apie Die

vus ir žmones” knygos antrasis 
tomas jau renkamas. Prenu
meratų iki šiol surinkta 821.

■> pr.

Pa., .*> pr.
So. Boston,

DIDYSIS NEW YORKAS
Pagarba, teisėtai pelnyta

Nedora ir nežmoniška

buvo pažadėjęs duoti $1,000, 
jei bus surinkta iš ankto 1,- 
oof) prenumeratų/minimai kny
gai, jau prisiuntė pažadėtoji 
f ūksiantį doleriu. Jis tvirtai 
tiki, kad bus surinkta 1,000 
prenumei atų. šio brangvar- 
džio vardo dar neskelbiame, 
nes jis yra atžymėtas Metelio
nio knygoje ir jis nenori skelb- i 
t i savo vardo kol knyga neiš-

Mass., 3 p r.
Antanas

lersbu rg, F1
K. Na ra

Metei ion is, St. Po
tt., 2 pr.
vas, Shenandoah,

pr.

nada, 2 pr.

pr.

Ku rie dar nesate 
Antano Metelionio 
gos antrojo 
kite užsisakyti, nes prenumera- L.
tų rinkimas baigsis su šių me
lų kovo 15 d. Knyogs kaina

raštų kny- 
tomo, pasiskubin-

pr.
Po vieną prenumeratą: 

Plymouth, Pa.;
Camden, N. J.;

Xe\v York City;
Pranaitis
Mureika,
M. šolomskas, B’klyn, N

a.

Labai naudinga knyga, daug 
gerų informacijų apie tikybas, 
ir yra svarbių davinių iš Ame
rikos lietuvių istorijos. Ypač 
gerų davinių iš angliakasių gy
venimo. Atžymėtos didžiosios 
nelaimės dėl eksplozijų, užgriu- 
vimų angliakasyklose, ir pa
duodamą-, kiek žmonių gyvybių 
angliakasyklos yra prarijusios.

šį sykį prenumeratų surinko 
ir prisiuntė sekami:

A. Wenskevicius, Stoughton, 
Mass., 6 prenumeratas.

Vera Smalstienė, Detroit, 
Mich., 6 p r.

A u k ų k ny gos 'išleidimui pri
siuntė :

Johnn Kraitis, O r 1 a n d o , 
Fla.; J. Ragauskas (per Mete- 
lionį) ; Juozas Lavas ir John 
Kavol, Stoughton, Mass.; S. 
Gindrėnas, Rochester, N. Y.; 
Juozas Pavilonis, Chicago, 111.

širdingai dėkojame už pasi
darbavimą prenumeratų rinki
me ir dėkojame* užsisakiusiems 
knygą ir aukojusiems jos iš
leidimui. Dar pasidarbuokime, 
kad surinkti visą 1,000 prenu
meratų. Prašome isitėm.vti, 
kad laiko turime tik iki kovo 
mėn. 15 dienos.

La is i * ės Ad n t in is I racija

Praūjusis Lietuviu Namo 
Bendrovės suvažiavimas nuta
rė ir išrinko komisiją suruošti 
banketą daug ir rūpestingai 
dirbusiems šios Bendrovės di
rektoriams pagerbti.

Taigi, išrinktoji komisija 
banketą jau ruošia. Jis Įvyks 
š. m. kovo 14-ą dieną. Lietuvių 
Kultūriniame Centre (Liberty 
Auditorijoj), Richmond llillyj.

tą
gų

Prašome mūsų organizacijų 
dieną nerengti savų pramo- 
o dalyvauti šiame bankete. 

Mūsų Bendrovės direktoriai
nėra tokioj padėtyj, kaip kitų, 
stambių bizniškų bendrovių di
rektoriai, kur gaunamas riebus 
atlyginimas. Tačiau darbo ir 
rūpesčio mūsų direktoriai turi 
gal žymiai daugiau negu kitų 
bendrovių direktoriai, ,• bet už 
tai jie negauna jokio atlygini
mo, o pasiauko j amai dirba

Jei kas nors name sugesda
vo—direktoriai patys pataisy
davo. Jei kuv nors atšokdavo, 
nusilupdavo nuo sienų dažai— 
tuoj direktoriai -mesdavosi dar
ban ir patys nemokamai sienas 
nudažydavo. Jei -stogas pra
kiurdavo — mūsų direktoriai’

ant stogo. Jei šeštadienį Įvyk
davo vestuvės, o rytojaus die
ną auditorija išnuomota kitoms 
vestuvėms, koncertui ir dide
liam mitingui —- kas gi anks
tų sekmadienio rytą salę išva
lys, kėdes ir stalus sutvarkys? 
Niekas kitas, kaip direktoriai. 
O kiek rūpesčių, galvosūkių 
jie turėdavo savuose susirinki
muose, Įvairias Įstaigos prob
lemas sprendžiant! Ir kur čia 
jų darbus suskaičiuosi!

Tai ot nors vieną kartą po 
Įstaigos gyvavimo dešimtmečio 
šiuo banketu Įvertinsime jų 
triūsą, užpelnytai juos pagerb
sime.

Banketo metu jau bus sugrį
žęs iš Pietų Amerikos Bendro
vės biznio sekretorius Jonas 
Gasiūnas ir, viliamės, papasa
kos savo Įspūdžius iš viešėjimo 
Pietų Amerikos respublikose.

Prašome nedelsiant Įsigyti 
banketui bilietus. Kaina $3.00. 
Jų galite gauti pas daugelį 
Bendrovės narių ir “Laisvės”

Iki pasimatymo bankete!
Komisija:

K. Pet rikienė, B. Kcršulienė, 
.J. Kairaitis, S. Veė.kys, 
, V. Baniais

Nepavyko Ainiai Thompsonienei 
iškrėsti banke šposąKaip atsirado Amerikos vėliava i

Prezidentas Eisenhoweris Nors ir nėra dokumentų, 
sausio 3 d. oficialiai įjungė'aprašančių šią pirmą vėlia- 
pirmiau buvusią Alaskos'vą, tačiau yra tikima, kad Į 
teritoriją į Jungtines Ame
rikos Valstybes kaip 49-ą 
valstybę. Pirmą kartą po 
maždaug pusšimtmečio nau
ja valstybė tapo prijungta 
prie Unijos. Šios progos' 
ypatingas reiškinys 
naujos vėliavos iškėlimas, 
nes naujos valstybės pri
jungimas reiškia ir Ameri
kos vėliavos pertvarkymą.

Tikrąja prasme Amerikos 
vėliava atstovauja JAV-ių 
istoriją, jos evoliuciją ir 
vystymąsi. 13 linijų reiškia | 
pirmas 13 kolonijų, kurios | 
18-ame amžiuje kariavo už; 
nepriklaus o m y b ę ir davė: 
mūsų tautai pagrindą, 
žvaigždės simbolizuoja v v ,
uniją ir su kiekviena vals-• skyrus pirmąsias tryliką ir I ]\eie<ralŪS betai tebeina!

tačiau yra tikima 
gždės buvo sudėstytos

Anna 
žiau.s 
num.

Ridgewoodo Felony teisme, 
2 d., buvo atvežtą, Mrs. 
Thompson, 42 mettt am- 
moteriškė, gyvenanti po 
89-30—133rd St., Rich-

I apskritimu mėlyname fone, mon<l Hill, N. Y. Savo-profesi- 
o linijos tos pačios, kaip iri- 
šiandien.

Anna yra restoranuose pa
sėja. Anna — lietuvių kil

mės moteriškė.
Už ką gi ji buvo areštuota 

ir i teismą atvežta?
Bulvarinio laikraščio “Daily 

News” k o r e s p o n d entas G. 
Kessler aiškina tain:

Mrs. Thompsoniene vas. 11
; d. nuvyko Į Jamaica Savings 
! Banką, Jamaikoje, išsiėmė iš 

kad net savo santaupų $200 ir pagal- 
Po to ji parodė banko 

i pušis nebus pakan karnai tarnautojai raštelį, reikalauda- 
I aukšta būti vėliavos nešė- n:a vieno milijono dolerių.
i i’u ” Tarnautoja, Mrs. Barbara

; Thorne, davė jai vieną tūkę- 
Oi Ir taip 1918 m. kongre- tanti dolerių. Neužilgo Anna 
jųjsas ištrynė visas linijas, iš-i —--------

au£o ir su;

■skaičius ant vėliavos. Su 
kiekviena nauja linija vėlia
va, vis augo į plotį, kol vie
nas kongresmanas pradėjo 
protestuoti, sak y d a m a s : 
“Jei Unija taip augs, jūs 
greit pamatysite,

: augščiausia Maine valstijos vojo.

tybe nauja žvaigždė buvo • nutarė, kad nuo dabar kiek-1 
pridėta. vienos- naujos valstybės Įjun-i

Naujoji vėliava pagrinde i girnas į Uniją bus atžymė- 
yra ta pati, kaip ir pirmoji i tas naujos žvaigždės pridė- 
žvaigždžių ir Linijų vėlia- i jimu. Paskutinis pakeiti- 
va, tuo vardu vėliava buvo i mas vėliavoje prieš šiuos 
dažnai vadinama. Pirmo- metus buvo padarytas, pri- 
sios vėliavos projektas buvo jungiant Naująją Meksiką 
paruoštas tuo metu, kai; 
mes dar kovojome dėl savo! 
nepriklausomybės. Tai bu-1 
vo 1777 metais. Jurgis Wa- 
shingtonas, turbūt norėda- į 
mas sukelti unijinį jausmą 
ir stiprybę trylikos kovo-; 
jančių kolonijų, nusprendė 
turėti tautinę vėliavą.

Tautinė vėliava buvo ne- Atleiskite, 
kasdieniška idėja. Labai, parašymą, 
mažai tautų tuo metu jas1 
turėjo. Iš-tikrųjų, Jungti-! 
nių Amerikos Valstybių vė-' 
liava yra penkta savo senu-; 
mu. Kitos pirmosios vėlia-' 
vos priklauso Danijai, Švei-l 
carijai, Švedijai ir Olandi
jai.

Nors mūsų pirmos vėlia
vos data yra žinoma, jos de
šinio šono kilmė tačiau pa
silieka misterija, ir buvo 
per tam tikrą laiką dauge
lio mokslininkų ir istorikų 
kontroversijos šaltiniu. Tra
dicija tačiau duoda šį kre
ditą Betsy Ross, jaunai naš
lei, kuri turėjo baldams ap-i 
traukti medžiagų krautuvę 
Filadelfijoje. Pagal pasa
kojimą, Jurgis Washingto- 
nas atėjo į jos krautuvę 
1776 metų vasarą su pasiūlytu 
dėsniu vėliavai ir jos pa
prašė padaryti galutinę.

Miesto policijos komisijo- 
nierius Stephen P. Kennedy pa
žemino laipsniais keletą slap
tos policijos inspektorių, žymių 
policijoje pareigūnų, už kaž 
kokias suktybes, ryšium su ne- 

antlegaliais bet in ima is
ir Arizona 1912 m.

Common Corneil Sunku ir besugaudyti tos 
suktybes, kokias minėtieji po
licijos lyderiai, “moralybes 
saugotojai,“ atliko. Užtenka 

So.' Bcston, pasakyti tai’slaptas ketinimas 
£i apie southbos- arkliais mieste tebeina.

nuo cija ima iš Mbukių” ( 
ir .Įdėjome,! rie priima betus) kyšius, Juos 

tai jūsų straipsnelio nedėsime, .saugoja. O kita policija iš sa- 
Vis tiek labai ačiū vo pusės gaudo tuos,

1 pastatyti areštuoti bukins.

Redakcijos Atsakymai i
JAUNUČIUI, 

Mass.—Kadang 
ton iečių banketą gavome 
d. D. J. pirmiau

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prąšome prisiųsti ir mokestį

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

^$3 nngnmrnuijmĮiCT^ (Lnmrrnnuniunmnniininnninn

Du labai įdomūs 
filmai iš Lietuvos

Filmų iš Lietuvos rody
mas įvyks Kultūrinio Cent
ro svetainėje, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. 
Y., vasario 21 d., šeštadienį, 
7:30 vai. Vakare. Bus paro
dyti du įdomūs ir gražūs 
filmai — “Kol ne vėlu” ii* 
“Skenduolė”.

Visus Didžiojo New Yor- 
ko ir apylinkės lietuvius 
nuoširdžiai kviečia Lietuvių 
Literatūros Draugijos Pir
moji kuopa Įėjimas bus 
NEMOKAMAS.

Tai dar viena proga kiek
vienam lietuviui pamatyti 
lietuviškus filmus, sukurtus 
Lietuvos sostinėje Vilniuje, 
su lietuviais aktoriais. Tai 
mūsų lietuvių tautos kūry
bos pastangos. Tuo mes 
turime teisę didžiuotis. Ma
tydami filmus iš Lietuvos, 
mes panaujiname savyje 
lietuviškus jausmus.

Rengėjai

ir kituose1 
n e m a ž a

Niujorke, kaip 
didmiesčiuose, yra 
prostitučių. Vienos jų parsi-1 
duoda, vergo verčiamos, kitos. ’ 
galimas daiktas, dėl padykimo 
arba dėl norėjimo greit pra
lobti. 1

Kaipgi tokio policmenai “dar
buojasi”? Visaip. Vieni jQf 
apsimetę nekaltais avinėliais, 
visaip slapta klauso prostitučių 
pasikalbėjimų jų 
siuose butuose 
galą,“ na,

gyvenam uo- 
Suradę “siūlo 

ir čiumpa savo

Kiekiver.am turėtų būti aiš
ku: kapitalistinėje santvarkų-’ 
jc prostitucija buvo ir 
kadangi šitoje santvarkoje do
leris vaidina vyriausią vaidme
nį.

Bot ne apie pačią prostitu- 
| ei ją mums čia norisi pakalbė
ti, o apie policijos rolę pros
titučių gaudyme, šimtai, o gal 
daugiau, slaptų policmenų yra 
paskirta prostitutėms gaudyti. 
Kiekvienas poli omen as už su
gautą ir teismo nubaustą pros- 

1 titutę gauna tam tikrą skaičių 
a t ž y m ėjimų — vadinasi, jo 
\ardas policijoje “pagerėja,” ir 
tai ii veda i “paaukštinimą.”

buvo suareštuota ten pat 
stovėjusio detektyvo. Areštuo
ta kaip banko plėšikė!

Teisme, prie teisėjo James 
E. LoPiccolo, atsistojo ir An
uos \yras, Artūras Thompso- 
nas. Jis, aišku, savo žmoną 
teisino. Kaip? Jis sakė:

—Mano žmona yra lietuvaitė, 
lai kai ji geria, tai geria! Lš- 
gcrirsi, ji padaro išsišokimų. Ir 
šis jos “žygis” banke buvo at
liktos tik tam, kad padalytų 
juokd. ’ '’y

1 /
‘ Teisėjas viso to neępripažino į 
juoku, ir pastatė Anną Tromp- 
sonienę po $5,000 belą. šią 
savaitę bus ji plačiau apklau
sinėta, o vėliau, sakoma, bo
sianti, teisto.

Iš viso to išvada tokia: rot-i 
kia būti atsargiems su špo-' 
sais bankuose.

nuo- 
pra-

’Teatruose
City Center (miesto 

saVojo teatro) artistai 
dėjo šešiasavaitinį lengvų
jų operų sezoną. Pastatys 
tris skirtingas operas, kiek
vienai skiriant po dvi sa
vaites. Dabar vaidinamoji 
“The Most Happy Fella”, 
įdomi komedija, vaidinama 
jau paskutinę savaitę. Seks 
“Say, Darling”.

Aktorius ir dainoriusl 
miestinis teatras turi labai 
gerus, o įžangos yra žemes-

apsimetę “merginų ieš- 
bus. kančiais kavalieriais,“ vaikš

čioja po saliūnus, po gatves ir, 
susitikę “nieko sau ’ moteriškę, 
prašo ją “patenkinti” jį. O 
kai Įeina juodu i kambarį, kai 
jau viskas esti “artį veiksmų,” 
tuomet ją areštuoja.

Argi taip žmoniška?

Na, o merginos - moterys, 
šitaip suimtos ir nubaustos, 
išėjusios iš kalėjimo, ir vėl ve
da tą pati bizni, gi policme- 
i ai ir vėl visokiais 'būdais ir 
priemonėmis jas gaudo, kad 
patys būtų paaukštinti!

Gėda, daugiau niekas!

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo susirinki

mas įvyks vasario 18-tos va
karą, 8 vai., Auditorijos pa
talpoje. Paskutinis pasitari
mas apie artėjantį Moterų 
Dienos minėjimą.

Valdyba

PRANEŠIMAI
LOS ANGELES, CALIF.

Dėmesiui visų lietuvių! Sekma- 
die, Kovo - March 1 d., bus pirmu 
kartu rodomi filmai iš Lietuvos ir 
bus nepaprasti pietūs.

Jvyks Danų salėje, 1359 W. 241 h 
pusė bloko į rytus nuo Vermont.

prasidės 1 vai., filmai 3 v.
"Lietuvių Meno Deka-

’, “Žydėk, Jaunystę,” ir' 
Lietuvių Delegacija 
įžanga su pietumis $2.

St 
Pietūs 
Bus rodoma 
da Maskvoje” 
‘‘Urugvajaus 
Lietuvoje.” ' 
Rengia LLD 145 kp.

Nepraleiskite progos nepamatę 
i Lietuvos žmonių ryžto ir pastangų. 
1 Pamatysite, kaip, nežiūrint sunaiki
nimo per du karus, palyginus į 
trumpą laiką suklestėjo kultūra, 
mokslas ir menas; taipgi visa eko
nomija. Pasarga: Pietūs ir rodymas 
filmų prasidės paskirtu laiku, nesi- 

. (12-15)nes ir Vidutines, palyginus vėlinkite. Kviečia Komisija.
su privatinių teatrų, pri-
einamos eiliniam teatrų PAIEŠKOJIMAS 
lankytojui. Vaidinimas pa
prastai prasideda tarp 8:15

SERGA
Staigiai apsirgo Frank 

černevičius, gyve n a n t i s 
Maspeth, L. I., ir 11 d. vasa
rio buvo išvežtas į Eli^- 

’ hurst General Hospital, L. 
I. Ligoninėje jis pasidavęs

I Frank Cherneck.
Smulkmenų apie jo ligą 

j nežinome, jo žmona trum- 
j Pai telefonu pranešė, kad 
Ištaigiai apsirgo ir išvežtas 
ji ligoninę. Vėliname drau- 
Igui černevičiui greitai pa-' 
sveikti.

Aš. Eleha Krajalis, ieškau mo
ters, kuri ‘ mylėtų gyventi White 

. Aš turiu gražią vietąir 8:30 v. v. Teatras randa- plains, n. y.
si 131 W. 55th St., netoli 7th ir laikau įnamius, norėčiau, kad at- 

ieitų moteris dėl draugiškumo. Esu
White I

Prašau ■I

Ave., Manhatta'^.e.
Atsinaujindamas prenu

meratą pridek vieną kitą 
doleriuka Laisves paramai.

našlė, labai nuobodu vienai.
Plains yra visokių darbų.
rašyti: Elena Krajalis, 304 West
Post Rd., White Plains, N. Y.

(10-15)

Pajieškojimai

MALE and FEMALE

OPERATORIAI

Vyrai ir Moterys 
Patyrę prie vyriškų švarkų.

ROBERT HALL CLOTHES

Vieni iš Amerikos didžiausiu 
išditbejų vyriškų drabužiu.

REIKALINGI OPERATORIAI 
PRIE SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ

Siūti vyriškų drabužių naujai
• pcrtaisytoj dirbtuvėj Williamsburgh'fl 

(Brooklyn)

Kreipkitės 8:30—12 v. diena.

84 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.

Tarp Berry St. ir Wythe Ave.

ir taip viskas kunkuliuoja, 
kaip katile.

Kiekvienam turėtų būti aiš
ku : “bukiai“ niekad nebus iš
gaudyti, Slaptas, nelegalus be- 
tinimas arkliais kaip ėjo, taip, 
ir eis. !
žalą miesto gyventojams.

Geriausia būtų tuo visu nu
sikratyti — legalizuoti betini- 
mą, kaip reikalauja miesto | 
majoras Wagneris. , Jeigu le-1 
galiai žmonės gali arkliais be- i 
lyti arklių lenktynių parkuose, | 
tai kodėl to paties jie negali 
(kurie nori) daryti pačiame 
mieste? Nereikėtų tuomet pa-! 

kurie | laikyti tiek daug policijos 
Na, I “nusikaltėliams“ ieškoti baus-

Legajizuoti betinimai bū- Į 
apdėti specialiais taksais, \ 
kurių būtų miestui naudos, 
visą tą betinimo biznį be
galima viešai kontroliuoti.

(Tąsa iš pirmo pusi.)
! kitko, jis papirkinėjo valdinin
kus ii* šmugeliavo juodoje rin
koje.

Už tiek daug griekų pakirta 
labai menkutė.

Kunigų spauda nedovanoja
Ir taip daro ir darys | Lietuvai už tai, kam ten, kaip 

r- *----- ( | ir visoje Tarybų Sąjungoje,
darbo 
vergi-

Poli-

ti. 
tų 
iš 
li
tų
Atrodo, jei viskas būtų gerai 
paruošta, tuomet sumažėtų 
kriminalytbės, ir kyšystės, 
kitokios negeroves. Rep,

ir 
ir

Oh

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., vasario (Feb.) 17, 1959

Ieškau savo brolio Juozo Paulaus-j 
ko (s. Antano), gimusio 1889 m. ( 
Gyveno pagal mano dabartinį ad
resą. Paskutiniu laiku gyveno Pitts- 
burgho mieste, buvo atvažiavęs ato
stogų 1929 m. ir vėl išvyko j Pitts- 
burghą. 
Prašau 
Prienų 
Skuigės

HELP WANTED—FEMALE

Dabar kur randasi nežinau, 
rašyti: Jonas Paulauskas, 
rajonas, Šilavoto paštas, 
km., Lithuania, USSR.

Namų ruošėja. Privatiški namai, 
jauna pora, maža Šeima. L. I. prie
miestis. Nuosavas kambarys. Du 
maži vaikai. Skambinkite Manhas
set 7-6616. (14-16)Maloniai prašau jūsų surasti ma

no pusseseres, gyvenančias Niujor
ke ar jo priemiesčiuose. Jų pa
vardės: Venytė Antosė, pagal vyrą 
Šimauskienė, ir Venytė Juzė, pa
gal vyrą Bičiulienė. Tikrai nežinau, 
ar tikslios jų pavardės pagal vy
rus. Pusseserių tėvas Venys Vin
cas mirė 1955 m. šakiuose. O jų 
adreso man niekas nedavė. Už šią 
paslaugą būsiu labai dėkinga. Ona 
Burokienė - čepa.itytė, Panevėžys, 
Berčiūnų g. n r. 5, Lithuania, USSR.

(13-14)

Į ir visoje Tarybų
i Įvedamos Į mokyklas
I pamokos. Tai reiškią *
! ją.”

Nesistebimo. Kunigui < 
reiškia vergiją. Jis jo 
“kaip velnias kryžiaus.“

Kap kita su normaliu ir su
sipratusiu žmogumi. Jam dar
bas ir užsiėmimas yra gyveni
mas. Gerai, kad tam jis mo
kykloje paruošiamais dar jau- i _Ieskįįu,s.avo- tet(?s UįįU8 Kai,įy* J 1 i tęs - Sakalienes, gim. 1897 m., Lie-
nystėje. ! pojos mieste. Išvykusi į Ameriką

1 1919 m. Anksčiau gyveno Čikagos 
mieste, kartu ir jos vyras Jonas 
Sakalas. Negaunu atsakymo j laiš
kus. Prašau juos pačius arba apie 
juos žinančius man pranešti. Iš 
anksto tariu ačiū. Rašykite: Stasė 
Kairytė - Markūnienė, Sedos rajo
nas, Žcm. Kalvarija, Lithuania, 
USSR.

REAL ESTATE

darbas
► bijo,

Peekskill, N, Y. Continental 
Village. Du Brookside lotai parda
vimui. Rašykite ar telefonuokite. 
Box 53, Peekskill, N. Y. Tel. Peeks
kill 9- 0836. (14-15)

MATTHEW A
t

SVEIKINA
Iš atostogautojų rojausi— 

Miami Beach—gavome tokį 
atviruką:

Geriausių linkėjimų vi 
s.iems laisviečiams iš Flori
dos. Labai puikus oras. Va
kar matėme lietuviškus fil
mus. Puikūs!

Walter ir Bronė Keršuliai I

Tunis. — Tunisijos vy
riausybė sako, kad Francū- 
zija grūda savo šnipų į 
įvairias tunisų įstaigas.

Kinijojc dar esą devyni tūks
tančiai rusų baltagvardiečių, 
pasprukusių iš Rusijos 1917 
metų revoliucijos laikais. Mū
sų ponai nori juos iš ten pa- 
simti. Tam net aukas renka.

Toji nelaiminga bėglių veis
lė baigia išnykti.

Tokio pat likimo laukia ir 
šių dięnų pabėgėliai iš Lietu- j atSlieptu
ves, kurie tebesapnuoja apie 
sugrąžinimą Lietuvon smeto- 
nižmo.

Tikėsite ar ne, bet mes ir 
vėl suėjome su Grigaičiu į 
“bendrą frontą.“ Jis sako, 
kad jis visiškai nebepaiso Mo
lotovo ir Malenkovo. Mes irgi 
jų nepaisome.

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*oe»*oc*

Ieškau sesers, Marijos Deltu- 
vaitės-Klimicnės, visą laiką gyvenu- 

į sios Brooklyno mieste. Prašau ją 
1 ", arba žinančius apie ją
j pranešti man. Jiezno rajonas, Dar

sūniškio paštas, Deltuva Motiejus, 
Lithuania, USSR.

Didelė, graži, net iš 450 na
rių amerikiečių turistų grupėj 
vizituoja T a r y b ų Sąjungą. 
Daug jie pamatys, daug įspū
džių parsiveš.

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

AL’S TELEVISION SERVICE
ALBERT MISIŪNAS, Sav.

(Authorized Member Philco Factory-Supervised Service) 

Taisome Televizijas, Radijus, Hi-Fi 
Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas

S

Prašome kreiptis sekamu antrašu: .
101-23 112 St., Richmond Hill, 19 N.Y. Tel.. VI. 6-6895 

Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak.

1
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