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METAI 48-ji

KRISLAI
Pamirškime!
Penkiasdešimt metų pažintis.
Mokykla ir vaikai.
Už 35 valandas ! 
įkvėpimas meilės darbui. 
Nesnaudžia!

Rašo A. Bimba

i J V karo laivas buvo Mia statosi 
sulaikęs TSRS laivą \160 ka™ la,v«

. ; Londonas. —

AepamirsKite Laisves se- 
rininkų suvažiavimo nutarimo. 
Su balandžio pradžia prasidės 
trijų mėnesių finansinis vajus 
laikraščio span s t u v ė s per- 
Lraustymui į naujas, patalpas. 
Tegu kovo mėnesis būna va
jui pasiruošimo meni 

Man atrodo, kad 
, mingi būsime, jeigu

kiais tūkstančiais dolerių per- 
sikraustysime. Gali ir gerokai 
daugiau kaštuoti. Todėl šis

iu:

pen-

Washingtonas. — Tarp
tautiniuose jūrų vandenyse, 
apie 120 mylių atstoję nuo 
Newfoundland© salos, Jung
tinių Valstijų kariais laivas 
sulaikė Tarybų Sąjungos 
laivą ir tyrinėjo.

Penki vyrai nuo JAV ka
ro laivo naikintuvo “Roy 
O’Hale-336” buvo sulipę į 
sovietinį žvejų laivą “Novo- 
rusisk”. Amerikos, karinio 
laivyno komandieriai tą žy
gį teisina tuo, kad toje sri
tyje buvę “sugadinti povan
deniniai telegrafo laidai

-------- Amerikos karinio laivyno
Amurikos darbininkų indė- gJTipe sugrįžusi nuo tarybi- 

jimas teisingai gali didžiuotis laivo išleido ))areiškimą, 
dviemis pavardėmis— William 'kad “‘Novorusiskas’ neturi

Mūsų aprėdalai ir 
siuvėjų reikalai

Washingtonas. — Šiemet rių. Amalgamated Clothing 
pri k 1 a u s ė i baigiasi ir moterį’kų dra-| Workers of America turi 

‘ beveik 300,000. Dar yra po
ra mažesnių unijų. Bet yra 
nemažai ir neorganizuotų 
siuvėjų, res fabrikantai 
daug įmonių perkėlė į ma
žesnius miestelius ir taip 

nedar- nuo unijos pabėgo.

kantai n- \daznai atsisako !26.50000() mote,4ku paltu> 
pakelti algas atnaujinti su-110 6on 0Q0 šv;ll.ku 143.100,- 
umjonns kontraktus, ir to 0(,() sukne]iu i6i.5oo,000 
pasekmėje prasideda strei- • ‘ji •

į 600.000 megztinukų.
Aprėdalų industrijos dar-į Vvrams buvo pagaminta 

binLkai ir darbininkės yra 18,600,000 švarkų, 8,500,000 
organizuoti. International (trumpų švarkų, anie tiek 
Ladies Garment Workers pat ploščių ir 240,000,000

Sirijos valstiečiai 
gauna žemes

Anglijos! Damaskas. — Sirijoje 
komandie- pravedama žemės reforma. 

- (Seniau žemė 
dvarponiams. Valstiečiai iš 

i jų žemę randavodavo, mo- 
nes kėdami po $28.50 her metus j kainų kilimas, 

už du ir pusę akro. Dabar pragyvenimo verčia darbi- 
mokės už tokį pat plotelį po įlinkus reikalauti didesnio 
$8.50 per metus.. Po 40 me- atlyginimo už jų darbą. Bet 
tų žemė jau bus valstiečio., šalyje viešpatauja
Pirmoje eilele žemės, gauna bas. Tuo ^audojasi fabri

kam! dabartiniamš laikams. 16,000 bežemiu valstiečiu. 
7 v c

kitų tikslų, kaip tik žvejoji
mo”. Jie sako, kad ant tary-1 
binio laivo yra 54 žmonės,' 
kurie nesipriešino ir parodė 
laivo dokumentus.

Kuomi tas viskas baigsis, 
tai sunku pasakyti. JAV 
vyriausybė sako, kad ji pa
sielgė pagal 1884 metų kon
ferencijos nutarimus po
vandeninių kabelių reikale. 
Bet tuo pat laiku pripažįs- 

Saikilt^irija°u Rhodesijoje įvestas 
skraidė virš tarybinio laivo 
per kelias dienas.

Taikos sąlygose dar nebu
vo buvę tokio atsitikimo, 
kad kariniai laivai sulaiky
tų kitos valstybės laivus, o 
žvalginiai lėktuvai skrajotų

*- i a a n ų • Įjos narius ir sudrūdo už!
i spygliuotų tvorų. Visoje 
šalyje eina masiniai žmonių 
areštai ir šimtais! kemšami 
į kalėjimus.

Prieš vietos gyventojus 
anglai vartoja arrpijos dali
nius ir iš vietinių gyvento
jų suorganizuotus} Yra pra
nešimų, kad vietinių karei
vių tarpe auga pasipiktini
mas, ir kai kurie jų bėga iš 
armijos dalių. j-

i karinio laivyno 
rius lordas Selkirk pareis-1 
kė, kad seni kariniai laivai 
bus paversti į metalą, 
jie jau “paseno”.

Anglija su 1960 metų pa
baiga jau turės 160 naujų 
karo laivu, kurie bus atitin-

bužių unijos kontraktas su 
fabrikantais. Nuola-Pi n i s 

sunkė jimas

Viešieji darbai ir 
karo stovis nauju namų statyba

Salisbury. — Britanijos Washingtonas. — Demo- 
kolonijinė vyriaousybė pa- kratai senatoriai ir kon- 
ske.lbė Rhodesijoje karo sto- gpesmanai spiria Eisenlio-
vį. Areštavo Afrikos .Nacio- io adrajnjstl.aeija skirti: Union turi arti 400,000 ra-:marškinių.'

;nahmo Komiteto Khodesi-1 . . . . \ v. _________________________________

ley Flynn.
Draugė Flynn prisimena, i 

kad šiemet sukako lygiai pen- < 
kiasdešimt metų nuo to laiko, , 
kai jinai pirmu kartu susitiko 
ir susipažino su Fosteriu. Ir 
nuo to laiko tarpe juodviejų , niai pasiturinti žmones, at- spauda rašo, kad Ta- 

sikrauste negru Rayfieldsu| *'vbų Sąjunga ir kitos liau- 
Išeima. Tuo jau susirinko ieškos respublikos padarys 
virš 300 baltųjų šovinistu. >su Vokiečių Demokratine 

Ijie mėtė “firecrackerius”. ■ Respublika taiką pirm ge- 
tain sa-! piktai šaukė ir grasino. Da-gu^s 27 dienos ir perduos.

■j \ ; I bar policija ir valstijos mili-, vokiečiams Berlyno reika- 
Iciia sauso negru šeima su ius-

užsimezgė bendradarbiavimas, i 
Tai gana retas atsitikimas.

nSu laiku, abudu juos gyve
nimo ir kovų patyrimai atvedė j 
į Komunistų partijos gretas. į 
Dar ir dabar, jau, 
kant, gyvenimo saulėlydyje, ■ 
Flynn ir Foster vardai tebeta- cija saugo negrų šeimą .... 
riami visame Amerikos darbi-j keturiais policijos šunimis, 
ninku judėjime su didžiule pa-, 
garba, su giliausia meile.

300 BALTŲJŲ PIKTAI “D u VftLiptiifl hi 
PUOLĖ NEGRŲ ŠEIMĄ VOKieilja, 131 
Wilmington, Del. — šio 116 Islandija”

miesto apylinkėje, Collins
Parke, kur gyvena viduti- Berlynas. — Rytu Vokie- 

; ht- tij°s spauda rašo, kad Ta-

daugiau pinigų viešiems 
darbams. Eisenhoweris biu
džeto plane siūlė naujų na
mų statybai $950,000,000 
per trejus metus.

Atstovų Buto finansinis 
komitetas 19 balsų prieš 7 
nutarė tam reikalui paskirti 
$1,125,000,000. Senato fi
nansinis komitetas nutarė

išdykavimasivaikų
tėvų nebeduoda ra- 

nei naktį.

Mūsų
daugeliui
mybės nei dieną,
Tai be galo svarbi ir opi pro 
lema.

šitos nesveikos padėties!
plaukti dar nesvei- 

reikalavimai. Net ir 
normalūs ir rimti žmo- 
jau atvirai reikalauja 
mokytojams mokyki o s e 

rykštėmis ir

pradeda 
kesni 
šiaip 
nės 
leisti
vaikus bausti 
kumščiomis!

Jėga prieš jėgą, barbariz
mas prieš išdykavimą! Tai ot 
prie ko dasigyvenome palai
mintos buržuazinės civilizaci
jos širdyje!

Vaikus ne mokysime, bet 
mušime!

Japonų darbo unijos 
palaiko korėjiečius

Tokio. — Japonijos vy
riausybė atsikreipė į Rau
donąjį Kryžių, prašydama 
pagalbos pergabenimui į 
Šiaurinę Korėją 600,000 ko- 

. Pietinės Korėjos, 
reakcininkai grasina, kad 
jie, neleis korėjiečiams grįž- 

l ti į savo tėvynę. Jie kursto 
lir Japonijoje dešiniuosius,, 
|kad keltų protestus prieL 
i Japonijos valdžią.

Maskva. .— Tarybų Są- norvegų tankerį “Jalantą”,! Korėjiečiai į Japonija pa- 
junga nėra priešinga, kad 12,000 tonų laivą. Smūgis teko pirm 1945 metu, kada 
užsienio ministrai svarsty- buvo taip galingas, kad nu- 

jtų Vakarinio Berlyno klau- piovė 100 pėdų norvegų žvejų unijos 
išimą, bet ji nesutinka, kad laivo pirmgalio. Abi norve- 
užsienio ministrai svarsty-.gų laivo dalys išgelbėtos., 

i tų Vokietijos apvienijimo ---------
reikalus. ! Belgradas. — Šią savaitę

—----- 'i Jugoslavija duos* kelis nau-
New Yorkas. — Du gink-! jus nedidelius, karinius lai- 

luoti užpuolikai apiplėšė 591 vėlius. Indonezijai, 
žmones, kurie važiavo au-; _--------
tobusu iš' New Jersey vals-!

Tymsterių unija, kuri nėra tijos į New Yorko miestą, i dies Respublika
AFL-CIO dalimi, nutarė ——- ,—jeigu Vakarai puls Vo-
plačiai veikti, orga-nizuoda- Manila. — Filipinų jūrei- kiečių Demokratinę Res- 
ma Puerto Rikoje darbiniu-; viai buvo sulipę į penkis ta- publiką, tai tas bus lygu už
kils. Hoffa ir kiti vadai sa- rybinius laivus, kurie plau- puolimui ant Kinijos, 
ko, kad Puerto Rikoje ir, kė pro Luzon salą. Jie suli- --------
Amerikoje organizavi m o J po į laivus, kada vieno tary- - '
darbams bus skiriama mili-:binio laivo mašinos sugedo rybų Sąjungos delegacija|numatyti, kad 1959 metais,000 akrų plotą.

j su Chruščiovu priešakyje ir | TSRS.aliejaus išvežimas la-; 
... ................ bai padidės.

Vokiečių laikraščiai rašo,į 

jog TSRS davė Vakarams1
NAUJA GADYNĖ, TAI pakankamai laiko per šešis' 

NAUJI IR GINKLAI mėnesius susitvarkyti irpa-
1 sitraukti iš vakarinės. Ber-' 

£į_|lyno dalies. “Jeigu jie to ne-' 
’ padarys, tai jų pačių kaltė...
Lai Vakarai žino, kad Rytui 
Vokietija, tai ne Islandija”,' 
rašo “Neu Deutscland”.

Londonas. — Angliia jau 
išbandė naują kruizerį 
ger”. Jis, kaip ir io “bro- 

lliai” “Blake” ir “Defense”, 
;yra ginkluotas kanuolėmis.

Bet anglų admirolai sako, 
kad tai iau paskutiniai lai
vai, kurie taip yra “seno
viškai” -apgingluoti. Visi 
kiti nauji kruizeriai bus 
ginkluoti raketų šaudymo 
įrengimais.

NUTARĖ ORGANIZUOTI
PUERTORIKIEČIUS

Miami Beach, Fla. —

naujų namų statybai skirti 
$100,000,000 daugiau, negu 
Eisenhoweris siūlo.

JAV ŽMONĖS DAUGIAU 
GERIA ALKOHOLIO

Washingtonas.. — T. J. 
Donovan, vice-prezidentas 
biuro išdavimui alkoholinių 
gėralų leidimų, sako, kad 
1958 metais žmonės išgėrė 
daugiau kaip 1957. Jis sako, 
kad buvo išgerta 215,000,- 
000 galionų stiprių alkoho
linių gėrimų. Jų gaminiind 
industrijoje ir biznyje dirba 

, 1,250,000 žmonių.Į 7 7 c-

Vėliausios žinios
pastaroji valdė

vadas
“Kokią teisę turi
Korėjos diktatorius neleisti 
korėjiečiams grįžti į savo 
tėvynę?”

TSRS DELEGACIJA 
JAU INDIJOJE

New Delhi. — Indijon at- 
R vyko Tarybų Sąjungos 

01 draugiškumo delegacija. Ją 
t-,. S5 ? i sudaro penki veikėjai. Dele- 

"1 gacijos priešakyje yra And
rejus A. Andrejevas. Dele
gacija Indijoje išbus apie 
dvi savaites, aplankys dau
gelį miestų ir industrijos 
centru. €

i

buvo lygiai prieš 75 
Amerikos Darbo fede- 

iškėlė S valandų darbo 
Tai buvo revo- 

Juo suižavė-1

metus, 
racija 
dienos o balsį, 
bucinis obalsis
jo visa darbininkija.

Šiomis dienomis toji pati I 
Darbo Federacija, susivieniju
si su CIO, nutarė kovoti už 7 
valandų darbo dieną. Taip 
pat revoliucinis nutar i m a s . 
Taip pat jį karštai sveikina vi
si Amerikos darbininkai.

ANGLAI TURI DVI 
JŪROMS TAISYKLES
Londonas. — Angliia ir 

Danija pasirašė žvejybos 
reikalais sutartį. Danija, 
kuri yra maža šalis, sutiko, 
kad anglai gali žvejoti 6 
mylios nuo jos krantų. Su-l 

{tartyje dalyvavo 12 valsty-j 
I bių, jų tarpe ir Tarybų Są
junga. Kitos valstybės susi
tarė, kad žvejyba galima 
tik už 12-kos mylių nuo ša
lies krantų.

jonai dolerių. ir laivai sustojo.

vokatų susivienijime. Jie rei- 
Jos parodo, kaip Kau- kalauja, kad Kongresas įstaty

mais suvaldytų Aukščiausiąjį 
šalies teismą.

O teismas , jiems nusidėjo 
tuo, kad praėjusiais metais iš
davė keletą gorų, žmoniškų 
nutarimų.

Ar reakcionieriams pavyks 
sukaneveikti 
tarimus ?

McCarthy 
toji dvasia
kampėmis ir teršia demokrati
nius vandenis.

Budapeštas. — Vengrijo
je šiemet 80,000 valstiečių 

i jau susijungė į kolektyvus.
Labai gražiai mane nutei- """"" ~ 1 1 1 1 1

kė n u o t r a u k o s , tūpusios ir pavojingai pakėlė galvą Ad- 
“Moksleivio” Nr. 7-8 (1958 
m.).
no moksleiviai darbuojasi prie 
pastatymo • ir įrengimo mo
kyklos. Ir manau sau : štai 
kaip gražiai galima praktiko
je susieti darbą su mokslu. 
Štai kaip galima ir reikia iš 
pat mažens skiepyti meilę dar
bui ir atsakomybei! tuos teismo nu

' Nemanykite, kad McCarthy 
įpėdiniai snaudžia. Nebus tų 
baikų I

Šiomis dienomis jie aukštai

mirė, bet jo 
tebeslankioja

pįk- 
pa-

TSRS DAUG IŠVEŽA 
ALIEJAUS Į UŽSIENĮ
Londonas. — 1958 metų t 

pabaigoje Tarybų Sąjunga 
į užsienį jau kasdien išve
žė po 293,000 bačkų aliejaus. 
(Bačkoje yra 42 galionai) 
Dabar TSRS statosi alie

jaus transporto laivus po pereitojo lapkričio mėnesio 
Berly’nas. — Atvyko Ta-į 40,000 tonų įtalpos. Galima apdrėkino ir apsausino 450,-

Pekinas. — Kinijos Liau- 
pareiškė,

BULGARIJO.TE DIDINA 
DERLIŲ PLOTUS

Sofija. — Bulgarijoje 
valstiečiai atlieka milžiniš
kus žemės, apsausinimo ir 
apdrėkinimo darbus. Nuo

  ©radėjo taikos derybas, su 
Atėnai. —■ Mirė generolas Vokiečių Demokratine Res- 

N. Tikoupis, sulaukęs 91 publika, 
metų. Jis komandavo grai- 

*priejkų jėgas Pirmame pasauli- 
plaiikos. laivas išplaukė į!niame kare, 
anglų Borneo salą, vilkda- "
mas fabriką ant specialėsi Maskva. — Generolas A. 
platformos. Fabrikas pasta-1 Staričevskis, 45 metų am-j 
tytas pramušimui giliu alie- komandierius sporti-! 
jaus šaltinių. Jis taip įreng-I^U lėktuvų, žuvo oro ne-| 
tas, jog gali būti perveža- 
mas į naujas vietas. Fabri-;

FABRIKAS PLAUKS 
VIRŠ 9,000 MYLIŲ

Londonas. — Vasario 2.1 
d. iš Southampton© :

T. SĄJUNGA ĮSPĖJO 
PAKISTANO VALDŽIĄ
Karachi. — Tarybų Są

junga prisiuntė Pakistano 
vyriausybei protestą, kad ji 

įleidžia Jungtinėms Vals.ti- 
| SPROGIMAS SUNAIKINO joms steigti karines bazes. 

iTSRS sako, kad Pakistano 
t diktatoriška valdžia, taip 

paneigia savo, 
šalies žmonių valią, ir už tai 
ima ant savęs pilną atsako
mybę.

Per tą laiką iškasta 2,500 
įmyliu ilgio kanalų, Įrengta 
11,900 vandens saugos, duo- 
ibių ir paruo ša 400 pompų.

Nicosia. — Kipro salos 
gyventojai pasitiko Maka
rios kaip didvyrį.

Jakarta. — Indonezijos 
komunistai nepatenk i n t i 
dabartie Sukamo politika 
demokratijos reikalais.

H-BOMBŲ ĮSTAIGĄ 
. Londonas - Sprogimas 

.... . t ..... . i sunaikino hidrogeninių 
kas bus plukdomas aplinkui! benville, Ky. — Southern!bombų laboratoriją 2 mylios 
Afriką ir beveik visą Aziją,! RaįlwaY geyležinkelio tavo-'nuo Aldermanstono. Mieste-' 
virš 9,200 myliu. Jame yra Agniame traukinyje įvyko Jyje langai išbyrėjo, namai 
56 darbininkai. 'sprogimas ir nuvirto 28 va-j drebėjo. Sprogimas įvyko,1

;goriai. Buvo vežamos atd-!kada iš sunkvežimio buvo! 
j minės medžiagos. į iškraunamos sprogstančios j

į medžiagos. Gaisras sunaiki-' 
~ | no centrinius pastatus.

NEW ORLEANE VĖL 
PAAUGO NEDARBAS i
New Orleans. — Pietinė-;Amerikos karinės jėgos iš-' 

se valstijose vėl padidėjo, šovė satelitą.
nedarbas. New Orleano -------- .
prieplaukoje darbai ’ suma
žėjo 20 procentų. Visa eilė vandenyne, visai arti New 
fabrikų atleido darbininkų. Yorko, Amerikos didysi 
Vien šiame mieste yra 10,- laivas “Constitution”, 
000 bedarby.

San Francisco, Calif.

New Yorkas. — Atlanto

s 
30,- 

500 tonų įtalpos, smoge į

So. Boston, Mass.
Mire D r. Bori sas

Prnktadknį, vasario 27 
d., mirė Daktaras J. F. Bo
risas. žinią telefonu prane-

į še jo gyvenimo draugė. Į 
šermenis išviko “L” redak
torius R. 
geras dna

Ibertson, Valstybės sekreto- aorašyta Dr.' Boriso gyv«- 1 . ii • 4 t r-n i» i I ■ •'i* a «• D V 01T I /V

KINIJA NEATSISAKO 
NUO SĄVO TEISĖS

Washingtonas. — W. Ro-
velionio 
a u bus

riaus pagalbininkas Toli-111*"1 as ir veikla. Rerk'ame 
Imųjų Rytų reikalais, pa-Jo žmonai gilią uz.uojautą!

Maskva. —Anglijos prem-j reiškė, kad Kinija visai at 
jeras Macmillanas ir jo pa
lydovai Dubno mieste ap
žiūrėjo TSRS milžiniškas 
atominės energijos labora
torijas.

«
sisako svarstyti Quemoy ir! Binghamton, N. Y.
Matsų salų klausimą. Kini-1 &
ja sako, kad tai jos salos ir j Mirė Louis šimoliūnas. 
ji jas išlaisvins, — taipgi iš- Bus laidojamas antradienį 
laisvins ir Formozos salą, kovo 3-čią.laisvins ir Formozos salą.



V H V C d LITHUANIAN jy Aid V JEl SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays. 
110-1? ATLANTIC AVENUK, RICHMOND HILL 19, N. Y.

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

Established April 5: 1911-------------------------------ROY MIZARA. Editor

SUBSCRIPT I ON RA L ES
United Stales, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Uo................ $10.00 per year
Queens Co.......  15 50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign count lies, per year 112.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Dėkoj a me vajininkams
LAISVES VAJUS BAIGĖSI. Tai buvo neblogas va- 

jus. Gauta naujų mūsų laikraščiui prenumeratorių, at
naujintos prenumeratos senų skaitytojų. Laisves fondui 
aukomis sudėta $5,267.62.

Vis tai atlikta vyriausiai dėka mūsų vajininkų, ku
rie nuoširdžiai darbavosi, rūpinosi, ir, be abejonės, pri
dėjo net ir savo išlaidų prie savo darbo.

Dešimt vajininkų laimėjo dovanas. Pirmąją dovaną 
nusinešė Waterburio vajininkai, o antrąją — Brooklyno. 
Bet gerai pasirodė ir kitų miestų vajininkai. Mes puikiai 
suprantame tai: mažų lietuvių kolonijų vajininkai, nors 
ir labai daug darbuotųsi, negalėtų laimėti pirmųjų dova
nų todėl, kad ten nedaug gyvena lietuvių.

Mums patinka, kad Čikagoje taipgi buvo gražiai 
Laisvei pasidarbuota. L. Prūseikai sergant, Paulina Blaš- 
kienė užėmė jo vietą. Ji gerai dirbo.

Dėkojame labai nuoširdžiai visiems vajininkams, vi
siems skaitytojams, kurie vajininkams padėjo dirbti!

Tolydžio sakome: nors oficialus Laisvės vajus baigė
si, neoficialus turi tęstis ir tęstis nuolat. Kur tik sutin
kame lietuvi, Laisvės dar neprenumeruojantį, raginkime 
jį, kad jis mūsų laikraštį užsisakytų.

Pažangiosios spaudos platinimas yra vienas kilniau
sių, vienas svarbiausių veiksmų darbininkų judėjimui 
tvirtinti.

AFL-CIO vadovybes posėdis
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ baigė savo suvažiavimą 

AFL-CIO Vykdomoji taryba. Ji buvo suvykusi posė
džiams į Puerto Riko sostinę, San Juan miestą. Suva
žiavimas buvo ilgas.

Mums atrodo, tačiau, kad šis suvažiavimas padarė 
nelabai gerų nutarimų. Štai jų vienas. Tymsterių unija, 
kuri išmesta iš API,-CIO, Puerto Rike pradėjo organi
zuoti tymsterius (sunkvežimių vairuotojus) ir kitus, ku
rių darbas susijęs su tymsterių profesija, darbininkus. 
Fabrikantai ir Puerto Riko valdovai, pav. gubernatorius 
Luis Munoz Marin, nusigando. Mat, tymsterių unija, ne
žiūrint kai kurių jos vadovų atliktų blogų darbų praei
tyje, yra kovinga unija, didelė, galinga. Jei jai pavyktų 
suorganizuoti Puerto Riko tymsterius ir kitus darbinin
kus, samdytojams būtų bloga.

Tuo būdu AFL-CIO Vykdomoji taryba ir nutarė: 
pradėti kovą su tymsterių unija, neprileisti jos., kad ji 
suorganizuotų Puerto Riko darbininkus į profesinę są
jungą; Vykdomoji taryba nutarė organizuoti tuos dar
bininkus po savo globa. Sudarytas specialus lokolas, j 
kurį dabar ir bus bandoma traukti visokius Puerto Riko 
darbininkus.

Ką visa tai reiškia? Tai reiškia karo pradžią tarp 
AFL-CIO ir tymsterių unijos. Tas karas, gali labai bran
giai lekuoti abiem pusėm.

Tai pastebėjo ir Joseph Curran, National Maritime 
Unijos prezidentas. Jos sakė: šis nutarimas neatneš or
ganizuotiems darbininkams naudos; jis, iš tikrųjų, atneš 
tik blėdį.

Mes taip pat galvojame. Užuot ėjus į kovą su tyms
terių unija, AFL-CIO turėtų organizuoti neorganizuotus 
milijonus kitų darbininkų čia pat, Jungtinėse Valstijose.

PAAIŠKĖJO, kad šiame suvažiavime įvyko smarkių 
ginčų tarp George Meany, AFL-CIO prezidento, ir Wal
ter Reutherio, automobilių pramonės darbininkų vadovo. 
Kiekvienam, kuris seka darbininkų judėjimo reikalus, 
aišku, kad tarp šitų dviejų vyrų niekad nebuvo “šven
tos ramybės”. Meany — griežtas konservatorius-reakci- 
ninkas; Reutheris — pažangesnis, į gyvenimą žiūri pla
čiau.

Reutheris buvo sumanęs šaukti į Washingtona dide
lę bedarbių demonstraciją, kad ji pabrėžtų valdžiai ir 
šalies Kongresui nedarbo pavojų.

Meany tam griežtai pasipriešino. Jo nuomone, “tai 
komunistinis sumanymas.”

Kilo karšti debatai. Na, ir juos visvien laimėjo Mea
ny. O kad šiek tiek “apeiti0 savo opoziciją, tai Meany 
pasiūlė: sušaukti į Washingtona nedarbo klausimu kon
ferenciją, kuriai pirmininkaus Walter Reuther. Taip ir 
buvo nutarta.

Vadinasi, užuot šaukus didžiulę demonstraciją, bUs 
pasitenkinta konferencija.

SUVAŽIAVIME buvo pateikti pranešimai apie tai, 
kiek šiuo metu AFL-CIO turi mokestis mokančių narių. 
Pasirodė, kad jų esama apie 13,000,000.

Atsižiūrint į tai, kad li955 metais, kai AFL vienijosi 
su CIO, abidvi organizacijos, turėjo daugiau kaip 15,000,- 
(X)0, ką matome? jVlatome, kad AFL-CIO narių skaičiumi 
mažėja. Tiesa, per tą laikotarpį buvo išbraukta su 1,500,- 
000 narių tymsterių unija, bet kur gi kiti 500,000 darbi
ninkų? Jie išsimetė, išsibraukė. Sakoma, per pastaruo
sius trejus metus buvo gauta apie 1,000,000 naujų narių. 
Vadinasi, vienur buvo darbininkai įrašyti į AFL-CIO, o 
kitur darbininkai išsibraukė, pasitraukė.

Ir dabar, užuot dėjus pastangas, kad būtų įtraukta
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Kas Ką Rašo ir Sako
TAI KO GI Iš 
TIKRŲJŲ TARYBŲ 
SĄJUNGA SIEKIA?

je—nuosekliai vykdyti užsie- 
! nio politiką, kuria skiekiama 
• išsaugoti bei stiprinti taiką ir 

Tarybų Sąjungos Komu-, tautų saugumą remiantis le- 
nistų partijos Centro Komi- nininiu skirtingas socialines 
toto pranešime, kurį šuva- sistemas turinčių šalių taikaus 
žiavimui patiekė sekreto- į sambūvio principu. Reikia 
rius Chruščiovas, randame.s’ekti, kad būtų nutrauktas 
suglaustoje formoje Sližy- šaltasis karas’ ii; sumažintas 
mėtus tikslus, kurių tarybi- yrptautnns įtempimas Viso- 
ne liaudis sieks ateinančiais kc,;,ofai mv iirtuuw , ciahstinę sistema ir broliškuseptyneriais metais Jie la- (autu san(h.auga;
bai įdomūs ir svarbus. Čia ‘ !
juos patiekiame mūsų skai- Pagrindinė ateinančio sep

tynmečio problema — laimėti 
kuo daugiausia laiko tokiose 
ekonominėse socializmo lenk
tynėse su kapitalizmu.

TSRS ekonominės statybos 
programa su nauja jėga rodo, 
kad tarybinė ekonomika atei
nantį septynmetį, kaip ir anks-, 
čiau, bus vystoma taikiai. Mes!prieš 
ir toliau nuosekliai vykdysime j politiką: 
lenininę taikos politiką.

Chruščiovas sakė:
Draugai! Partijos vadovau

jama tarybinė liaudis pasie
kė tokias viršūnes, įvykdė to
kius didingus pertvarkymus 
visose ekonominio ir visuome
ninio - politinio gyvenimo sri
tyse, kurie įgalina mūsų šalį 
dabar Įžengti į naują nepa
prastai svarbų savo vystymo
si laikotarpį — išplėstinės ko
munistinės visuomenės staty- ' 
bos laikotarpį.

Svarbiausi šio laikotarpio1 
uždaviniai — sukurti materia
linę - techninę komunizmo ba
zę, toliau stiprinti ekonominę 
bei gynybinę Taiybų Sąjungos

NEDARBAS AUGA
Vakarinės Vokietijos vai-! 

džia praneša, kad už iš už-i 
sienio įvežamą anglį Vokie
tijon turės mokėti už toną 
$4.76 muito.

Tai daroma todėl, kad 
Ruhr’o ‘ mainose susikuopė 
tiek daug anglies, kad ang
liakasiai beveik pusę laiko 
dirbti tegauna.

13 milijonų tonų anglies: 
esą užsilikę nuo pereitos | 
žiemos neišparduotos. O tuo: 
pačiu laiku, kuomet anglies 
p e r v iršius randasi, tai iš 
Jungtinių Valstijų įvežama 
9 milijonai tonų kas metai

ketų klausimas, tai, 
žiūrėk, jie jau ir pešasi 
savo tarpe. Pasirodo, kad 
“laisvajame pas a u 1 y j e ’ ’ 
marketai per siauri, o pro
dukcija skubi ir per didelė. 
Ir, nori ar nenori, ekonomi
nės aplinkybės verčia briau- 
tis į vieni kitų manketus ir 
kivirčytis savo tarpe. Ir 
padėtis eina vis blogyn.

Tokiai padėčiai susida-J 
rius, angliakasiai pradėjo

pasi- matyt, atkreipė j tai dėme
sį. Ir jie mano, kad jie ke
liom dirbtuvėm gaus darbo, 
įskaitant ir Singerio kom
paniją. Susirinks su Apsi
gynimo departmentu ir da
rys, ką geriausiai galima, 
kad pataisyti blogą padėtį.

Industrijos departmentas 
praneša, kad N. J. bedarbių 
skaičius už sausio mėnesį 

Singers Manufacturing paaugo iki 22,110. Tai, gir- 
Co., Elizabth, N. J., kuri iš- di, aukščiausias bedarbiais 

it- sausis nuo 1946 metų, kuo- 
Pii- met buvo demobilizuota ka- 

mojo karo metu dirbo apie reivių armija. Ir priduria, 
115,000 žmonių. Antrojo ka- kad, girdi, padėtis vargiai 
ro metu dirbo jau tik apie pasitaisys iki po 1960 m.

O dabar* - -- - - --

dirva siuvamas mašinas, ? 
sidūrė blogoj padėty.

10,000 žmonių. O dabar , ,.• • u a- u • o naa I Šalies padėtis darosi blo»vargiai bedirba apie 3,000. 1’ t 1x4-' valgiai oeciiioa apie 6,uuu.. i bruzdėti ir reikšti nepasi- T % , .v. 1 .. . g a., • .....  •...... . ..... Ir is to skaičiaus is darbo 3 ,tenkinimą ir net protestuoti t,." — ----
savo valdžios ■ tokią atl«dimaS tęsias! kas savai- 

s a v o ž m o n e s 1. Kada Jls sustos> nlekas 
j skriausti, o šerti Amerikos | nezin0‘ 
i anglies magnatus. Už tai

Biznis prastas. Ne
darbo armijos auga. Darbo 
unijos daro spaudimą, kad 

i blogą padėtį gerintų, o ša
lies prezidentas, šaipydam.^- 

Paskubos mechanizacija sjS) sak0: Kam čia taip 
5a.s išstūmė I triukšmauti ir daryti ne-'Vokietijos valdžia turėjo yra įvesta, ir tas išstūmė į triukšmautidar vienas jiems

NUSIMINIMO PUNKTAS;atkreipti atydą į tai ir už- daugelį darbininkų iš dar-ismagumuSj kuomet padėtis 
Klerikalu rašeiva P I)ai-id®^ muitą ant įvežamos bo. Bet yra irkita priežas-, krypsta gero jo n pusėn? 

___ i “prosperity” bu- 
around the corner,” 

■ “on a 
curve.7' Tik reikia surasti 
tą “curve.”

.... . .. .. v Bloomfield, N. J., Newar-
inagnatai ^dnbyscių masinas uz pu-prįemiesty> randasi Ge- 

. • L z tai ringelio i neraĮ EĮecįrjc dirbtuvė.
kompanija žemesnes kainos i Į^cĮįrba “ajr conditioners.” 

. mašinų isdirbimą_ sulaikė, I Dirba joje 7()0 dai.bininkų. 

.daro tik aukštesnes kainos i G E Co nutarg ta dirbtu_ 
kuuos kainuoja Vę uždaį-ytk Tai reiškia, 

.. . kad 700 darbininkų neteks
IEU-C1O unija, kui i at-. jarbo. Suprantama, ma- 

t stovauja Singeno daibimn- ^am miesteliui antsyk ne- 
kus, tuo klausimu irgi susl”iįekti 700 žmonių darbo yra 

i rūpino. Ai ji susitarus su'smūgis — ne tik jiems ir 
: i kompanija, ar pati savo mi- o

it- voKieuja non pru pies 11 L‘iatvv‘1 nasiuntė i Washine- S C b™ 0 m s ’ ° 11 vlsam nė nrekvba su Rytine Vokieti- ? J wasmng miestellui.
yptys penkiolikai mc- kalbos apie tai, jog ti-e patys. ja, Lenkija ir Tarybų Są-l ; diėtriVfn knnomąmnnn i ‘ Zie&lel> P 

i V a k a r a i padėtų pabėgę- i unca. kas Amerikai''duotu i:.................. i^J IUE lokalo 442,
liams “Lietuvą išlaisvinti.” 
Tada tai. jau tikrai “va
duotojų” visos, viltys kada 

į nors Lietuvon susigrąžinti

Klerikalų rašeiva P. Dai-i
hnr “ShlP’1 v'.dT nt-l Supi'antama, Washingto- ticija už kainas. Dabar pi- 
naudos laimėjimui Tarybų T siuVan,?s ■ U-:~-

galią ir kartu vis įeriau ten- Sąjungos sutikimo su jais!
kinti didėjančius materialnius del Vokietijos. Jie bandy- 
ir dvasinius liaudies poreikius, šią užtikrinti dabartines 
Praktiškai turi būti išspręstas Vokietijos sienas tarpe Len- 
istorinis uždavinys — j 
ir pralenkti labiausiai išsivys
čiusias kapitalistines šalis pa- 
#al produkciojs gamybą vidų-' 
tiniškai vienam gyventojui 
Šiems uždaviniams įvykdyt 
reikės ilgesnio laiko, negu ap
ima septynmečio planas.

1957 metu lapkričio mėnesį 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos : 
Jubiliejinėje sesijoje buvo nu
rodytos svarbiausios Tarybų , nui. < 
Sąjungos gamybiniu jėgų vys- | sitiktų 
tymo kry 
tu. r 
labai svarbi šio perspektyvinio 
mūsų Tėvynės ekonomikos ir 
kultūros vystymo plano dalis. 
Kokie yra mūsų svarbiausi 
prasidėjusio septynmečio už
daviniai?

Ekonomikos srityje — visa-1 viešpatuv imą būtų umžiiicii 
pusiškai vystyti šalies gamybi-: sužlugdytos. , . 
nes jėgas, pasiekti pirmenybi- 
nio sunkiosios industrijos vys
tymo pagrindu tokį gamybos ■ 
didėjimą visose ekonomikos 
šakose, kuris įgalintų žengti 
lemiamą žingsnį kuriant ma
terialinę-techninę komu n i z - 
mo bazę ir užtikrinant Tary
bų Sąjungos pergalę taikiame 
ekonominiame lenktyniavime 
su kapitalistinėmis šalimis, ša
lies ekonominio pote n c i a 1 o 
stiprėjimas, tolesnė techninė 
pažanga visose liaudies ūkio 
šakose, nepaliaujamas visuo
menei naudingo darbo našumo 
didėjimas turi užtikrinti žy
miai aukštesnį liaudies gyve- 
nimo lygį.

tis. Tai yra didele kompe- ’ Hooveriui
—; v- •: vo “;
masinos i Eisenho w e r i u i — 

Vokietijos pasielgi-; taip pat geros, kaip ir Sin-|curve.” Tik reikia - w w - • /"I 1 • • Y i • T Ii tokis 
mas nepatiko, 
apskaičiuojama, nuo to A- nijos, Italijos ir Vokietijos 
merikos anglies i 
nustos biznio už 75 milijo- ;sę kainos, 
nūs dolerių per metus.

Smarkiausiai prieš Vo
kietiją riktelėjo mainierių 

Jis net1

Nes, kaip! gėrio. Galima pirkti Japo

pavyti kijos ir Vokietijos ir tarpe
Tarybų Sąjungos ir Vokie
tijos. Mūsų valstybės sekre
torius Dulles sušilęs bandąs

j įtikinti Adenauerį tokį pla- bosas John Lewis.
na priimti. ragina J. V. valdžią, jei rei-5

Kaip ten bebūtų, šitoks kalas bus, panaudoti re-
Į Vakarų nusistatymas esąs presijas prieš Vokietiją. Ir 

labai pavojingas visam jis mano, kad tokia neprie- 
“Lietuvos vaduotojų” pla-Tankia politika Amerikai' 

Jeigu, girdi, taip at- Vokietija nori praplėsti; 
tai ’ nebeliktų :

Macmi lianą
“Draugas,” 

kad geriau 
šiandienines pa-

Ryšium su tuo kunigų 
Draugas” sieja ir Anglijos 

premjero Macmillano apsi
lankymą Maskvoje. Čionai 
svarbiausias vaidmuo pri
klauso vodkai! Kaip kiek
vienas kitas svaigalas, taip, 
žinoma, ir vodka gero nepa
darė. Vodka 
paveikė, sako 
“ne išmintin, 
suprastų
saulines pro b 1 e m a s , bet 
priešingai — taip apsuko 
galvelę, kad Chruščiovas ir 
nenorėdamas turi išeitį lai
mėtoju.”

Mums gi atrodo, kad ir 
pats “Draugo” redaktorius 

įbuvo, šį editorialą rašyda
mas, smarkioje įtakoje jei

■ ne vodkos, tai kurios nors 
panašios ameri k o n i š k o s 
kvarabos. Blaivus žmogus 

: tokiu nesąmonių neišgal-
■ vos!‘

Už tai Singerio

^aS c!uot.1Lir senatorių ir prašytų, kad
20,000 naujų bedarbių ir - “ ■ ■

vieton
kreiptis į kitas unijas, kadnaujų ocųai uių u stengtųsi pervaryti staty-d * ..L;/ JT?

todėl nukentetų . gelezinke- Kongrese kad uždėtu A ytų spaudimą ant GE
liai ir kitos industrijos 1^on^se> Ta.a..u,zcletų Co., pasirinko švelnų, nub-3 muitą ant išdirbinių,' lankų maldavimo> pasigai4

“Laisvasis pasaulis” vis 
daugiau turi keblumų su 
rinkomis. Politiniai jis šiaipl 1 111X VHvllllCll J 10 OAC41|X

I taip susikalba, susitaria su 
savo įsivaizduotu priešu, 
bet kuomet kyla ekonomi
nis klausimas, prekių pa
skirstymas savo tarpe, niar-

v pasigaiįĮvežamų is užsienio, aiba Įėjįmo būda prieš kompani- 
kad darytų ką nors, kad su-|-7 
laikytų augančias bedarbių J 
eiles. Pasirodo, kad ir ki
tų industrijų unijos daro 
spaudimą ant savo kongres- 
manų tuo pačiu reikalu.

N. J. senatoriai, kaip

Jis kreipėsi į valstijos 
protestoniškų bažnyčių ta- 

| rybą, prašydamas užtari
mo. Nemažai protestoniš
kų kunigų prižadėjo duoti 
moralinę pagalbą. Taip pat 
jis kreipėsi ir į porą katali
kiškų bažnyčių, esančių toj 
apylinkėj. Klebonai sutiko 
pagelbėti ir tuojau griebėsi 
už darbo, be jokio gaišavi- 
mo. Pirmiausia parašė 
laišką GE Co. prezidentui 
Ralph Cordiner. Ir parapi- 
jonams uždavė kalbėti pote
rius, kad ponas dievas padė
tų tiems 700 darbininkų pa
silaikyti darbe, ir kad su- 

! minkštintų R. Cordinerio, 
užsispyri-

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

Darbo ritmas, įpročiai, vyks be įtampos. Susidarys 
automacija tau lyg ir kokia automaci-

Kanadiečiui daktarui D.> ,Cia
Karteriui su žmona daugf varb«( kad tavo darbas kas 
kartu teko stebėti darbo sa- eit« Pa§al »)rastJnę 

- - I rutiną, kur tau nereikia
galvos laužyti, susikaupti 
ties kiekviena smulkmena. 
Pradėk nuo paprastesnio, iGE prezidento, L.r_:_r_ 

i lengvesnio darbo. Palaips-;ma> įad jįs neuždarytų 
niui įšilsi, įgausi cntuziaz-1 dirbtuvės.
mo, ir tada jau galėsi va-! Balandžio 23 d. Clevelan- 
lyti sėkmingai ir sunkesnį, į cĮe įvyks GE šėrininkų siį- 
svaresnį darbą. Įkarščio,' sirinkimas. Ziegleris norC 

i entuziazmo reikia ir darbe. pianuoja ir darbuojasi, kad 
1 Entuziazmas šalina įtampą Įo susirinkimo agendoj būtų 
ir padeda padirbėt sekmin- įdėtas ir Bloomfieldo dirb- 
gai, džiaugsmingai ir pro- tuvės uždarymo klausimas, 
tingai. Ne. Ne mašinlškai,! jįs mano pasiimti “bončių” 

Ine kaip mašina, bet patva- i protestonų kunigų, g‘erų 
Iriai, supratlingai, be įtem-1kalbėtojų/ 
| pimo nervų sistemos.

Ritmas lengvina darbą, 
| įvairina jį, daro jį lengves- 

ir|nį ir linksmesnį. Pasai 
darbo principas

lygas ir ypatumus Tarybų 
Sąjungoje. Darbas ten ki
taip pastatytas, negu kapi
talistinėse šalyse.

Mes dažnai nukalbant 
apie darbo įtampą, apie gal
vojimą, planavimą, rūpestį, 
bailę. Žinom, kad iš to su
sidaro organiniai trūkumai, 
ligos: hipertorija — aukš
tas kraujospūdis, skilvio bei 
žarnos opos, širdies sutriki-! 

imai, nemiegas, nervingu-! 
■ mai.. Ne be to. Tokių da-l 

vaidmenį, visokeriopai stipriu- i ———» — ‘ lykų pasitaiko ir Tarybų j _
ti darbininkų ii- valstiečių są-! Londonas. Yra planas, i S ą j u n g oje, bet prorečiai. į į 
jungą, mūsų šalies tautų drau- kad pradžioje tarybiniai: PAVLOVAS ir jo sekėjai*’ 

“TU-104” lėktuvai ir anglų, tarybiniai fiziologai, Žmo-P
Comet-4 ’ skrajotų tarpe ;nįų sveikatos vadovai ir ■ nį ir 

l Maskvos ir Londono. laip-^ mokytojai šitaip teigia. Vi-\ Pavlovą, 
gi planuojama įtiaukti j tą kūno organai dirba tiks-; toks: geriausias darbas yra 
liniją, ir amerikinius boe-1iiaį sutrumpom pertrauko-'vykdomas su entuziazmu.

"/xr7” .... skraido išų
tarybinį' New Yorko į Angliją. Jeigu ; buriasi 
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i . Į V • •kovoti prieš kapitalizmo ■ žinais
sąmonėje, tai pe Maskvos - Londono-į y1<a rjįmas įr r a u m e n ų i ištižėlių, dykūnų, palaidu- užtikrina

i\ėw Y oi ko. darbo, vidurių, žarnų trūk-inų. Nuo pat mažens vaikiu- rius,
; |čiojimo ir atsileidinėjimo. kai pratinami lavinti rau- ; raštinė 

• į uni jas milijonai neorganizuotų, ypatingai pietinėse i Darbas ir poilsis. Organai į menis, protą, kad paskui Į “kad paskleisti jūsų istoriją
valstijose, darbininkų, tai AFL-CIO vadovybė nutarę į darbuojasi ritmingai. įgalėtų tikti atitinkamai publikai”...
“eiti į karą” su tymsteriais. j Tarybiniai fiziologai mo-; darbo sistemai. Laikraš-i Rodosi, išbandytos visos

ko žmones, kad ir jie veiktų! čiai, radijai, televizoriai, ’ legalios kovos priemones 
panašiai. Suplanuok savo kinofilmai aukština, guo-1 prieš uždarymą dirbtuvės, 
kasdieninį darbą taip, kad, džia darbo žmon-es. Ir nėra i Kokios tų visų pastangų bus

stiprinti tarybinę socialistinę 
santvarką, tarybinės liaudies 
vienybę ir susitelkimą, vysty
ti tarybinę demokratiją, pla
čiųjų liaudies masių aktyvumą 
bei saviveiksmiškumą statant 
komunistoinę visuomenę, plės
ti visuomeninių organizacijų 
funkcijas sprendžiant valsty
binius klausimus kelti parti- 
jos ir socialistinės valstybės i LĖKTUVAIS: MASKVA, i 
organizacini bei auklėjamąjį LONDONAS, N. Y ORKAS

Ideologinėje srityje — 
rinti idėj i n j-au klojamąjį par
tijos darbą, kelti darbo žmo
nių ir visų pirma augančiosios ! 
kartos komunistinį sąmoningu- . u .•
mą, skiepyti jiems komunisti-; __ ’ . Ulie
nę pažiūrą į darbą, 1... _ 
patriotizmą ir internacionaliz-1 bus susitarta, tai Šiais mil-j 
mą, kovoti prieš kapitalizmo ■ žinais atsidarys oro kelias; 
atgyvenas žmonių 
prieš buržuazinę ideologiją.

v nuvažiuoti į tą 
'susirinkimą ir padaryti ge
rą įspūdį, sugraudinti šėri- 
ninkus, nes, girdi, jie turi 
širdį, kaip ir kiekvienas pa
prastas žmogus. Ir, jo ma
nymu, jo tikslas bus atsiek
tas — Bloomfieldo dirbtu-, • J - - —   — - ------- -   — —- LUU ! V U U1A J V1 V VUAMVU

mis bei pauzėmis, kaip dar-1 Tarybų žemėje darbas yra | vėl pasiliks atdara dėl 700 
' i ir širdis, ritmingais visuomeninis, socialinis darbininkų.

i trūkčiodama ir stapčioda-: veiklumas, kurį kiekvienas 
: ma,

Milton Weihrauch, pre- 
pasilsėdama. Taipo pat : gerbia, ir nekenčia tinginių, zidentas IUE distrikto 4-o, 

' ■ - 1 -1-1--............ ..xx-!...-..- Bloomfieldo na-
kad IUE nacionalinė 

nesigailės išlaidų,

Jau girdėjome, kad tymsterių unijos vadovybė nusi
tarė AFL-CIO vadovybės iššaukimą priimti ir “persi- 
mušti”. Tam reikalui skiriama nemažos krūvos pinigų.

Dėl. viso to vadovai, aišku, nenukentės, bet nuken- susidarytų tam tikras r it- perženio darbo, — visi dar- pasekmės, tai tik ateitis pa
tes eiliniai darbo žmones. - - .......................... . . .VUIS. Ignas



j ĮVAIRUMAI
Asbesto akmuo arba 
pluoštinis

Seni Tralo gyventojai api<’ 
phiostinj akmeni asbestą 
pasakoja legendas. Jis čia del 
savo plonyčiu i šilką panašiu 
pluošteliu dar vadinamas kal
nu linais.

Jau senovės Indijos dvasinin
kai dėvėdavo drabužius, pasiū
tus is asbestinio audinio. Ne
degantieji. balti lyg sniegas iš
kilmių drabužiai paprastu 
žmonių tarpe sukeldavo nuo
lankumą — jiems dvasininkai 
atrodė šventais, žinančiais die
viškąsias slaptybes. Tad ne
nuostabu, kad asbestinis audi
nys buto nepaprastai vertina
mas.

Asbestas dar labiau reikalin
gas šiandien. Senovėje jis bu
vo vertinamas dėl sa»vo atspa
rumo ugniai, o šiandien — dėl 
daugelio kitu nuikiif savybių. 
Pasirodo, kad asbestas nepra
leidžia nei šilumos, nei elek
tros, kad jis atsparus šar- 
tjams, o kat kurios io rūšys 
nebijo net rūgščiu. Mikrobiolo
gai is asbesto gamina smul
kiausius filtrus, gaisrininkai 
dėvi asbestines pirštines, pri
juostes, antkelius, iš jo gami
namos užuolaidos teatrams, po
pierius piniginiams ženklams 
spausdinti.

Iš vieno kilogramo asbesto 
galima ištempti trisdešimties 
kilometru ilgio siūlą! Jis ne
paprastai stiprus stipresnis 
už plie ną. Vieno kvadratinio 

milimetro skersmens plieninė 
viela trūksta nuo dvieju šimtu 
• rvklikos kilogramu krūvio o 
tokio paties storio asbestinis 
pluoštas - tik nuo trijų šimtu 
kilogramu.

Del siu savo savybių asbes- 
. tas pasidarė" labai reikalinga 
medžiaga pramone*). Jau šiuo 
metu iš jo gaminama apie 2,- 
(>(»() i vairiausią daiktu.

21,000,000 neturi 
nei vieno danties

1959 m. vasario 15 ei. žur
nale “Parade” Dr. Alan Kerns 
paskelbė, kad virš 20 milijonų 
amerikiečių neturi nei vieno 
dančio. Tada buvo atsiklausta 
Public. Health Service, ar tai yra 
teisybė. Minėta sveikatos įstai
ga atsakė, kael Dr. A. Kerus 
sake, teisybę, nes yra žinoma, 
kad yra virš 21,000,000 ameri
kiečių, praradusių visus savo 
dantis.

, TERMOMETRAS 
i IR GILIAMATIS

žvejams pasiūlytas panar- 
domas termometras ir giliama- 

I lis. Jis yra plastm asinis, 
vamzdžio pavidalo ir turi dvi 
skales. Prietaisas prikabina
mas prie meškerės. Pana r- 
elžius prietaisą, į jo vielų pa
tenka vanduo, kurio kiekis yra 
proporcingas gilumui. Kartu 
matuojama ir vandens tempe
ratūra. Ištraukus prietaisą ir 
paspaudus tam tikrą vožtuvą, 
vanduo išbėga.

Drignės arba 
durnažolės

I 
žmonių priežodis sako: “Dur

nažolės nei sėja, nei akėja, ji į 
pati išauga.” Durnažolė turi ■ 
daug vardų : drignė, durnažolė, j 
durnaropė, durnadagis ir dy-j 
gulda.gibs. Anglai vadina' 
“thorn-apple” arba ' “hedge- 
hot-nut,” o lotniškai “Datura 
stramonium.”

Dai- lietuviai sako: “Ilgai 
siuto, kaip drignių apsiėdęs.” 
Drignės - durnažolės neblogai | 
atrodo, gan įdomiai baltai žy-I 
eli. Tai vaistai, kurie turi aks- j 
tiriančių ir migdančių ypatybių. Į 
Medicinoje durnažolės turi sa-1 
v o vietą. Bet, kaip ir kitos 
gyduolės, jeigu jų “paimtum 
per daug,” tai jau blogai. 
Nuo didelės drignių dozes gali 
žmogus net numirti. i

Žolė užauga iki 100 
i pėdų aukščio

Amerikos botanikai apskai
čiavo, kad pasaulyje yra virš 

j J,500 skirtingų žolių. Šaltuo- 
! se kraštuose žolė mažyttė, 
dažnai prie pat žemės vos įma
toma, o šiltų kraštų žolės au
ga aukštai.

Botanikai sako, kad tūlos žo
lės užauga iki 100 pėdų. Prie Į 
jų galima priskaityti jūrines, 
nes jos užauga labai ilgos. 
Prie žolių priskaito ir “bana
nų medį,” nes jis neturi me- i 
dienos, susidaro tik iš lapų.

Jungtinėse Valstijose yra 
i iki 1,500 skirtingų rūšių žo- 
I lių.

Ar turi galvijai ir 
gyvūnai skonį?

Mokslas surado, kad gyvūnai 
turi jautresnį skonį negu žmo
nės. žmogus turi apie 3,000 
skonio jaustukų. Kiaulė tu
ri apie 5,500 jaustukų, karvė 
net 35,000, o antilopė — 50,-1 
000. Kaip matome, tai gyvū
nai greičiau ir daugiau jaučia, 
kas skanu, o kas ne.

Plaštakės (peteliškės) turi | 
skonio jausmus ir kojose. Už- Į 
tenka joms atsitūpti ant gėlės, j 
kai per kojas jau “ragauja” I 
jos 'skonį.

Gyvatės ii* kitokį šliužai kai-1 
šioja liežuvį ne paragavimui,! 
bet mažyčių gyvūnėlių pagavi
mu). Vabzdžiai prilimpa prie 
jų liežuvio ir taip patenka į 
nasrus, o jau ten yra ir pa
ragavimo jaustukai, i.

_____ * 1

DETALIŲ j
KONSERVAVIMAS

I

Stalingrad traktorių' gamyk-1 
loję sėkmingai naudojamas 
natrio vandeninis tirpalas plie
ninėms traktorių dalims kon
servuoti. Nuvalytos! detalės 
panardomos į tirpalą, ir, jas 
išdžiovinus, paviršiuje atsiran
da plonas nitrito sluoksnis. 
Konservavimas išsilaiko ne ma
žiau kaip vienerius metus.

New Delhi. — Indijos ko
munistai remia Kongreso 
partijos žemės reformą. 
Valstiečiai raginami prie 
kooperatyvio žemės apdir
bimo. Bus siekiama iki 1961 
metų galo apjungti į koope
ratyvus 612,000 sodžių.

ĮDOMYBĖS
JAUNIAUSIAS BUDELIS j

Kazimieras Jean-Baptiste 
Sanson buvo vyriausias bu
delis Paryžiuje, turėjo titu
lą “Mastei* of Paris,” būda- 
mas tik septynerių metų 
amžiaus. Jo tėvas Kazi
mieras buvo budelis pirma 
jo. Kuomet jo tėvas mirė 
1726 metais, tai jo 7 metui 
sūnus paveldėjo tėvo vietą, j 
Kol vaikas buvo persilpnas' 
valdyti sunkų kardą, kad j 
galėtų nukirsti galvą, tai1 
buvo nuskirtas jam pagal-1 
bininkas, kuris aktualiai 
atlikdavo ta biauru darba. t- u c 

JOS JUOKAS TAUTAI 
NELAIMĖ!

Pau Seu-Ya, kurios lū- niją, niekas tam netikėjo, 
pos buvo kaip koralas, dan-įmanė, kad vėl yra apgavin- 
tys žibėjo kaip perlai, juo-^gas šposas. Įsiveržėliai įte
kėsi tik vieną sykį savo gy-1 susidūrė su pasipriešinimu.

Tačiau tas vaikas stovėda- venime. Tačiau jos juokas į Imperatorius neteko sosto 
vo prie žudomojo galvos_ ir i lėšavo emperijos praradi-iįr gyvasties, o Pau niekuo- 
dabodavo, kad g’alva būtų mą, mirtį monarchui ir jos: yngį daugiau nebesijuokė— 
nukirsta ir darbas būtų at- pačios susinaikinimą. nusižudė pasikardama!

Ta kinietė gražuolė savoj
gražumu taip išgarsėjo, kad' '''

liktas legališkai. Bet kuo
met jam suėjo 12 metų am-
žiaus, tai jis pavarė savo 
pagalbininką ir pats savo 
rankomis nukirsdavo galvą.

50 METŲ KALĖJIMO 
UŽ ŠVILPIMĄ

Marie-Augustin Marquis 
de Pelier buvo auka žiau
riausios teismo neteisybės. 
Pagal išduotą varentą ir 
pasirašytą paties Karaliaus 
Louis XVI jis buvo kalti
namas, kad jis švilpė Marie 
Antoinette], kuomet ji sėdo 
rojališkon ložon,. kai buvo 
statoma komedija “Fran- 
coise.”

Jis buvo areštuotas 1786 
metais. 22 metų jaunuolis 
buvo įmestas kalėjiman ir

laikomas be susisiekimo iš 
lauko pusės iki 1790 metų. 
Paskui slapta buvo perkel
tas į Bastiliją ir užmirštas. 
Nė įvykusi Francūzijos re
voliucija neišlaisvino Pelie- 
rio, nors karališkas patvar
kymas dėl jo pasmerkimo 
nebebuvo galioje. Tik 1836 
m. jis buvo išleistas. 

Kinijos karalius Yu, išgh--! . 
dęs apie ją, tiek susižavėjo, AVIGANIAI
jog divorsavo savo žmoną,: Visiems žinoma, kad kal- 
vedė tą gražuolę ir padarė:nuošė ir stepėse avių kai- 
ją Kinijos imperatore. Ap- i menes gano šunys. Tačiau
rūpino visais gyvenimo pa-1 retai kas žino, kad šiam
togumais, kokie tik monar-1 tikslui naudojami . . . stru-
chistinei Kinijai buvo žino-i čiai. Pietų Afrikoje, Kapo 
mi, tačiau ant jos veido ir I valstijoje avių kaimenių sa- 
lūpų n i e k u o m e t nepasi-i vininkai nuo 1942 metų 
reikšdavo juoko žymių. Im- į pradėjo naudoti avims ga-
peratorius pažadėjo 1,000 nyti sarginius stručius. Šis 
ingotų auksu (kas buvo!nelabai protingas, bet grei- 
vertės apie $3,500,000) j tas ir agresyvus paukštis 
tam, kuriam pavyks iššauk- • pasirodė geresnis sargas ne-
ti šypsą ant jos lūpų. Do-.gu šuo. Jie puola ne tik 
vaną laimėjo korto ministe- pašalinius asmenis, bet ir 
ris Kuo Shi-fu. Jis paskel- automašinas, todėl pavogti 
be melagingą gąsdinantį I jų saugojamas avis beveik 
pranešimą armijos vadams, I neįmanoma,

kad barbarai veržiasi į Ki
niją. Tuojau buvo pasiusta 
armija ant rubežiaus, kad 
atmušti barbarus, bet ka
riuomenė jokių barbarų ne
rado ir suvilta grįžo namo, 

į Kuomet Pau Seu-Ya suži
nojo, kad armijos vadai bu
vo apgauti, ji gardžiai nusi
juokė pirmą sykį savo gyve
nime, ir tas juokas jos ša
liai lėšavo labai brangiai. 
Neužilgo po to iš tikrųjų 

' mongolai įsiveržė į Kiniją, 
ir kuomet buvo pranešta, 
kad mongolai veržiasi į Ki-

JONAS SKLIUTAS

atsiminimai iš ilgų pergyventų
METŲ WORCESTERYJE

Gimiau Dzūkijoje, Varė-[ras rėksnys, galėjo gerai 
nos valsčiuje. • (žmones sugraudinti.

Mano tėvai buvo biedni ir! Parėjęs iš bažnyčios, pra- 
turėjo 14 žmonių šeimą: 8įdėjau sakyti: jūs čia turite 
užaugom, G mirė. Viskas, 1 tokį gerą kunigėlį, tai kaip 
ką aš mokėjau — skaityti galite tapti bedieviais? Vie- 
maldaknygę, kurią motina Inas Įnamis jau buvo bedie- 
verpdama išmokė. Nors Va- vis, ii* jis pradėjo juoktis, 
rėnos miestelyje buvo p ra- Sakė: pabūsi—pamatysi!
dinė mokykla, galėjo' tėvai 
vaikus leisti, nes mokėti ne
reikėjo, bet nebuvo prievar
tos, o vaikai mokytis neno
ri. Ir aš nenorėjau. Tada 
tėvas sakė, tai eik slūžyti. 
Būdamas devvneriu metu ir 
išėjau tarnauti pas btiožes. 
Per aštuonerius metus tar
navau, kol išvažiavau Ame
rikon.

Žinoma, tarnauti pas buo
žes nebuvo lengva. Pami
nėsiu tik vieną dalyką: tu- 
dėjau ganyti 18 karvių, dvi 
poras jaučių, 14 avių, 4 
prieauglius, o naktimis tu
rėjau pora arklių ganyti. 
Maistas: vasarą daugiausia 
parėjau valgyti maslionkas, 
kai kada gaudavau rūgš
taus pieno. Saldų pieną kas
dieną veždavo parduoti, 
taipgi ir sviestą. Samdė 
berną, mergą ir piemenį. 
Samdiniai niekad kartu su 
samdytojais n e valgėm.

Paaugęs, gailėjausi, kad 
nenorėjau eiti mokyklon. 
Jei tėvas būtų buvęs protin
gesnis, tai būtų pri vertęs 
eiti. \

Amerikoje
1907 metais atvažiavau 

j Ameriką — į Worcester, 
Mass. Motina, išleisdama, 
nieko daugiau neprašė, tik 
to, kad “neužmirščiau die
vo.” Ji buvo labai dievobai
minga — pirmutinė bažny
čion, paskutinė iš bažnyčios. 
Pasitaikė taip, kad ji ir mi
rė bažnyčioje — namo par
vežė mirusią.

Atvykus į Worcester}, 
puolis pirmą sekmadienį nu
sivedė į bažnyčią. Kunigas 
Jakštis buvo geras gėrikas 
ir mergininkas, taipgi ge-

Darbai nelabai gerai ėjo. 
Po trijų savaičių brolis 
Įprašė pas bosą darbą. Ga
vau 6 dolerius algos per sa
vaitę, dirbau 12 valandų 
per dieną, 60 valandų per 
savaitę. Padirbus 5 mėne
sius, paleido iš darbo; be
darbiu eilėse buvau visus 
1908 metus. Brolis, gau
damas po 7 dolerius savai
tėje, turėjo mane maitinti. 
Gerai dar, kad buvo geras 
ž m ogus Bulevičius, kuris 
tais laikais kepė duoną ir 
vežė į namus, tai davė “ant 
knygutės.” Matydamas, kad 
negaliu užsimokėti, pasakė: 
Nesirūpink, aš matau, kad 
tu geras vaikas, tai kai 
gausi darbą, atsimokėsi. Vi
suomet taip nebus.

Tokių žmonių mažai ran
dasi. Bet jis seniai mirė. 
Kai gavau darbą, atsimokė
jau skolas.

Gyvenau savystoviai, ne
girtuokliavau, .pildžiau mo
tinos prašymą, kas sekma
dienį ėjau bažnyčion, prigu
lėjau parapijai. Bet pradė
jau galvoti, kad reikia mo
kytis rašyti, nes kitaip bus 
blogai! Ir pramokau. Nors 
prastai, bet rašau; pramo
kau ir aritmetikos.

Kaip tapau bedieviu
1910 metais buvau bažny

čioj ir ten jau pamačiau 
naują kunigą Bukavecką. 
3 aipgi buvo geras gėrikas! 
Pasakė, kad po mišių bus 
parapijonų susirinkimas, ir 
prašė, kad visi ateitų. Aš 
prieš tai nebuvau buvęs jo
kiame susirinkime, tai nu
ėjau. Kun. Bukaveckas ati
daro susirinkimą. Jis pats 

pirmininkas, pats raštinin
kas, pats iždininkas. Patei
kia metinę apyskaitą. Bet 
nepasako, kiek įrašyta į 
knygą dešimtukų, kuriuos, 
eidami į bažnyčią, žmonės 
sumoka. Tai aš ir paklau
siau: kur dingo tie dešim- 

Itukai? Kunigas suriko: o 
iš ko bažnyčia užsilaiko? 
Sakiau, kad kunigas sumi
nėjo visas išlaidas, net ir al
toriaus apvalymo išlaidas, 
bet nepasakė, kiek pajamų 
gavo dešimtukais. Tada ku
nigas liepė maršalkai mesti 
“tą ciciliką” laukan. Mar
šalka atsisako. Tuomet ku
nigas puolėsi mesti mane 
laukan iš salės. Pradėjo 
mane tąsyti. Tada iš išė
jau.

Kada kunigas grįžo, tai ir 
aš atgal grįžau. Ir vėl ma
ne išvarė. Parapijonai pra
dėjo eiti laukan. Susirinki
mas iškriko, nes mažai kas 
ten pasiliko.

Sulaukęs kito šventadie
nio, aš jau bažnyčion nėjau. 
Grįžęs iš bažnyčios pusbro
lis sakė: Jonai, tave kuni
gas apskelbė ciciliku; sakė, 
tu susirinkimą suardei. Jis 
sakė, kad susir i n k i m a s 
įvyks tą patį sekmadienį, šį 
susirinkimą ves šv. Jurgio 
d-jos pirmininkas.

Nusitariau ir aš ten eiti. 
Pasiėmiau parapijinę mo
kesčių knygutę ir nuėjau. 
Kun. Bukaveckas aiškino, 
kad praeitą susirinkimą iš
ardė “bedievis cicilikas.” O 
šio susirinkimo tikslas: 
parduoti šitą vietą ir pirk
ti kitą sklypą naujai bažny
čiai statyti. Šakė, čia turi
me tik skiepą, bet ir jis to
li nuo lietuvių apgyventos 
vietos. Žmonės čia neina, 
todėl negaunam dešimtukų.

Aš prašiau balso. Pirmi
ninkas leido kalbėti. Paro
džiau savo parapijos knygu
tę, sakydamas, žiūrėkite, ar 
aš parapijonas, ar ne pilnai 
užsimokėjęs! Kunigas sakė: 

užsilaikyk ramiai,: tai vis
kas bus gerai. O aš jam pa
sakiau, kad man šitos kny- 

įgutės daugiau nereikės. Me
sčiau knygutę kunigui ir at
sistojau pas duris pasiklau
syti diskusijų.

Diskusijos buvo karštos. 
Vieni stojo už tai, kad rei
kia skiepą parduoti, kiti— 
ne. Gavau ir aš balsą ir sa
kiau : i

—Vyrai, kažin kad mes 
I pastatytume bažnyčią ant 
keturių ratų, tai, kai pa
matytume kur biznis geres
nis, ten galėtume ir nuvyk
ti.

Žmonės pradėjo juoktis, o 
aš išėjau iš susirinkimo.

Grįžęs namo, pasakiau, 
kad daugiau bažnyčion nei
siu.

Mūsų bedievis skaitė 
“Keleivį,” kurio aš bijoda
vau paimti į rankas. Dabar 
jau pradėjau jį skaityti. Iš 
karto buvo sunku viską su
prasti.

Įvyko socialistų prakal
bos, kuriose kalbėjo, rodosi, 
Antonovas. Jis religijos ne
lietė, o kalbėjo apie tai, 
kaip kapitalistai išnaudoja 
darbininkus. Prakalba man 
patiko. Nusipirkau ir kny
gutę, kur buvo rašyta apie 
angliakasių streiką. Per
skaičiau keletą kartų.

Po to manęs jau nereikė
jo kviesti į prakalbas. Tai 
buvo sunkus persilaužimas, 
kadangi buvau dar jaunas, 
dažnai galvodavau, ar ne
padariau klaidos.

Kapucinas
1911 metais atvažiavo 

kapucinas. Bažnyčion ėjo 
jo paklausyti ne tik katali
kai, o ir laisvamaniai. Nu
vykau ir aš.

Išvydau baisų reginį. Vi
sas plaukais apaugęs. O jau 
tas balsas — rodosi, net šir
dį pervers! Ėjau kas va
karą.

Vieną vakarą per savo 
“pamokslą” kapucinas pra
dėjo reikalauti, kad visi pri
slėgtų (prieš altorių, kad ne
laikys burdingieriaijs bedie
vių. Klausė: ar prisiekia
te? Buvo atsakymas—pri
siekiame. Paskui klausė, ar 

prisiekiate, kad neskaitysi
te bedieviškų knygų bei 
laikraščių? Vėl visi sakė, 
jog prisiekia. Palei duris 
stovėjo keletas socialistų, 
kurie sušuko: neprisiekiam!

Maršalkos pradėjo bėgti 
pas duris mesti socialistus 
laukan, bet kapucinas nelei
do, sakydamas, kad jie 
anksčiau ar vėliau susipras 
ir bus geri katalikai.

Vieną vakarą nuėjau' 
anksčiau. Keletas moterė
lių jau buvo pas “spavied- 
nyčią.” Atėjo ir kapuci
nas ir pradėjo spaviedoti. 
Vieną ilgai spaviedojo. Ma
niau sau, čia tai jau didelė 
griešninkė!

Ateina mano eilė spavie- 
dotųsi. Dar nebuvau pamir
šęs. Klausė, kada buvai 
paskutinį kartą išpažinties. 
Pasakiau, jog bus apie porą 
metų. Pasakiau savo grie- 
kus per porą minučių. Ka
pucinas klausia: ar jau vis
kas? Kai pasakiau, kad 
jau viskas, tada jis mane 
pradėjo klausinėti, kodėl 
taip ilgai nebuvau išpažin
ties. Pasakiau, kad susipy
kau su kun. Bukavecku, to
dėl ir nėjau. Paklausė ,už 
ką aš susipykau . Atsakiau. 
Tada kapucinas man sako: 
aš tau neduosiu išrišimo. 
Pirmiau nueik ir atsipra
šyk kun. Bukavecką; ateik 
rytoj, tai duosiu išrišimą.

Mano širdis jau pradėjo 
šokinėti. Pasakiau jam, kad 
gali duoti man išrišimą, ga
li neduoti, bet atsiprašyti 
Bukavecką jau neisiu! Sa
kiau, jis manęs turėtų atsi
prašyti. Tada kapucinas 
pradėjo rėkti:

—Atsitrauk nuo manęs, 
nes jau tave šėtonas apsėdo! 
— Ir pastūmėjo mane nuo 
“spaviednyčios. ”

Po šito nuotykio persisky
riau su bažnyčia ant visa
dos. Pradėjau galvoti savy
stoviai.

Pirmutinis laikraštis, ku
rį užsisakiau, buvo “Lais
vė.” Pirkau knygas, kokios 
tik mane pasiekė.

Vieną kartą nuvykau į 
prakalbas, kuriose kalbėjo 
tik ką iš Lietuvos atvykęs

L. Prūseika. Nusivedžiau ■ bas, Lietuvos Sūnų Draugi- 
ir savo švogerį. Mitin gal ja. Buvo šv. Kazimiero pa- 
atidarė Tamas Rubika, tųirapija. 
laikų geriausias pirminiu-i 
kas . Prūseika dar buvo:

Vėliau 
nab . xiuoc-mci vxcxi MLAVM, draugija, 
jaunas, pilnas gyvumo, en-1 draugija, 

Aušrelėstuziazmo. Jis kalbėjo apie Į
1905 metų revoliuciją Ru- sis. buvo 
sijoje. Kalba pilna ugnies.! Buvo
Jis sakė, 1905 metų revo-|rio Lietuvių draugijų sąry- 
liucija pralaimėjo, bet ateis i šis, į kurį įėjo šešios pašal- 

I kita .revoliucija, kuri neiš-, p i n ė s draugijos. Sąryšio 
j vengiamai laimės. .tikslas: įsigyti savo namą

Taip, L. Prūseikos žo-i su svetaine. Visos draugijos 
džiai išsipildė. Neužilgo,! mokėjo kasmet po 50 centų 
1917 metais Rusijoje revo-|nuo kiekvieno savo nario į 

(sąryšio iždą. Jos taipgi kas- 
I met išrinkdavo po du atsto- 
jvu į Sąryšio komitetą, kad

Socialistai surengė kitas jjs ieškotų tinkamo namo.

liucija laimėjo.
Įstoju į LSS

prakalbas, kur kalbėjo P. 
Grigaitis. Jis sakė kovingą 
kalbą. Pradėjo raginti 
rašytis prie socialistų. Sa
kė, mes turime daug socia
listų, bet mažai kovotojų. 
Na, tai aš ir prisirašiau 
prie LSS 40 kuopos. Dabar 
dažnai pamisliju, kaip Gri
gaitis galėjo taip persikeis
ti, patapti renegatu, — iš
sižadėti to, ką jis kadaise 
skelbė!

Nuėjęs į LSS 40 kuopos 
mitingą, klausiau diskusijų. 
Draugai drąsiai kalbėjo. 
Kai kurie atrodė gerai pra
silavinę. Mislijau: kada aš 
galėsiu taip kalbėti? Nuei
nu į kitą kuopos mitingą, 
jau drąsesnis. Draugai ir 
mane ragina dalyvauti dis
kusijose. Nebijok, lavinkis, 
sako jie. Nekalbėsi — 
mokėsi!

Pradėaju kalbėti, bet 
minutės ir pamiršau, 
norėjau pasakyti. Po 
pradėjau kalbėti vis daž
niau ir dažniau. Ir prasi
lavinau tiek, kad jau galė
jau drąsiai tarti žodį ne tik 
draugijų narių susirinki
muose, o ir viešuose, 
liuose mitinguose bei 
žiavimuose.

Draugijos
Man atvažiavus i 

cesterį, buvo sekamos lie
tuvių draugijos: šv. Kazi
miero, šv. Jurgio, šv. Liud
viko, Lietuvių Piliečių Klu- 

ne-

uz

to

dide-
suva-

Wor-
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įsikūrė Birutės 
Lietuvos Dukterų 
Aido Choras, 

Choras (pastara- 
tautininkų). 
įkurtas Worceste- c.

Man teko būti tame ko
mitete per keletą metų. Bu
vome suradę nemaža tinka
mų pirkimui vietų, bet ka
da tik būdavo sušauktas vi
sų draugijų viešas susirin
kimas, visuomet komiteto 
pasiūlymus atmesdavo. Vė
liau buvo padarytas toks 
nutarimas: komitetas, savo 
nuožiūra, be visuotinio na
rių susirinkimo, turi teisę, 
j-ei suras, namą pirkti.

Nepriklausoma parapija
Worcestery įsikūrė nepri

klausomų Romai lietuvių 
katalikų parapija su klebo
nu kunigu Mickev i č i u m . 
Kadangi romiečių parapijos 
klebonas Bukaveckas buvo 
prastas, tai susidarė geros 
s ą 1 y gos “neprigulmingai” 
parapijai, į kurią susirašė 
visi laisvamaniai, net ir kai 
kurie socialistai! Aš nesi- 
rašiau. Atsikratęs vienos 
bažnyčios, neišrodė protin
ga remti kitą.

Iš pradžių pusėtinai gerai 
sekėsi. Nusipirko bažnyčią 
ir per kelis metus gerai pa- 
uliavojo, kadangi jis buvo 
geras gėrikas.

(Bus daugiau)

Teheranas. — Eina gir
dai, kad jeigu Iranas pasi
rašys su JAV karinę sutar
tį, tai Tarybų Sąjunga, su- 
lyg 1921 metų sutarties, 
okupuos pusę Irano.

i



DIDELĖ ŠALIS negu New Yorko didmiesty. 
Kaip jau pirma minėjau, 
į pietus nuo “Golden Gate” 
randasi pusiasaulis, lyg 
pirštas įlindęs tarp S an 
Francisco įlankos ir Ramio
jo Vandenyno, šiauriniame 
to pusiasalio gale randasi 
San Francisco miestas. Tie
si, ilga Market gatvė dalina 
jį į šiaurrytinę ir pietryti
nę miesto dalis. Žiaurryti- 
nę miesto dalis. Šiaurrryti- 
nis Market gatvės galas at
siremia į San Fra n c i s c o 
įlanką ir nuo ten ta gatvė 
tęsiasi į pietvakarius.

Nuo tilto (Oakland) mes 
įvažiavom į San Francisco

Vakar (sausio 22) mano 
įspūdžiai apie didelę šalį 
buvo 99-u keliu nuo Port
land Ore., iki Red Bluff, 
Calif.. Šiandien pasiekėm 
didmiestį San Francisco.

Gamtos kūryba, kaip tai 
upės, kalnai, ežerai ir miš
kai, mus žavi. Jų didingu
mas krečia mūsų vaidentu
vę. Jie sujaudina mūsų! 
jausmus ir atbudina mūsų! 
sielą. Mes apie juos rašo-' 
me įspūdžius, dain u o j a m 
dainas, kurioms 
tvėrėm paišyba 
giliau žmogus 
kyla klausimus, 
viskas reiškia?..

Grįžkime prie 
aš matau Californijoj

Šiaurinė Californija 
žai skiriasi 
valstijos. Iš Kanados, Brit-;rę nuo 
ish Columbijos visu Pacifi- narna 
ko pajūriu iki pat Meksi-! pietus — šv. Franciškaus. i valandų, bet savaičių, o g 
kos uoliakalnių ratežis tę-Į Kodėl-ta atvara vadinama 
siasi per beveik 2,000 my- „Golden Gate”? Tėmijant

Oregone n kiaulinėjsauiėlydžius, kuomet skaid- 
Cahfornijoj kalnai aukšti ■ ~ C a 1 i f o r n ijos saulė
ir gauruoti, tolyn į pietus jie skęsU vakaruose į Ramųjį 
darosi bukesni, siek tiek ze- vanjenyna, užlajos pavirsta 
mesm ir kloniai darosi pla-!aukso ja;.a Nuo užlajos 
tesni. Sacranrento klonyje, į vakarus pro pa-
artėjant link San Francis-)auksuotą saulės spinduliais 
co, tų kalnų n kalnelių at-, tarpkalnį, matai banguo- 
siranda labai daug. Jie jau. jan£įas beribio vandenyno 
nebe phkos uo os, jet (en- auksįnes 'bangas. Todėl šis 
giasi juodžemiu. tarpkalnis ir vadinamas

Artėjant link San Fran- “Goldėn Gate”— auksiniais 
cisco, pradėjo pasir o d y t i i vartais. Bet kodėl tos įlan- 
kur-ne-kur palmės ir kito- kos pavadintos Šv. Povilo ir 
kie man nematyti medžiai. ’ Šv. Franciškaus vardais —■ 
Apie 100 mylių į šiaurę; nežinau. Ispanai jas vadi- 
nuo San Francisco jau ir j na San Pablo ir San Fran- 
vaismedžiai, kaip orendžiai, cisco įlankomis, 
grapefruit’ai pradėjo rody- Tarp San Francisco įlan- 
tis. Kai kur matėsi daržo- kos ir Pacifiko apie 40 my- 
viu daržai. Ganėsi dideli 
būriai avių. Jau 9-u keliu 
artėjome prie to garsaus 
C a 1 i f o r nijos miesto San 
Francisco. Kelias 99-as nu
eina į Sacramento miestą 
kairėn, o mes imam 40-ą 
kelią, kuris veda mus į de-

šinę, pajūrio link, į San 
Francisco.

SAN FRANCISCO
Nuodugniai aprašyti šį 

garsų miestą čia neįmano
ma. Reikėtų didelės knygos. 
Be to, aš jame tik staptelė
jau keletai valandų ir ne
daug man teko tą miestą

• matyti; bet visgi nors trum- 
jpai noriu apie jį šį tą pa- 
; brėžti.
: Galingasis Pacifikas atsi- 

r • i ; muša j skardų Amerikos 
,A žemyną. Ta kalnynų briau-

.. ina apsaugo jį nuo Pacifiko
L J1’i bangu. Bet ties San Fran- , • i irtas i . s-n .p., it«en — į Central Freeway,cisco Pacifikas išmušė spra-i 1 J

'gą tai kontinento briaunai Važinėjant, mes matėm 
Ką ir jo vanduo užliejo žemes-į Knob Hill, Telegraph Hill, 

i nes vietas. ' 
nia-ibar vadinama

temos.
Ta spraga da-| Russian Hill, Chinatown ir 

Golden kitas išgar s ė j u s i a s San 
nuo Oregono Gate.” Užlajos dalis į šiau- Francisco vietas. Bet, žino- 

“Golden Gate” vadi- ma, tik matėm. Su jomis 
šv. Povilo įlanka, į | tikrai susipažinti reikėtų ne

lių ilgio pusiasaulis vadina
mas San Francisco, ant ku
rio šio vardo miestas sto
vi.

Atsiradom San Francis
co senamiesty. Nuo Oak- 
lando tilto — raizgynės ke
lių ir vieškelių. Daugiau

ir mėnesių laiko.
Abelnai, miestas labai 

kalnuotas. Važiuojant Ca
lifornijos gatve, tarp Grant 
ir Kearny gatvių, taip buvo 
status krantas, kad net gal
va svaigsta, žiūrint žemyn.

Žmonių ir pastatų išvaiz
da nedaug skiriasi nuo bile 
didmiesčio.

Važiuojant į pietus pajū
rio link, matėsi gražių par
kų ir puikių gyvenviečių. 
Bet gyvenamieji namai vis 
dar turi daug panašumo į 
ispanų architektūrą. J i e 
labai tankiai vienas prie ki
to sustatyti, n e t u r i tiek 
daug žaliuojančių pievelių 
(idwns) ir nėra tiek daug
mędelių jų kiemuose, kaip 
ka
tuose miestuose. Kalnuotai 
žemei, žinoma, tas neįma
noma.

Važiuojant keliu No. 1 ir 
pažvelgus į pietus, miesto 
panorama pasilieka pietry
tiniame horizonte. Ten ma
tosi kalnai ir kalneliai nu-

1 Miami, Fla., arba ki-

statyti trobesiais. Ten 
ant aukščiaušio jų apylin
kėje kalno ihatosi didžiu
lis kryžius. Pietinėje Cali- 
fornijoje matosi labai daug 
kryžių. Jie yra pėdsakai 
senųjų Californijos valdo
nų ispanų.

Californijos popietinė sau
lutė žeria milijonais kibirų 
auksiniu^ spindulius. Sau
sio 23 dį pačiuose viduržie
mio nasruose, Californijos 
vakariniai krantai ir beri
bis Ramusis vande n y n a s 
žėri auksiniais saulės spin
duliais. Šen ir ten mato
si tiltai, nutiesti toli į 
jūrą. Tų tiltų galuose vei
kia siurbliai, trauki anti 
aliejų iš' pojūrinių žemės 
gelmių. Tie aliejynai vadi
nami “Tide W a t e r Oil 
Fields.”

Nuo Santa Cruz pasuko
me į kairę, atsitolinom nuo 
jūros kranto ir 101 keliu, 
apie 7-ą valandą vakaro, 
pasiekėme San Louis Obis
po, Calif. Čia ir apsinak
vojome. i Bevardis

Iš dažy vaistai
Jau labai seniai pronto- 

zilas naudojamas audi
niams dažyti. Tačiau i tik 
prieš dvidešimt penkerius 
metus buvo patirta, kad šie 
tekstilės dažai turi gydomų
jų savybių. Jie buvo pradė
ti naudoti medicinoje rau
donojo streptocido vardu.

Dar labiau efektyvus pa
sirodė baltasis streptocidas. 
Nuo jo pavadinimo —: sul- 
fanilamid—ir atsirado sul- 
fanilamidinių pre p a r a t ų 
vardas. Jų atradimas buvo 
didelis laimėjimas medici
noje . Dabar medicinos 
praktikoje naudojama apie 
dvidešimt šio tipo prepara
tų, o iš viso jų yra apie ke
turi tūkstančiai.

Dabar mažai kas ir žino, 
kad šių taip plačiai naudo
jamų preparatų “protėvis” 
—tekstilės dažai.

Žinios iš Lietuvos
1959 metų astronominis 

kalendorius j
VILNIUS. Lietuvos TSR 

Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros lei
dykla išleido astronominį1 
kalendorių 1 9 5 9 metams. Į 
Knygoje yra astronomi- spektyvas Juodupei atveria 
niams stebėjimams reika-i naujasis septynmečio pla- saiĄsuruošti antrą bendi-ą 
lingos lentelės, schemos, že- Į nas . Per septynmetį mies- ’ 
mėlapiai. Kalend o r i u j e tas dar labiau pagražės. Jį 
įdėtas Mėnulio žemėlapis, o j papuoš naujos gatvės, skve- 
taip pat Mėnulio kraterių ir! rai, bus pastatyta daugiau 
“jūrų” pavadinimų sąra-'kaip 20 dviaukščių gyve- 
šas. Mėnulio topografijai namųjų namų, valgykla, 
skirtas specialus straipsnis.'viešbutis, autobusų stotis. 
Keliuose knygos puslapiuo- j Daugeliui šitų statybų bus 
se išspausdinta iš lenkų j panaudoti vietoje gaminami 
žurnalo “Uranis” žvaigždė-1 šlako - betono blokai. Pa- 
lapių fotorepredukcija. i grindinės gyvenvietės gat-

Atskiri kale n d o r i a u s ’ vės bus asfaltuotos, 
straipsniai pasakoja apie' 
Antarktidės tyrimus, o taip i 
pat apie mokslinius tyri
ni u s, atliktus Tarptauti
niais geofiziniais metais.

“Laboratorija kosmose”;
taip pavadintas vienas ka-!kultūros' ir “pūlsio pai-ko medžiagą apie pirmąjį lie- 
Icndoriaus straipsnis, supa-įpučiam uju orkestro ata-i|.uvU proletarinį poetą Ju- 
zindinąs su kai k u r i a i s j skaitinis koncertas į M Janonį, didelę pagalbą

.............................. ' Pučiamųjų orkestras bu- suteikč Bi™i kraštotyrd# 
vo įsteigtas ‘ 1957 metais. I muziejaus bendradarbiai. 
Lietuvos TSR nusipelniusio; 
artisto V. Žiliaus vadovau-į 
jamas kolektyvas pasiekė! 
nemažą kūrybinių laimėji- į
mų. Jo repertuare yra apie; VILNIUS. Daugelyjecho- 
300 klasikų, lietuvių, ir ki-; ro ratelių mėgstama švelni 

' tu broliškųjų respu b 1 i k u; melodinga daina “Tykus, 
Pirj tykus vakaras.” Ją atlie-

i majame respublik i n i a m e; saviveiklos artistai ga-

dvejus metus čia pastatyta 
daugiau kaip 200 gyvena
mųjų namų, universalinė 
parduotuvė, ligoninė, įmo
nės klubas, bibliot-eka ir 
daug kitų pastatų.

Naujas, milžiniškas per-

jams renkant senienas. Su
rinkta nemaža vertingų 
buitinių bei ūkinių daiktų,, 
knygų, dokumentų, ordinų, 
medalių, liaudies meninin
kų darbų. Dalis jų papildė 
Klaipėdos muziejaus fon
dus, kitą dalį parsigabeno 
pas save šiauliečiai.

Abiejų muziejų kolekty
vai susitarė ateinančią va-

išvyką 'eksponatams rinkti. 
Tamprius ryšius vietos 

muziejus palaiko taip pat su 
Vilniaus ir Kauno muzie
jų darbuotojais. Vilniaus 
Valstybinis dailės muziejus 
Šiauliuose pernai surengė 
keletą tarybinių dailininkų 
parodų. Savo ruožtu “Auš
ros” muziejaus bendradar
biai į Vilnių buvo nuvežę 
geriausius liaudies meistrų 

j darbų pavyzdžius. Kauno 
1 M. K; Čiurlionio vardo mu- 
' ziejus buvo suorganizavęs 

VILNIUS. Lietuvos TSR ; kilnojamąją lietuvių tarly- 
-• Ribinių dailininkų darbų pa

rodą. Renkant memuarinę

Pučiamųjų orkestro 
ataskaitinis koncertas

, Valstybinėje filharmonijoje 
i įvyko Vilniaus Centrinio 

ir

mokslininkų atliekamų 
mokslinių ty r i m ų princi
pais, remiantis tarybiniais 
dirbtiniais žemės palydo
vais.

Kalendoriaus skaitytojai 
jo puslapiuose gali gauti 
kai kurių žinių astronomi
jos mokslo vystymosi Lietu
voje klausimais, sužinosi kompozitorių kūriniu, 
apie vieną puikiausią XVII | ■ ........
amžiaus kartografijos pa-1 jaunimo festivalyje jis iško- mykl°s klubų ar kolūkių 
minklų — 1613 metų Lietu- !vojo laureato vardą Or- kultūros namų koncertuose, 
vos žemėlapių. kestras ne kartą koncertą-^os aut°rius yra didelis

. Vilniuje, Kaune, Palan- i muzikos mėgėjas, vienos 
Gyvenvietes septynmetis jgOje Tarybų Latvijos sosti- i Klaipėdos mokyklos moky- 

ROKIŠK1S. Kas seniai j nėję Rygoje. Per nepilnus' tojas Jonas Statkus.^ Jis 
buvojo naujojoje rajono ■ dvejus savo veiklos metus; u* dar vieną -K°i“ 
darbininkų gyvenv i e t ė j ei orkestras surengė apie 200jočių dainą, kuli yia la- 
Juodupėje, tas šiandien jos koncertų, 
neatpažintų. Jau iš tolo 
baltuoja milžiniški “f 
no” vilnonių audinių fabri
ko cechai, akį džiugina 
naujos, tiesios gatvės. Vi
sur matyti statymų pasto
liai. Vien per praėjusius

Kompozitorių- 
saviveiklininkų 

mokymasis

jbai populiari atlikėjų ir
Ataskaitinis kone e r t a s! Matytojų tarpe. Šis kom-

Nemu- prasidėjo V. Žiliaus maršu PP2^al
“Į ateitį šviesią.” Buvo at-

KAIP CARAS IR NAPOLEONAS SUSITIKO VIDURYJE NEMUNO
karinio Bugo upės, ir Suval-1812 metų Napoleono karas 

prieš Rusiją, tai buvo tik jo 
karjeros sutemų karas. Pirm 
to per kelis metus ir keliaus 
atvejais Rusija ir Napoleonas 
kariavo Italijoje, Austrijoje, 
Vokietijoje ir Lenkijoje.

Tiesa, nors Rusijos carai ne
apkentė Francūzijos revoliuci
jos, bet jie aktyviai nedaly
vavo f r a n c ū z ų revoliucijos 
smaugimo. Tarpe Rusijos ir 
napoleoniškos Francūzijos ka-j 
rai prasidėjo tik tada, kada' 
jau Francūzų revoliucija išsi-Į 
gimė Į kitų šalių užkariavi-j 
mus.

.1799 metais Rusijos armi-| 
ja, field-maršalo Suvorovo va
dovaujama, sudavė Napoleono 
jėgoms smūgių Italijoje.

1805 metais 
bino Austrijai 
Napoleoną, bet tų metų pabai
goje jos ii* austrų jėgas Napo
leonas įveikė prie Austerlitzo. 
įveikė todėl, kad Rusijos caras 
Aleksandras I ir Austrijos im
peratorius kišosi į karinius rei
kalus ir suardė rusų karvedžių ■ 
planą.

1806 metais Rusija skubino'
Prūsijai j talką prieš Napole
ono užpuolimą, bet pirm jos ar
mija pasiekė Vokietiją. 1 
Napoleonas sumušė 1_______ ,
prie Jenos ir Auerstadto.

Karas Lenkijoje ir 
Rytų Prūsijoje

1795 metais Austrija, Vokie
tija ir Rusija pasidalino Len
kiją. Rusija gavo tik savo, 
ukrainiečių, baltarusių terito
rijas, 
Nemuno.

Austrija ir Vokietija pas i 
grobė Lenkijos plotus. Vokie —„ ----  ,.v—, ,----  „
tijai teko Lenkijos daugiausia, teisybę: bėgyje šešiolikos karo 
su jos sostine Varšuva, iki Va-! kampanijų mano tarnybos, mū-

yų gadynėje, aš dar nemačiau Rusai turėjo tik 80,000 v.v- 
tokios žudynės l Per p lis va-i nų, o Napoleonas 170,000 (tic- 
landį nebuvo girdėti nei kanuo-' sa, ne visos jo jėgos mūryje 
lių, nei šautuvui šaudymų, nei1 dalyvavo). Kautynes rusai pra- 
pačiąme mūšio centre, nei jo laimėjo. Jie neteko 15,000 
sparnuose: buvo tik keistas' muštais ir sužeistais, 
ūžimas, kriokimas ir žvaksėji- 
mas susirėmusių iš abiejų pu-' 
siti drąsių karių. Ant krūvų 1 
mirusių krito kiti, žmonės vir-

■ SU didele raide “N.” 7?w.s;ijos 
Į caras, taip pat apsuptas gene
rolų, plaukė gražioje 
linkui paviljono, ant 
plevėsavo vėliava su

valtyje 
kurios 
raide

Rusija nusisku- 
į pagalbą prieš

Napoleonas, parbloškęs Vo
kietija, atsteigė Lenkijos “ne
priklausomybę” iš vokiečitĮ pa
vergtu plotų ir ją pavadino 
“Lenkijos (Varšuvos) hercogi- 
ja,” kuri buvo pilnoje Napo
leono priklausomybėje. Nuo 
Grodno iki Baltijos jūros Ne
munas buvo siena tarpe Rusi- to vieni ant kitų dešimtimi 

Įjos ir Napoleono valdų.
Napoleonas siekė toliau 

Įstumti Rusiją į rytus.
Nuo Varšuvos iki 
Tilžės ir Nemuno

1806 ir 1807 metais Lenki-1 j)UVq 
joje ėjo karas +----- r>..>
ir Napoleono, 
nu i jis nebuvo

1806 m. gruodžio 26 d. ru
sų 40,000 armija sumušė Na
poleono .30,000 armiją prie 
Pultusko, ant Narevo upės. 
Napoleonas Lenkijoje turėjo 
virš 200,000 armiją, bet ji 
buvo plačiai pasisklai džius. 
Nuo Narevo upės jo armijos 
likučiai pabėgo į Rytų Prūsi
ją

nu-

tarpe Rusijos 
Bet Napoleo- 

sėkmingas.

žiauriausias mūšis prie 
Preussisch Eylau

1807 m. vasario 7 ir 8 
; J taikiomis įvyko žiauriausias 
vokiečiusPr’e Preussisch Eylau.

i poleonas ten sutraukė 70,000 
armiją prieš rusų 56,000 ir no- 

! rėjo jiems “atsilyginti” už pra- 
I laimėjimą prie Pultusko.

Rusų generolas Denisas Da- 
i vydovas, kuris dalyvavo mūšy
je, savo užrašuose rašo:

“Prasidėjo mūšisi Tik siau-

ti i e- 
mū- 
Na-

Rusija gavo tik 
baltarusių

ir Lietuvą į rytus nuojrame plote virš 20,000 vyrų iš 
abiejų pusių badėsi durtuvais.

■ Aš buvau liudininkas tos bat- 
! sios skerdynės, ir pasakysiu

šimtais, taip, kad iš lavonu su-. 
p’idarė aukštos ‘tvoros.’ Paga-' 
l',du milsiškiai pergalėjo.

I
“Francūzii generolo Odjcro 

į korpusas buvo sumuštas. Mū- 
' sii pėstininkams pagalbon pri-

► rusų raitarija vadovystė- 
: je kunigaikščio Galicino ir 
I galutinai francūzus pribaigė.”

Suprantama, kad eilėje kitų 
punktų panašiai nukentėjo ru
sai. Po dviejų dienų žiau
riausių kautynių Napoleonas 
savo jėgas atitraukė link Pas- 
sagrės upės, o rusai pasitrau
kė linkui Karaliaučiaus.

Napoleonas buvo užsispyrėlis 
ir '.stengdavosi pasilaikyti mū
šio vietoje, kad galėtų girtis 
savo “pergale.” Taip ir čia; 
jis persigrupavo ir Preussisch 
Eylau sritin prisiuntė nuo 2,- 
000 iki 3,000 savo karių, ku
rie ten išbuvo devynias die
nas. Bet tas jam pasibaigė 
blogai. Rusų kazokai, vado
vystėje Platovo, užklupo fran
cūzus, išmušė ir net į vyrausiu 
Napoleono jėgų sprandą įsi
kabino.

Prie Preussisch Eylau rusai 
neteko 26,000; francūazi 30,- 
000 užmuštais ir sužeistais.

1807 m. birželio 11 .d., prie 
Fridlando, Napoleonui pasitar
navo rusų caro mylimas vo- 
kietys generolas L. Benningse- 
nas, nes jis ten žioplai rusų 
jėgas sugrupavo.

pozitoriaus - saviveiklininko 
sėkmingo kūrybinio dar op 
pavydys yra ne vienintelis 
Savo muzikos kūrinius rin-

likti taip pat fantazija iš V. Pav.Ydys yi 
Klovos operos “Pilėnai,” J. Įtt -------- ;
Juzeliūno maršas “Jaunys-, komose paskelbė ir savi-
Klovos operos “Pilėnai,”

| veiklinio kolektyvo Šiau- 
‘ liuose vadovas, Lie t u v o s 
, TSR Valstybinės konservą- 

tarybiniu kompozitorių kū- t01.U?.s

tė,” J. Tallat-Kelpšos, B. 
Dvariono, K. Kavecko dai
nos, klasikinės muzikos ir neaki-

And-
> studentas - 

vaizdininkas Liudas 
riulis.

Liudas Andriulis 
i nas Statkus kartu su 
| tų muzikinės kūrybos mė- 
(gėjų atvyko į Vilnių, į pir
mąjį respublikinį kompozi- 

; torių - saviveiklininkų se- 
_ v.,, . ... iminara. Jie studijuos har-Visuomene šiltai sutiko: • • v. . . ... „moniją ir kompoziciją, gaus 

i kvalifikuotą konsulta c i j ą 
pas kompozitorius - profesi
onalus. Atskiruose užsiė
mimuose bus teoriškai nag
rinėjami ir svarstomi kai 

is- kurių kompozitorių - savi-

riniai. Koncerte taip pat 
dalyvavo Lietuvos TSR nu-| 
sipelnęs valstybinis choras 
ir Lietuvos TSR Valstybi-|

ir Jo-
15 ki

Napoleonais pirmas priplaukė Į Bio akademinio operos ir
Už-Į plukdą ir užėjo ant jo. Iš ant-j baleto teatro solistas, res-l 

J ros puses atplaukė caras, jie j publikos liaudies artistas J.; 
’ susitiko, pasisveikino ir nuėjo Stasiūnas.
i į pavil jono vidų tartis. Tarėsi 
tik jie du, be jokių liudinin- j jauno muzikinio kolektyvo 

; kų, beveik dvi valandas. Po ! ataskaitinį koncertą.
i p a s i. t a r imo abu išėjo labai!
■ linksmi ir “draugiški.”

Po šio pasitarimo Tilžėje
• pasirašyta Rusijos ir 

sukuopti i Francūzijos taika. Tilžėje įvy- 
jėgų kovai prieš Na- ko abiejų 

....Abu lošė Į vadas. Č 
caras pa-Į sveikino paradą.

“Meilė” imperatorių, 
susitikusių Nemune

Po Fridlando Napoleonas 
I vyko prie Nemuno į Tilžę, o 
|caras Aleksandras 1 i Šiaulius, i-----
, Napoleonas dar neturėjo pa- 
’ Rankamai jėgų veržtis į Rusi- buvo 
ją, o caras norėjo 
daugiau 
poleoną Europoje, 
d i p 1 om a t i j ą. R u s i. j o s 
siuntė i Tilžę generolą 
ną-Rostovskį, 
polconui 
onas sutiko pasimatyti su caru.Į tus.

at

i šalių gvardijos pa- 
Caras ir Napoleonas 

Po parado 
Lobą- Caras nuvyko į Napoleono bu- 

siūlydamas Na- veinę, o rusų i? francūzų 
susitikimą. Napole-' gvardiečiai turėjo bendrus pic- 

Tarpe Napoleono ir ca
ro užsimezgė toks “draugišku
mas,” kad Napoleonas net pa
norėjo vesti caro .seserį.

nei Napoleonas norė-
Rusijos žemę, nes 
tai būtų “nusižemi- 
jo pusės, nei Rusi- 
norėjo vykti ,Į Na-

Bet 
jo vykti į 
manė, kad 
n imas” iš 
jos caras
poleono užkariautus plotus. 
Todėl buvo sutikta, kad jie pa
simatys viduryje Nemunb upės, 
ties Tilžės miestu., (Mat, tada 
Nemunas buvo siena tarp Ru
sijos ir Napoleono valdų.) 
Nemuno viduryje buvo pasta
tytas didelis plukdąs iš sieno
jų, o ant jo įrengtas paviljo
nas iš atskirų dviejų kambariui 
—-vienas ‘ Napoleonui, ’ kitas — 
Aleksandrui.

1807 m. birželio 25 d. 2 vai. 
po pietų tamę paviljono ir įvy
ko pirmas Napoleono ir Alek
sandro susitikimas, 
jo Nemuno pusėje 
Napoleono gvardija, 
j e — caro gvardija, 
onas plaukė linkui 
no gražioje valtyje, 
savo generolų ir maršalų, virš 

I valties plevėsavo dvi vėliavos

Va kari nė- 
išsi rikiavo 
o rytinė-

Napole- 
i paviljo- 

apsuptas

“draugiškumas” bu- j 
diplomatinis monas.! 

buvo galingos, 
ruošėsi prie 

Nors caras ir Napole-

vo tik
Abidvi šalys 
abiejų paldonai 
karo.
onas ir vėliau dar susitikdavo,
bet vienas nuo antro slaptai 
kuopė jėgas ir suokalbiavo.

1809 m. Napoleonui pavyko 
sukurstyti i karą prieš Rusi
ją Švediją ir Turkiją. Švedi
ja greitai buvo sumušta, bet 
Turkija kariavo dar 1812 me
ta isė. Tik prieš pat Napoleo
no užpuolimą ant Rusijos rusų 
vadas Kutuzovas sumušė tur
kus ir privertė ieškoti taikos.

1812 m. birželyje Napoleo
nas slaptai, be karo paskelbi
mo, užpuolė Rusiją. Jis tą 
karą prakišo. Vėliau Rusijos 
armija nusivijo jį Europon. 
Prieš Napoleono galią sukilo 
Europos valstybės ir baigėsi 
jo karjera. V. Silnuv

Muziejų darbuotojų 
bendradarbiavimas

ŠIAULIAI. “Aušros” 
torijos - etnografijos mu- veiklininkų kūriniai, 
ziejaus darbuotojų grupei Respublikiniai liaudies 
sugrįžo iš ekspedicijos po i kūrybos namai nutarė iki 
vakarinę Žemaitiją. Šiosį metų pabaigos surengi, 
ekspedicijos metu jie talki-'antrą tokį seminarą, į kurį 
ninkavo Klaipėdos kraštoty-! bus pakviesti kiti kompozi- 
ros muziejaus darbuoto-'toriai - saviveiklininkai.

Respublikiniai liaudies 
ekspedicijos po i kūrybos namai nutarė iki 

Žemaitiją. Šiosį metų pabaigos s u r e n gU

Jsigykite Labai Svarbų Metraštį

“VILNIES” KALENDORIŲ
Išleido Dienraštis Vilnis 
Sutaisė Leonas Jonikas

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

Turiningas i'aštais iš įvairių mokslo sričių ir yra gra- 
žios poezijos žymiausių lietuvių poetų.

Puslapių 128 Kaina $1.00
GAUNAMAS “LAISVES” KNYGYNE

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

Užsisakantiems iš kitur persiuntimą apmokame.

4 p..-Laisve (Liberty)— An trad., kovo (March) 3, 1959
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Filmy iš Tarvbii Lietuvos 
rodymas Mass, valstijoje

m.
“Laisvės” num. 13, kad 
gražiųjų filmų iš Tarybų 
Lietuvos parodymo maršru
tas bus balandžio mėnesį ir 
kad patogūs du sekmadie
niai, būtent, bal. 19 ir 26, 
buvo neužimti. Dabar yra

SKAITYTOJU BALSAI

tos dienos abi užimtos. Pa
rodymas ivvks sekamose
vietose:

Worcestery — balandžio 
17 d., 29 Endicott St., va
kare.

Lawrence - Methuen —

Lynne — balandžio 19 d. 
(M. Sinkus rašo, kad šios

progos nepraleis.)
So. Bostone — balandžio!

24 d., 318 W. Broadway, i 
vakare. ■

Montello — balandžio 25 
d., 668 Main St., vakare.

Stoughtone — balandžio
26 d., 3 vai. popiet, rengia 
Lietuvių Suvienytos Drau
gijos, savininkai svetainės, 
24 Marton St.

Filmų pavadinimai: “Žy
dėk, jaunyste!,” “Lietuvių 
meno dekada Maskvoje” ir 
“Urugvajaus lietuvių dek-1 Detroito Pilietinimo ir Pa- 
gacija Lietuvoje.
vakaru visus pamatysite. Į Detroito Draugiško Klubo

Kolonijų rengėjai patys |narys. Visados 
garsinkite j pažangiečių

M a rsruto t varkyto jas buvo

! FAŠISTAI IR GYVŪNŲ 
■apsaugos nuo 

va. ŽIAURUMŲ DRAUGIJA

Detroit, Mich.
Mirė pažangietis 
Stasys Tvarijonas

Vasario 15 d., 10 vai.
kare Receiving ligoninėje 
mirė taurus ir 
Lietuvos sūnus, Stasys Tva
rijonas, sulaukęs apie 75 
metus.

Velionis paėjo iš Rundžių 
kaimo, Ukmergės rajono. | 
Buvo per ilgus metus kultu- nj 
ros ir apšvietos organizaci-; po to įvykio, kuris jukelė pa
jos LLD 188-tos kuopos na-jniką publikoje ir sudarkė vei- 
rys, kuri randasi Ham-j kalo vaidinimą.
tramck, Mich. Buvo narys I Moterys klykė, vyrai saukė

pažangus

k MIAMI, FLA
DAUG SVEČIU Atsirado ir muzikantas,

FLORIDOJ T. Benis, su gera armoni-
T). . .j , i • ka. Kai tik jis užtraukėPietinėje Hondos dalyje,.. , .v. . . . .... .. • lietuvišką polkutę, tai dingosi žiema nepaprastai šilta.,. .L1 r> , • >•1 1 v. . . ir senatve. Zekonio kieme

svečiai džiaugiasi ir šildosi, 
o vietiniai daro gerą biznį. 
Miami ir Miami Beach gat
vės pilnos svetinių automo
biliu ir žmonių.

Šiuo tarpu ir lietuvių čia 
daugiau atvyksta iš šaltes
nių valstijų negu pirmes- 
niais metais. Tad ir pikui- 
kai įvyksta dažniau ir di
desni. štai, vasario 22 d. 
Socialio Lietuvių Klubo 
piknike teko matyti dau
giau svietelio negu bent ka
da pirmiau. Manau, kad 
galėjo būti apie porą šimtų 
svečiu. < 
padoriai paruošė didesnius

|žamečiams, apie tai niekas 
; nepagalvojo. O toks vadovė
lis turėtų rastis kiekvieno

Waterbury, Conn.

Italijos Gyvūnui Apsaugos j Iktuvio namuose, kur yra| 
nuo žiaurumų draugija įteikė' mokyklinio amžiaus vaiku- 
skundą prieš grupę jaunų neo-jčių. Turint tokį vadovėlį, 
fašistų, kurie parašiūtino gy-i tėvai galėtų paraginti savo 
vas peles ant žmogių Romos! vaikus iš jų pasimokyti. O 
teatre tėmijančių, priešfa.šis-1 kad tai galima būtų atlikti 

įtini vaidinimą. !be prievartos, reikėtų su
Policija .sulaikė 10 Mussoli- i

MIRUS

Barborai Statkevičienei

reikėtų i-
prižadais juos paakstinti to- 

į nio garbintoju apklausinėjimui pj vadovėlį ištisai perskai
tyti. Tai būtų labaii gera 

| pradžia, taip sakant, įženg
ti į lietuvių kalbą, kad ji ne-

rėkė, kai‘besikraipančios1 pelės atrodytų kokia tai paslap- 
Vienu 1 šalpos Klubo. Taipgi buvo ant sėdyniij. į tmga-misteriska. 1 asimokęs

! Publikos išvedžiotojai gaudė tokio vadovėlio, jaunuolis
peles. Gyvūnų Apsaugos drau-i jgaus pagrindinį supratimą 
gija sako, kad keliolika pelių | lietuvių kalbos, o tuomet gal 
buvo .sumindžiota. Ir 
skundą prieš piktadarius, 
rie, pagal Italijos baudžiamąjį į 
kodeksą, gali užsimokėti 
po $36.

Keista ir 
met išlekiančius ir pralėkiau 
čius pavargusius į 
s u pu o I u s i u s pa ma r i u o se 
smėlynu poilsiui, 
ir konservuoja į skardines, tai j Ule. Už įdėtus pinigus, gavę 
“apsaugos draugija“ to neina- • vadovėlius, galėtų padalinti 
to, o kada kelias peles sumin-i tarpe savo narių, kurie juos 

. Ižiojo išsigandusi publika, — pateiktų mažomečiams, kad 
jie iš jų pasimokytų.

Šioji mintis man kilo 
galvose priveržtu į bestebint porą vaikučių, ku- 

šriubus, tai; riems, mano manymu, tokie

Reiškiame mūsų nuoširdžią užuojautą sūnui, 
marčiai ir anūkui; dukrelei, žentui Joseph 

Klish ir posūnui William Statkevičiui.
V. Jokubonis K. Lusas
Kl. Yankeliūnienė P. Marozai
A. Antanavičius K. Krasnitskas
K. Danisevičius J. ir M. Strižauskai
J. Vaitonis P. Bokas
J. Zalenekas

lankydavoį 
pareng i m u s, Į 

“Laisvės” skaitytojas 
ir dalininkas. Apie 3 metai 
atgal “Laisvės” serus per
davė Moterų Pažangos Klu
bui.

Gyvas būdamas ir maty
damas, kad su buvusiu lais
vu žmogumi, jam numirus, 
pasielgia priešingai jo įsiti- •

davė j ne vienas imsis už skaitymo j 
ku-! laikraščių ir knygų.

j Mano manymu, tokį 
: dovėlį reikėtų greitai 

ta draugija. Kuo-| lUOŠti ir išspausdinti. Į
- - L_ t galbą su pinigais galėtų 

paukščius,! eiti ne tik pavienės ypatosj
ant bet draugijos ir klubai, ku- Į 

gaudo, muša rių dar mes gana daug turi-i

’ Reikale pažangiosios Amerikos 
lietuviu visuomenės istorijos

Man rodosi, kad pas mus' Bet tai negana, negalima 
labai mažai tesirūpinama' gi praleisti kai kurių kitų 
pažangiosios Amerikos lie- Pittsburgho apylinkių, kaip 
tuvių visuomenės istorija. New Kensington, Wilmer- 
Jau prabėgo šeši mėnesiai ding, East Pittsburgh ir 
nuo mūsų draugijų šuva- Braddock, Cuddy ir Treves- 
žiavimų, gi “Laisvėje” dar.kyn, Carnegie ir Washing- 

ikaip ir nebuvo parašyta!ton. Tuose visuose mieste- 
kiek išsamesnio straipsnio liuose kitados buvo gan gy- 

i tuo klausimu.
Tas klausimas, rodos, bu

vo paliktas ALDLD centro' 
komitetui, bet kodėl komi te-! 

paukščio ir nckeiičuimai ey-:viu kalbos taS, tU0 reikala taip mažai'
piančios pelės. 1 ! _ . . teduoda žinių? ‘Laisvėje

TArni’ ' 'Tmia Butų pageidaujama, kad buvo, taip sakant, tik pra-
A J v zl 1 i ir kas daugiau pasisakytųį bėgomis pažymėta biskį 

Pietinės Dakotos valstijos; šiuo klausimu. O jeigu toks'Bimbos ir Mizaros Kris- 
. vadovėlis bus išleistas, aš'luose ir kartą biskį prisi

eti pora minė Jakubka ,tai ir viskas.
Iš kolonijų susirūpinta rim- 

A. D. tai tik Clevelando draugų, 
■—jie dalyką paėmė visiškai 
: rimtai. Kitos kolonijos, kaip 
į Baltimore ir Worcesteris, 

“PER MAŽAS” PELNAS ' hTb rodos, išrinko komisi-į 
TTr , . , ’Jas, ar tik apaklbėjo reika-'Washington Electric Co. ]a qį ;

skundėsi, kad visi rašytojai

pa- 
pa- 
at-

kad pas mus. yra dirbtinių 
laisvamanių ir susipratėlių. fl 
Velionio buvo tiesa, nes pas i protestuoja. ! 
mus tas atsitinka tankiai, j Tos draugijos komiteto na-. 
Ir kad neatsitiktų ir jam rius reikia, pasiusti pas kalvį, 
tas, kol gyvas buvo savo iš- kad jis ju ; 
tikimo draugo Antano Gai- atsiliuosavusius 
liušio prašė, kad jis būtu tada padarytum skirtumą; vadovėliai būtų labai reika- 
laisvai palaidotas. Kad būtų tarp dailiaplunksni(, čiulbančio į Ijogį, pad pramoktų lietu
je rankos laisvos ir nesuriš
tos; kad nebūtų kviesta at-i 
bulkalnierių prie jo karštoj 

I 
Antanas Gailiušis. vertas 

pagarbos. Jis velionio pa
geidavimą išpildė ir palai
dojo laisvai, kaip civilizuo
tam žmogui priguli. Išlydint 
iš koplyčios keletą žodžių 
tarė S. R. ir ant kapinių il
gesnę prakalbėlę pasakė M.

nekenčiamai c.v

; ros suktis į ratą. Šokėjų at
sirado gana apsčiai. O Mu
sytė pradėjo imti filmą, ku
rią žadėjo parodyti sekan
čiame piknike.

Pagaliau meno mylėtojas 
Al-oksaitis pakvietė būrelį 
svečiu i Žekoniu narna. Ten 
šis nuoširdus menininkas

: mums iš rekordų davė dai
nuojantį Daratėlės vedamą | 
Aido chorą, Brooklyno cho-! 
ra, Zuzanos Kazokytės kele-! 
tą solo ir eilę kitų dainų.

Pikniko programai tinka-j 
Gaspadinės ir gas- mai pirmininkavo Klubo 

1 veikėjas Antanas Mason.
Viskas gerai ir linksniai 

praėjo. Bet čia mes suži
nojome ir nemalonią žinią. į L. Balčiūnas. J kapines pa- 
Piknike negalėjo dalyvauti j lydėjo geras skaičius žmo- 
Daratėlė Yuden, kuri taip! nių. Po palaidojimo palydo- 

ir pa- vai buvo pakviesti į Detro
ito Lietuvių Klubą užkan
džiu, c

Taigi 18 d. vasario tapo i 
supiltas naujas kapas tau-1 _
riam ir pažangiam lietuviui i randas! musiju tautiečių, 
Woodmere kapinėse, Stasiui;žemame lietuvybės nykimo; 
TvopUnnni i klausima. Bėgantis laikas,

Palydovas |Salima sakyt1, I glebiais 
/nešasi senąją kartą, kuomet I 
įveik niekas nepapildo jų ap
ileistos vietos. Yra visiškai I
į aišku, kad prabėgus dar de-1

kėjo ir antrą stalą paruoš
ti. .JVIinėtą skaičių svečių, 
pągal mūsų mažą koloniją, 
gaiima pavadinti dideliu.

Iš rečiau matytų svečių | tinkamai vadovavo 
čia teko sutikti Bronę ir į statė scenoje operą “Zapo- 
Wolteri Keršulius iš N e w rožietis už Dunojaus.” O 
Yorko/čia yra Skliutas iš ji čia vieši pas savo mylimą 

Petronis iš i motulę. Ji negalėjo su mu- 
Kriaučiū-lmis dalyvauti dėl sveikatos.

Yorko, daini-iMes visi Daratėlei linkime 
Y.? i geriausios sveikatos ir gero

Bronę

Massachusetts, 
Connecticut , K. 
n as iš 
ninkas Vaineikis iš N. _ „ 
Sutkai iš Brooklyno, chor- < poilsio Floridos šiltame ore. 
vedis Paura iš Mass. IGreit ji bus su mumis.

Yra daugelis kitų svečių į čia mes dar nieko nesa- 
iš minėtų ir kitų valstijų,; kerne ir šiuo tarpu negalime 
kurių pavardžių šiam re-į sakyti, n-es šių eilučių rašė- 
porteriui neteko sužinoti, j jui stoka informacijų apie 
Beje, Miami aplankė Vin-įpatį pereito ir būsimo pik- 
cas Andrulis, o paskiau čia įniko pagrindą. Tai apie 
sustojo ir Jonas Gasiūnas,1 tuos darbuotojus, moteris ir 
grįždamas iš Pietų Ameri-' vyrus, kurie planuoja, dir- 
kos. 
negalėjo pabuvoti bent kiek kad toki piknikai įvyktų, 
ilgėliau. Jų galvojimu, jų darbu mes

Bet dar neikia kai ką pa- pasidžiaugiame sėkmingais 
sakyti apie Socialio Lietu- piknikais, pokyliais. Mes 
vių Klubo kultūrinę veiklą, i jūs nepamiršime._ 
Prieš porą savaičių šis klu-' 
ba^4 suruošė filmų vakarą. į 
Visi trys filmai gana gra
žiai pavaizdavo mūsų senos 
tėvynės gyvenimą, meną, į 
jaunimo festivalį. Smagu mįrg Barbora Statkevičienė. • 
buvo matyti ir prisiminti pa]ib0 sūnų Juozą, dukterį 
tą kraštą, kuriame gimėme į Mrs. Klish, posūnį William 
ir augome. Filmų vakaras j Statkevičių ir vieną anūką, 
gerai pavyko.

Mūsų piknikai 1 
keičia savo veidą. Kuomet 
pirmiau būdavo veik išim
tinai tik gerai ir skaniai pa
ruošti pietūs, tai to negali
ma pasakyti api-e pereitą 
pikniką. Jis buvo ir kul
tūrinis piknikas.

Keletas svečių p a s a k ė 
trumpas kalbas. Jų tarpe 
buvo adv. Masytė, V. Ker- 
šulis, muz. P 
Paura ir 
sudainavo duetą, 
sudainavo solo gražią dai
nelę. Paskiau vėl Kriaučiū
nas išstojo su keliomis ko
miškomis -eilėmis. Jis jas 
tinkamai deklamavo ir pub
lika turėjo smagaus juoko.

Gaila, kad jie svečiai i ba, perka, maistą gamina,

Waterbury, Conn.
Po sunkios ir ilgos ligos

i Palaidota vasario 23 dieną 
tai]) pat, Waterburio lietuvių kapinė

se. Nors buvo darbo diena, 
į kapus palydėjo 20-mis au
tomobilių. v Atsisveikinimo 
kalbą pasakė laidotuvių di
rektorius Stankevičius. Pa
dėkojo visiems, kurie paly
dėjo ir kurie ją laikė ser
gančią ir šermeninėje. Vi
sus užprašė pas velionės sū
nų Juozą užkandžiu, v v v

Velionė 
prie Lietuvių 
Susivienijimo 49 kuopos, 
skaitė Laisvę per daugelį 
metų, buvo gero būdo ir 
draugiška moteris. Gaila,

aura ir kiti.
K. Kriaučiūnas 

Balzaris
priklausė prie

Darbininkų

Strižauskas Juozas

Thomaston, Conn.
Iš mūsų 

mato žinelių, o galima bū
tų jų parašyti. “Laisvės”

senatas 1S balsų prieš 16 nu-į vadovėlis bus išleistas, 
tarė, kad ant kiekyieno pake-1 padarysiu pradžią 
lio papirosų būtų uždėta mir- j desėtkų dolerių, 
ties kaukuolė ir sukryžiuoti' 
kaulai, kaip kad ant nuodų bu-, 
telio uždėta.

Kažin, ar tas nors kiek 'su
mažins rūkymą? .1. .V.

Washington, D. C

VAIKAI IR LIETUVYBĖ į " <
Tiek per spaudą, tiek ypa-į kmi vnldo ii kont- --- ------ ............. .........

tiškuose pasikalbėj i m u o- t’onuoja jėgą del apšvietimo išmjrė, nebėra kam rašyti, 
se mes nuolatos, ne tik J. « lr m*esto .gatvių^pa- 

;V., bet ir Kanadoje, Pietų yeikalavo is i
I Amerikoj ir visur kitur, kur k°s, kad leistų jai pakelti |

........  ... . '| ir užbaigta.
Pietų reikalavo is miesto valdy-s

Bet aš nenoriu tuo tikė- 
iti; aš manau, kad dar yra

vas ir didelis velkiams, ir 
jų negalima palikti be su- 

i teikimo jiems vietos mini- 
iinoj istorijoj; o gyvų ir 
'veiklių žmonių visur dar 
;yra.

Būtų gerai, kad tie drau
gai susieitų ir pasitartų 
kaip dirbti. Matote, drau
gai, koks reikalas, anot 
Jakubkos žodžių: Bimba, 
Mizara ar kas kitas nepara
šys mums istorijos, jeigu 
mes neparūpinsime jiems 
medžiagos. Taigi, draugai, 
prie darbo

Į buvusius Pittsburgho 
Aido Choro narius: Dabar, 

iš kitų vietų tik kada pradedam rinkti me
džiagą, man labai reikalin
gas minimo choro 1917 m. 
paveikslas. Aš turiu vieną, 
bet jis perdidelis, bet tada, 
kai darėm paveikslus, drg. 
Var nagi ris buvo padaręs

. | elniui, miu ucu ul-

i apylinkes nesi- Sėtkui metų, lietuvybės/ tik;
vardas bepaliks. To, man! 
rodos, niekas nebandys už-!

:, mano ma-j 
nymu, tam mūsų nykimui

50 šeimų. Turime ir “Lais- suktinti?
vės” skaitytojų, bet vis tai| Daug kaltės suverčiama! 
jau senesnio amžiaus lietu-;anį tėvų, kad jie nemoko ša
lviai. Jaunimas mažai įdo- vo vaįi<us lietuvių kalbos iš 
mauja politika, o daugelis savo ga]Vos arba iš laik- 
nemoka ir lietuvių kalbos. raščių ar knygų; kurie mo-

Darbų yra,^ bet nelabai kyklos amžiaus vaikams at
rodo kaip tikra misterija.

Mūsų pažangioji spauda 
atliko ir atlieka šaunų dar
bą, išleisdama įvairaus turi
nio knygų, bet kad išleisti 
lietuvių kalbos vadovėlį ma-

įskaitytojai noietų jų maty- ginčytį. Vienok

Pas mus lietuvių yra apie gaĮ jr ga]įma būtų eigą kiek

nemoka ir lietuvių kalbos.

gerai dirba., Yra ir bedar
bių.

Yra ir sergančių lietuvių.! 
Tai tokios naujienos pas 
mus. Nėra kuo pasigirti.

Thomastoiiietis i
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kaina už elektra.V
Valdyba paskj^ . -

dienu del publikos ateiti į ■v’.'- <ul;ie gąh parašyt is 
miesto valdybos posėdžius i anll JaikU .ve>kimo atsim’nl- 
ir išreikšti savo nuomonę I formoje, tik reikia, kad 
apie pakėlimą kainos už j juos kas nors ragintų ju- 
elektros jėgos naudojimą. I <hntų, o pamatysite kaip __ _ _

. irasytojų atsiras. Pavyz- xini/dpkimras
Prasidėjo ilgos derybos su į džiui, pittsburghiečiai irgi I g ’

! kompanijos atstovais, kurie į tylėjo iki šiol, laukė, bet da-1 
i reikalauja iš miesto atsto- |)ar jau imasi darbo. Mes,

i visose kolonijose gana gY’j atviimtės dydžio paveikslu-
kus ir visiems choristams 
davė po porą jų kaip do
vaną, bet pas mane jo jau 
nėra. Gal kai kurie iš cho- 
riečių dar turite jį? Bū- 

, jeigu pri- 
jsiųstumėt man jį — pasko- 
lintumėt, aš norčiau jį įdė
ti į kalbamą istoriją, kur 
bus aprašyta apie Aido 
Chorą.

J. D. Sliekas
760 N. W. 47th Ter. 
Miami 37, Florida 

NUO RED. Jūsų turima 
choro nuotrauka kalbamam

bar jau imasi darbo. Mes, 
J. ir E. Sliekai, nors dabar 
gyvename Floridoje, bet 
anų dienų veikimo dvasia 
tebėra mums artima. To- 
dėl susirašinėjame su vieti-į 
niais draugais, kaip J. K. į 

rie išvysto elektrinę jėgą. Mažukna ir J. Miliausku, iri 
Algos dėl visų, kurie tar- maždaug susitarėm taip: 
nauja ir dirba dėl kompani- mes rašysime atsiminimus tikslui yra gera. Klišes da- 
jos, buvę pakeltos prieš tre- iš Soho dalies veikimo, Ma- ranti firma iš didelės nuo- 
jus metus. Išlaidos viršija žukųa iš N. S z 
pelną ir kompanija skolina i kas iš McKees Rocks, 
pinigų padengimui nuosto-| 
lių. 1

O daugiau už viską grū-į 
moja šėrininkai, bijodami, I 
kad kompanija nustos jiems i 
mokėjus dividendus. Šeri-j 
ninkams kompanija turi 
kasmet mokėti dividendus.

Bet buvo visai pamiršta 
i tai, kad tarp tų, kurie naū- 
'doja elektros jėgą, yra dau- 
iguma darbininkų ir varg-' 
! dienių, kurie vargiai pajė-1 
gi a palaikyti savo išvargin-' 

į tą kūną. ’
Praeitais metais “Pebco”! I ! pareikalavo pakelti kainą į 

! už -elektrą ir gavo leidimą. Į 
i Bet, kaip matome, to neuž-; 
! tenka . Tai miesto valdyba! 
į vėl sutiko leisti pakelti kai- į 
'na, ir kompanija vėl gausį 
i $2,171,000 gryno pelno per1 
j metus.

Darbininkija dejuoja po į 
įsunkiu kapitalistinio išnau-j 
i dojimo jungu.

vybės 6.95% daugiau už 
elektros naudojimą. Jie įro
dinėjo, kad šiandien viskas 
labai pabrango ir kompani
ja yra p r i v e r s t a mokėti 
daugiau už materiolus, ku 
rie išvysto elektrinę jėgą.
Al 1 — 1 ' 1 * susitarėm taip

o Miliaus; traukos gali padaryt klišę 
i reikiamo dydžio.

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

knygos (romano) no tiktai vaikystes bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laimė. 311 psl. Kaina tik $«.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kain žmonės vargsta ir 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. 44!> psl. Kaina $2.

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

Visos 1 knygos sykiu tik už $5!

AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY
NAS. čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina

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, ILI,.
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metus kovo 8-ąją paskelbei 
tarptautine moterų švente..

mo t e-
tokio pasimoiimo.

nio- bančiu moterų buvo namu
Adoniui

tam, 
tu!

tik 16-me šimtmetyje ir tai-
> balso daugii-jtuju 
okim, kur būtų ;tel x 
moterų dūšios,!

joms mirus, jeigu ne ta 
\ ienas daugumos balsas.?

Mažai kas tuomet tikėj< 
matyli moterį savystovm 
moterį kūrėją, mokslininke 
visuomemninkę; moterį ly 
giu žmogum su vyru.

Įdomu pavartyti istorijos; 
lapus apie moters sunkų gy
venimą. Beveik visų religi
nių sektų dogmose moteris 
pažeminta, ekonominiai ne
lygi, šeimoje beteisė. Jeigu

ma.

Svarbus sveturgimiam Skandališkas policmano 
ir visiems mitingas darbelis

Seniau pagarsėjęs “Dod- Masinis mitingas reikalą-Į Francis J. Rogers ir Tho- 
ger” bolininkų lošėjas Roy vimui atšaukti Walter-Mc-1 mas Murtha, vienas 26, ki- 
Campaiiella yra komit. ko- Carran įstatymą įvyks tre-,tas 22 motų amžiaus, vieną 
vai prieš jaunuolių išdyka- čiadienį, kovo 4-tos vakaro: vakarą karčiamose uliavo- 
vimą (‘‘juvenile delmquen- 8 vai. Fraternal Clubhouse, jo. Važiuodami automobiliu, 
cy”). Ir koks jam buvo s.u- 110 W. 48th St., New Yor- jiedu pamatė 
krėtimas, kai jo sūnus Da- ke. Įžanga. $1. Juo daugiau nančią 
vid, 15-kos metų, buvo ras- bus jame dalyvių, tuo sva- 
tas kaltu valkatystėje ir resnis jo tartas žodis. Da- 
areštuotas už vagystę. Gyvaukite!

(’bildreiK Court. Ouepns.i Mitingo rengėjai, —Ame- vo, apmušė ir paskui išme- 
inis Sveturgimiams Gin-:tė. Moteriškė po kiek laiko 

----  _ ' nugabenta į ligoninę mirė.
Koresp. pasir0(i0) ka(j F j R(). 

gers yra policmanas. fTą 
naktį jis turėio “off”, /tai 
vaikščiojo civiliniuos rūbilo- 

■ se ir pijokavo. Abudu pikfa- 
74 metų. dariai suimti. A bu du-B rook- 

širdies lyno Felony teisme buvo 
kaltinami išprievartavime 

Valionis paliko nuliūdime jr žmokžudystėje:

Campanelios sūnus 
suimtas ir teisiamas

šaligatviu ei- 
senyvą moteriškę, 

Mrs. Viola- Mi rm an, 62 m.
v į 7

amžiaus. Įvilko šią moteriš
kę į automobilį, išprievarta-

dar sunkesnę naštą, dėl to, 
kad ji buvo moteris. Mer
gaitės gimimas, daugumoj 
atvejų, reiškė šeini je panie-

itės ir ketvirtadalis jų Childrens Court, Queens,' 
dvaruose ar pas ūki- atrado Davidą kaltu dalyva-P. 

s. Arime muštynėse su kitais ■ 1
s tėvynėj Lietuvoj jaunuoliais Jurgio Wash- 
aziniais laikais auk-' ingtono dienoje, 
technikos, mokslų mo- Šis teismas vos baigėsi,, 
visai nestudijavo. Tai kaip Davidą areštavo kai-' 
skaitoma vyriška pro- tindami, jog jis ir G. Del-,

komitetas.

Padėka
_ ............ , __ | Juozas Sprainis mirė va

i 1924 iki 19361mos apvogė vaistinę 39-19 sario 19 d., buvo 
Į m. universitete technikos 192nd St., Flushinge. Poli-! amžiaus. Mirė nuo 
i fakultetą bifigė tiktai 1 mo- cija sako, kad jaunasis atakos. 

Campnella prisipažino, jog 
jie įsilaužė į vaistinę, pasi- savo gyvenimo mylimą Jeigu visa tai tiesa, kas 
ėmė papirosu, kosmetikų ir draugę Marijoną, taipgi; skelbiama, tai Niujorko po- 
$9. Bet vaistinės savininkas dukterį Julią ir žentą Mi- Hcijoje padėtis labai prasta.

iš chael, podukrą Antosę įr! Didelis sugedimas vie”pa- 
! posūnį Joną, taipgi keturis. tau ja. Šen ir ten policnianai 
'anūkus — Eunice, Michael, sugaunami piktadarybėse. 
'Dorothy ir Edna; ir proa- Pastatyti jie (ir algas už 
^ūkę Althea. . tai gauna) žmones saugoti,

Juozas Sprainis buvo il-i0 neretai patvs piktadary- 
gametis Laisvės skaitytojas, Pemjs užsiima*.
ir rėmėjas. !

Marijona Spraiinienė ii' ir i.-, . • i
jos visa šeima dėkoja vi-1 Kultūros centre Įvyks 
įsiems palydovams, visiems, -J •

........................ ! kurie velionį aplankė šer- plUmi piOgldnia
. Kol bus gembli-' manėje ir visiems už gė- šeštadienio vakarą 

, toliįyi vainikus. Dėkoja Josep i Kultūrinio Centro Brown
i Room įvyks nepaprastai 
Įdomi programa.

Dabar Kauno politechni
kos Institute studentų tar

ine vra 1126 moterys. (Viso 
I. yra 3624 studentai), 
te rys sudaro 31 nuošim- 
Per tarybini laikotarpį 
titutas išleido 742 inži- 

1 nierius moteris, kurios sėk-

D. Statesman sako, jog 
registerio dingo $500.

maža 
mokslini pedagoginį

Sovetinė moteris, 
muši i sali amžiais 
komas pažeminimo 
nas. kartu su darbo 
gu vyru, pasižymi

Gemblinimas, sako, 
didžiausia bėdapasirinko

darbą.
pastų- .tyrinėjusi

jai tai- 1

Brooklyn© grand džiūrė, 
i kriminalybių 

priežastis Brooklyne, sura-! 
do, kad gemblinimas yra' 
pagrindas visokioms krimi-i 
nalystėms. 1 
nimas, sako tyrinėtojai, v . .

ir'siautės narkotiku pardavė-! Shalm uz malonų patai na-.
■ -..................... vimą. Dėkoja 10 žmonai uz'

a- stitucijos palaiky to jai,1 malonų pavaišinimą.
Dabar tech- žmogžudžiai ir kitokie blogi! ^a.r “ Manjomi

pakilus, elementai. jSpraimene ir .l°slosv. X'!S I;
Gerai, bet kaipgi tuomet šeima taiia visiems sn 

‘ L
Marijona ^prainiene

Spraiiniene

drau- 
visose 

ką. Dar ir dabar tūlose rytų gyvenimo šakose kaipo kū- 
šalyse vyras gali panaikint rėja-statytoja. Ji drąsi i 
vedybinę sutartį, jeigu mo-Į rūpestinga. Jų pasiekimai jai. visokie raketieriai, pro-; 
toris gimdo tiktai mergai- j duoda inspiracijos kitų 
tos. liti moterims.

Paskutiniai keturi desėt-j nikai taip aukštai 
kai metų moters gyvenimąperasim žemėlapyje kampe-j 
pakeitė pagrindimai. _ ...
už lygias, teises vesta daug! reikalautų geresnio gyveni- gi nežinoma tiems; 
anksčiau. Daugelyje vietų j mo. Valdymo gadynė jau ! tyrinėja, kad^ doleris 
toii lygybė pasiekta, bet pa-l atgyveno savo dienas. i šiai) išsprendžia viską? 
kol moteris ekonominiai; Atžymint Moterų Tarp-j _ —— ------ ------
priklauso nuo .kito, ji nėra'tautine, visose šalyse mote

rys džiaugsis pasiektais lai
mėjimais ir ties planus gra- tankeri Japonija apdraudė turn to Detroit. ! 
žesniam gyvenimui* Svar- Amerikoje ant $26,000,000..' Stephanie & Mikas 
blausias klausimas bus — 
Taikos išlaikymas.

Dori žmonės visur ir visi 
baisiai bijo karo. Be skirtu-; 
mo tautų, rasių bei kalbų,, 
moterys visur saugo gyvy-' 
bę. gi karui užėius, I 
vybė net pasididžiuojanti 
masiniai naikinama.

Moterys energingai pasi-1m5t Vaidyba 
reiškia kovoje už tautinę! 
bei klasinę laisvę, jos lygiai; 
sielojasi taikos išlaikymui.

K. Petrik’enei

. Kova; 15o. kur pavergti žmonės ne-, panaikinti gemblinimą? Ar 
. kurie 

(ky-} SVEIKINA Iš MIAMI 
Hello from Miami. W< 

New Yorkas.— Didžiau-'are enjoying hot weather 
šią savo 106,500 tonų įtalpos Į but wiH soon have to ra-:

mote
riai! ia

Nors po dešimtmečio!
Per pastarąjį dešinitmeP 

progresyviai lietuviai gėrė* 
jomės, džiaugėmės, didžia- 
vomės savo Kultūrinio 
Centro namu. Tai buvo pa
sididžiavimas visų Ameri-

Čigonei nepavyko 
apgauti senelę

Viena sena moteris susi
taupė $5,166, kurie buvo pa
dėti Brevoort Savings ban
ke, 88 St, Brooklyne. Prieš ______
kiek laiko moteris atėjo ir p()S progresyvių lietuvų. 
iš banko išsiėmė $166.

Kelios dienos vėliau ji vėl 
atėjo į banką ir paprašė, 
kad jai pinigais atiduotų li-

Čia daug įvyko didelių kul
tūrinių iškilmių: meno fes- 

koncertų, sceninių 
dailės parodų. 

” įsikūrė geriausią 
spaustuve. Kitos 

mums tik pavydėt

vakaru, 
kusius $5,000. Banko darbi- “Laisvė 
ninkė Mrs. Florence Mur-ilietuv’ių 
phy Sullivan, kuri jau ten srovės * 
dirba per 8 metus, perser
gėjo moteriškę, kad pini
gais tiek imti yra nesaugu, 
ir patarė imti čekiu.

“Ne, no” kartojo i
riš'kė. Ji nenori čekio, nori nQ negarbinami, niekieno 
pinigais . pirmame

Banko patarnautojai pa- nyje 
sirodė keista. Ji ] 
vice-prezidentą

Bet visa tai labai didele 
dalimi rėmėsi sunkiu, rū
pestingu darbu būrelio ma- 

mote-i žyčių milžinų, kurie—niekie-

laikraščio pusla- 
neiškeliami, niekam 

Pašaukė | nematomi, neapmokami — 
T. P. Smi-inuo|at įai.p keturių namo 

thą. Moteris,kė iam papasa-,sienų triūsėsi, kad išlaikyti 
kojo, kad ji nori išsiimti sa-Įjj tokį, kokiu mes taip/di- 

. .. . > nes džiavomės.
Tais mažyčiais milžinais 

kuri moka vie^ą dolerį|ųuvo jr tebėra Namo B-vės

vo santaupas, pinigais, 
krautuvėje jos laukia čigo-, 
nė, 
paversti į tris. Moteris pa- Į direktoriai, 
pasakojo “stebuklą”, kad či
gone sudraskė dolerinę bu- 
mažką i tris dalis, sudėjo į 
skepetaite^ pašnabždėjo, pa- [ rengiamės juos pagerbti, jų 
krato ir iškrito trys doleri-: darbus įvertinti šauniu ban- 
nės bumažkos._ . |<e(u f]ąr šiame didžiuliame

Moteris sakė, kad ir tuos name< Liberty Auditorijoj, 
.$166 čigonė jau bandė tris šia mėnesio (kovo) 14-os 
kartus padauginti, bet dar dienos, šeštadienio, vakare.

Bilietas $3. Niekam nie- 
Iko netruks!

Prašome bilietus įsigyti 
tuojau. Jų galima gauti 
kuopų susirinkimuose pas 
Bendrovės narius ir “Lais
vės” raštinėje.

Viliamės su visais nuošir
daus darbo įvertintojais su
sitikti šiame bankete.

Komisijos narys 
Washingtonas. — Ligoni-

Zjlllinvcviu JdU I --------- ----- -- -------- >
nemažai iškirto. Na, ir pa- Dulles tarėsi su savo pava- 
sisiūlė nueiti kartu, L 
prie jų čigonė jai pinigus 
tris kartus padaugintų. Bet

Tai, ot, nors dabar, nors 
po dešimties metų, Bendi^- 
vės suvažiavimo nutarimu,

padaryti, nes moteris dar 
i nepakankamai ilgai pinigus 
i laikė krepšelyje prie savo
širdies, o, antra, kad tai nė
ra jos' visi tarminiai. Čigonė 
jai sakė, kad kada ji atneš 
visus laiminius, tai tie $166 
iau bus “pakankamai prie 
širdies sušilę” ir padaugins 
juos visus tris kartus..

Banko viršininkai papa-' 
šakojo moteriukei, kad to-j 
kių žulikysčių čigonės jau (nėję Valstybės sekretorius

kad duotoju C. A. Herteriu.

vaitis parodys Hawaiu sa
lų spalvingus, paveikslus.

pasigamino ten 
I laikydamasis praėjusiais 
I metais.

Kristyna Stanislovaitie- 
Įnė, įžymi profesijonalė, vi- 
• suomenininkė ir kalbėtoja, 
i tars žodį kitą apie 
i Dienos įsikūrimą 
reikšmę šiandien.

Greta daktaro ir 
nos

, gramo j e 
Choras

HELP WANTED MALE

Motei-ų i čigonės būta akyvos. Kada
ir Jos' iie nuėjo i krautuvę, tai jos j taisymų.

jau nerado. Moteriškė su-’a0^1’^3*-
jo žmo-:£riž° i banką ir tuos $166!skaml)inkite ™ 6-8625. 

(waterburieciu)’, pro- Padėjo vėl su kitomis 
dalyvaus Aido taupomis,

su savo mokytoja VT7
Mildred Stensler; o gal dar j I ekinas. Kinijos 

.susilauksim ir solo darnu. I «entai su noru dirba fabri- 
. _ . ' kuose ir prie

O pačios klubietės iškeps,;

Su]>erintondcn1. Prie įvairių pa- 
Pora virš 65 m. Kalbanti 

3 kambarių apartmontas. .

(18-20)PRANEŠIMAI 1 Po miestą pasidairius
Į MASKVĄ 

Niujorko simfonijos oi 
kestras, vadovaujamas Leo- ‘ 
nardo Bernsteino, šią vasa-; 
rą vyks į Tarybų Sąjungą, i pagamins, šventiškų užkan-’ p, • • • •

džių ir jais pavaišii'is savo! < cllCSKOJllUcll 
visus svečius po programos., .. 131._A , , rr • I i As- Mare Lukšaite (dabar Boliu-Ateiklte! Kvieskite savo pliene), kilusi iš Raipolio kaimo, Sa- 
draugus. įžanga nemoka-:miliškil* vaL Poškau savo dėdės, 

r) iv. rr'.oA i i Įgyvenančio Amerikoje, Stosiūno Kama. 1 raCtZia • .00 vai. VaK. zįOi sun. Damino, kilusio iš Budzilių 
Įvyks Kultūriniame centre, i kaimo. Samiliškių valse. Prašau at- 

mnkdininkųi knvn 7 to sišaukti, arba kas jį žino, parašyti
. ji. kliniIlKd i KOVO i Iii. i man, už ką būsiu dėkinga. Adresas: |

Jiezno rajoias 
Užuguosčio paštas 
Marijona Beliūnienė 

Lithuania—U.S.S.R.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, kovo 4 d, 7:30 v.
.. vakare, Liberty Auditorium, 110-06 

toli gy-1 Atlantic Ave., Richmond Hill. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkite 
užsimokėti, kad nesusispenduotu- 

(17-18)

Pirmiausiai žmogui rei
kalinga pavalgyti, a 
ti ir turėt pastogę. 
Revoliucija 1917 m. 
riai davė gyvenime 
pagrindą. Paskelbė
visose gyvenimo sferose. 
Lygybę pasiekti palikta pa
čioms moterims. Šalyje, kur 
industrija buvo atsilikusi, 
kur beraščiai sudarė suvirs 
70 nuošimčių šalies gyven
tojų, moters gyvenimas ne
buvo pavydėtinas. Vargas 
ir prietarai ią varžė nuo 
loįr'io iki grabo. Praslinko 
tiktai virš 40 m. ir pasau
lis mato sovietu moterį vi- ---- Būsiu-
soje jos didybėje. Proletari- bans miesto dalyje, paminė-1 d0Vanų.
nės Revoliucijos paskelbta 
moteriai lygybė įgyvendinta 
ne dūsavimais už Jievos papil
dytą ‘‘didįjį grieką,” “obuo
lio prakandimą”, o per di
delį pasiryžimą, per sunkų 
darbą žemės ūkye, fabri
kuose ir mokslo katedrose. 
Sovietinė moteris visur sta-!O 
tomą pavyzdžiu. Ji dar sun-; ji 
kiai dirba, bet darbe mato JJ 
malonumą. Kartu su vyru! O 
darbininku ji pasiryžusi Ifl 
nugalėti visokius simku-i|3 
mus, Valstybė davė jai ga- |! 
limybe pasireikšti kūryboje,||l 
nepraleidžiant motinystės; q 
pareigu. m

Bevek prieš 50 metu Dr. ĮJ 
Georgi Spiranski, darbinin- 55 
ku gyvenamam distrikte m 
Maskvos priemiesty Pres- j 
nya, surinkęs kiek kapitalo Į 
tarpe darbininkų, matė re i- Į 
kalo įsteigti pirmutinį kūdi- j 
kiams politechnikos insti- I 
tūtą. Sovietinėse šalyse da- I 
bar yra tūkstančiai moti- ĮJ 
noms ir kūdikiams institu- O 
tu, su geriausiais aptarna- M 
vimais. Negana duot mote-:ĮJ 
riai galimybę dalyvauti pro- Q; 
dukcijos šakose, jai reika- — 
lingos tinkamos sąlygos kū-l 6 p.—Laisvė (Liberty)—Antrad., kovo (March) 3, 1959

WORCESTER, MASS.

Šeštadienį, kovo (March) 7-ą, Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų draugija ren
gia Penny sale, prasidės 7-ą vai. va
kare. Širdingai kviečiame visus at
silankyti ir linksmai praleisti laiką. 
Bus skanių valgių ir įvairių praš 

Būsime dėkingi, jei at 
... ... .. Kurie tik galite,

jo 16-kos metu sukakti. Per būkite.
ta laiką joje gydėsi virš 29^“s,.'>us Lie,uvių Sal5je’ 
203,000 žmonių. l.s.d.d. (18-19)

kur duos eilę koncertų.
Na, o iš Maskvos atvyks į 

Ameriką Didžiojo Teatro 
artistai gastroliuoti mūsų

Laivyno ligoninė, St. Al-

oBwoa 
"sattSHawi

ŠAUNIU BANKETU
pagerbsime rūpestingu darbu pagarbos 
užsipelniusius Lietuvių Namo Bendrovės 
—Kultūrinio Centro Namo—direktorius

Šeštad., Kovo 14 March
Vakarienę pradedant 6:30 vai.

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

Dainuos Aido Moterų Kvartetas 
ir Elena Brazauskienė.

Rengia Bendrovės suvažiavimo išrinktoji 
komisija. Vaišingų banketų mėgėjai 
esate širdingai kviečiami ir prašomi 
įsigyti bilietus iš anksto pas Bendrovės 
narius organizacijų kuopų susirinkimuo
se arba, kam patogu, “Laisvės” raštinėje.

Bilietas $3.00

0E=30

stu-
ILMII-I

žemės ūkio Į
GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI Į 
LIETUVĄ

10 Ifiiblių už t— 
Mokestis $5.— iki $50.00

PILNAI GARANTUOTA 
KVITAS PARŪPINAMAI

EXPRESU PER 2 SAVAITES

Tarybiniai i 
ir inžinieriai plačiai aplan
kė Amerikos įvairias mo-! 
kyklas. Jie sako, kad pas Į 
mus dar didelė stoka mo-;
derniniai įrengtų ^mokyklų, j įau’s”Ve*zui tatė

Profesorius — Nikai o jus
Bogoiodickis sako, ^^^'Mot. Skyr., Binghamton, N. 
Amerikos studentai, daž- Į 
nai, patenka į universitetus | Atsiprašome, 
nepakankamai pasiruošę, o' 
ypatingai inžinierijos. šako
je. •' Ii’

Moterų Klubas 118 E. 28th St. 
New York, N. Y.

PATAISA
Vasario 24d. laidoje, va-i

i pranešime,! ...... .......
bllVO praleista LDLD 20 kp.| Kauno miesto,

■ _  _ __ - ■ t t -r \ t Iz \ f Tz'XC’Dr'

Leista Bankų Dept. 
ir apdrausta.

lešokam Mac Ya\vorsky-Bu(kic- 
vviez, d. Simo, kilusi iš Lietuvos, 

, žmona Roman Ya- 
vvorsky. Ieško jos sesuo Antanina 

- , . _. Butkutė Šlekienė, gyv. Lietuvoje,
Y., punktai. Jie turėjo 1,378. Kauno mieste, Olandų g-vė 3-3. Nuo 

1924-30 metų gyveno Milwaukee, 
Wis. Kas žinote, rašykite žemiau 
paduotu antrašu. Iš anksto tariu 
ačiū.

Antanina Butkutč-Šlekienc
Kaunas, Olandų gvč 3-3 
Lithuania, USSR

Grigas Vincas, Zigmo, mano bro
lis, dingės 1942 metais, 
kieti joje ir nuo 
nieko nežinau. 
1927. Gal kas 
apie jj žinote, 
man pranešti, 
dėkinga.

Varėnos rajonas
Marcinkonių paštas
Musteikos kaimas
Grigaitė Adelė
Lithuania, USSR

L. Ad-jia

rif.raA.v1dt*) Laisve urvo drauerul

Užsisakykite Vietas Prie Kasos Arba Per Paštą!

RKO PALACE I
Broadway and 47th Street, I 
N.Y. 36, N.Y. PL 7-2626 I

Please send----- —------------- I

tickets at -------- —------------ |

for Mat. □Eve. □----- |

Performance on——----------- I

Sg

i
THE&IAROMt 

 

ANNEAFRANK 

(date) Alternate dates

NAME,

ADDRESS

CITY,

ZONE________ STATE--------------------
(nelošė check or money order (no stamps) 
to PAlACt THEATRE, addressed to BOX- 
OfflCE with self-addressed and stamped 

envelope. yj,

PUBLIC PREMIERE MARCH 18th
Every Eve. 8:30 P.M., Mats. Wed., Sat. & Sun., Hols. 2:30 P M. ALL SEATS RESERVED 
Schedule of Pricei-Eves. Sun. thru Thurs.: Orch. & Mezz. 2.50, Balcony 1.75. Fn, Sat, 
Hol. Eves. 3.00, 2.00. Wed. Mat. 1.80, 1.50-1.25. Sat., Sun , Hol. Mats. 2.50, 1.75-1.50 
Extra Utter Week Matinees al 2:30 P.M. Monday, March 30 Through Friday, April 3

❖

Buvo Vo
lo laiko apie jj 

Jo gimimo metai 
iš Laisvės skaitytojų 

Nuoširdžiai prašau 
už ką būsiu 

Mano adresas:

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•DG^*OG*

jums Newark 5, N. J. !
- MArket 2-5172 !• •
j 426 Lafayette St. ■

AL’S TELEVISION SERVICE II
ALBERT MISIŪNAS, Sav. 

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

Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas 
Prašome kreiptis sekamu antrašu:

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