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KRISLAI 'Irako respublik A Jr I Vakarinis Berlynas
F rancūzi joje.
Tai Nasserio skymas!
Žodis dėl bendradarbiavimo.

Rašo R. Mizara

si Francūzijos “komunistų pra
laimėjimais,” i)- vėl liūdi.

Praėjusi sekmadieni rinki-

parodė, kur link vėjai pučia: 
Francūzijos komunistų parti
jos kandidatai gavo daug i v i 1’1’ ' dllclk..daugiau balsų negu kurios ki-.
tos partijos.

Visokie generolo de Gaulle
skyinai Francūzijos revolici- 
nio darbininkų judėjimo nepa
laužė ir nepalauš!

De Gaulle režimas Francū-

vėl nugalėjo priešus
Bagdadas. — Irako res-! lėlių radijo stotRprie Irano 

publikos armija ir vyriau- sienos ir jų centrą. Armi- 
sybė, su pagalba darbiniu- jai vadovauti išvyko prem- 
kų ir žemdirbių, greitai nu-i jeras Kassimas. Bagdade ir 
galėjo reakcijos.
Sukilimas prasidėjo Mosulo^kai
ir Kirkuko turtingame alie-iuž valdžią, reikalavo gink- 

reakciją.
neseniai 
Kassimo 

apsi-

sukilimą, i kituose miestuose darbinin- 
masini a i d e m on s t r a v o

; “New York Times” 
ir jo ateitis apie įvykius Irake

Berlynas. — TSRS prem- New Yorkas. — “ 
jeras Chruščiovas sako: ne- New York 
bus didelio skirtumo, 
Vakariniame Berlyne 
laikys tvarką, ar 
kariniai daliniai 
Francūzijos,

jaus krašte. Jis įvyko ke- lų kovai prieš
Šios dienos po to, kai Jung- Valstiečiai, kurie

Valstijos, Turkija, i gavo žemės nuo
ir Pakistanas pasi- valdžios, organizavo 

karinę sutartį. Mosu-. gydimo brigadas. Komunis- nistų vadas Walter
lo ir 
trikampyje

neužbaigė; 
pasiryžusi 
nepi’iklau- 

Ii- tie francūzai, ku
ris tiki i (le Gaulle 

ilgainiui ji atmes.'

Karo Alžyre jis 
Alžyro liaudis yra 
kovoti, 
somybę 
rie dar 
išminti.

Kirkuko plotas yra i tų spauda ir vyriausybės 
tarpe I r a n o; laikraščiai šaukė liaudį vie- 
Turkijos. ningai atremti kontr-revo- 

Reakcijos sukilimo prieš- liucijos sukilimą. Jie 
akyje stovėjo pulkininkas' kad sukilimo 
Shawaf. Vieni pranešimai stovėjo 
sako, kad pat sukilimo pra- tai ir Nasseris.
džioje kareiviai jį užmušė,: Irakas yra tarpe Arabi-j 
o kiti — būk jis pabėgęs į jos, Sirijos, Turkijos, Irano1 
Siriją. .ir Persijos užlajos. Jis ūži-1

Irako respublikos vyriau-ima 171,60 0 
sybė greitai veikė.

Dabar jau
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Times”, kuris 
kas jau nuo seniai pranašavo 
pa- ‘ sukilimą prieš Irako res- 

nedideli publiką, savo redakciniame 
Anglijos, rašo, kad “vėliausios žinios 

Jungtinių iš Irako yra blogos Jungti- 
Valstijų, Tarybų Sąjungos,1 nėms Valstijoms, o geros Jos džiaugėsi, kad “francū-(tijų. 
arba Jungtinių Tautų, bet Tarybų Sąjungai”. zai nusisuko nuo komunis
tai turi būti tik tvarkos pa- Mat, Irako respublikos tų”. Bet štai sekmadienį, i didelių miestų
laikytojai. vyriausybė laikosi progre- kovo 8 d., įvyko miestų ma-

Rytų Vokietijos komu-. syvės politikos vidaus rei- jorų ir kitų valdininkų rin
kimai. Paryžiuje ir dar 13- 
je kitų didelių miestų Ko
munistų partijos balsai pa
augo beveik 20 procentų, gi

Ulb- 
richt kalbėjo po Chruščiovo 
ir sakė, kad Vakariniame 
Berlyne neturi būti gami- 

rašo, narni ginklai ir neturi ten

ketvirtainiu 
ir turi apie 

lėktuvai bombardavo suki-.7,000,000 gyventojų.

užnugaryje būti didelių užsienio 
Vakarų imperialis- į nių. 

usseris. i į 

Prancūzijoje auga 
komunistų įtaka

kričio menesi 
liaudis padare

Francūzijos žmonės 
taiso savo klaidas

Paryžius. — 1958 m. lap- lių rinkimuose. Bendrai 
Francūzijos komunistų balsai pakilo 
klaidą bal- nuo 8 iki 28 procentų. Bal

suodama už gen. de Gaulle sai nupuolė degaullistų, ne
pateiktą naują konstituci- priklausomųjų ir socialistų, 
ją. Turčių partijos laimėjo, nedaug pakilo katalikų par-

Paryžiuje ir 13-je kitų 
komunistai 

1958 metais turėjo 541,919 
o dabar gavo 648,- 

degaullistai turėjo 
dabar nupuolė iki 
socialistai turėjo 

o dabar gavo 291,-

240;
628,019, 
492.522;

kainose ir neutrališkumo 
tarptautiniuose.

Bet “Times” nenustoja 
vilties. Jis pasitiki, kad 
Nasseris. veiks, taipgi ne
bus sudėję rankas ir kiti 
Irako respublikos priešai.: užbaigiamieji rinkimai. Vi- išsigando visos partijos i

Ateinanti sekmadieni Įvyks Tokiu rezultatų kovo 8 d. 
ir 

, so yra renkama 500,000 ma- nuo socialistų iki pačių de- 
:jorų ir viršininkų 38.000 šiniausių jungiasi bendrai 
miestų, miestelių ir sodžių, prieš komunistų kandida- 

Pereitąji sekmadienį ko- tu s užbaigiamiesiems rinki- 
■munistai laimėjo daug ir mams. kurie ivvks sekma-

Nuteisė už 300,000 
žmonių nužudymą

Varšuva._ Po virš ketu- n’iažesnių miestų ir mieste- dieni, kovo 15 d.

Burmoje militarist 
diktatūra stiprėja

Paryžius. — Francūzijos 
Komunistų partija, atsaky- rių mėnesių teismo nuteis- ... -.......   -- ■■ ■—
dama i kapitalistinių parti- j tas pakarti Hitlerio buvęs np Cnninanm knc 
jų vieningą frontą, šaukia i-^ytų Lenkijoje gaukite-g J 
progresyvias partijas suda- ^ ir kad .;(m va, ĮjaUDHIlO Sargai 
ryti Liaudies frontą. Per 24 dant‘ Rytinę Lenki*jąt ten - - •
valandas į kpmurųstų atsi- ■ nu^udyta apie 300,000 žmo- iunpOs vyriausybė*" i šaukimą at$iliepe kelios1^- v . v..,-,.. jungos vynai.syue
mažesnės partijos, kurios; r . r - --. 
sutinka bendrai feu komu-1 bgg . Vakaru 
justais issratyti kandidatus 19!5() m an lai 

;kovo 10 d- . mė ir perdavė
Mine Workers uniją. Unija: Socialistų partijos vadai teisti. Jis yra 63 metų am-:atlyginimo, 
reikalauja pakelti algas $2 ragina savo narius laiky- žiaus. Kaip ir 
dienai. Dabar mainieriai tis

Sustreikavo 5,000 
angliakasių

Harlan, Ky. — Apie 
5,000 angliakasių Kentucky 
valstijoje paskelbė strei
ką. Užsidarė apie 200 nedi
delių angliakasyklų. Jie

m. 
Ne

savo
i rankas. Nuo to laiko jis ir 
'jo šalininkai pašalino daug 
(civilinių tarnautojų iš vai-lyra organizuoti į United

kai kurių karininkų sąmokslas 
ir pučas prieš Abdulo Karimo 
Kasimo valdžią buvo “sumis- 
lytas” Kaire.

Egipto Nasseris yra savotiš-' Rangoonas. — 1958
kfc.s Tito. i spalio mėnesį generolas

L Man rodosi, būtų daug svei-iyyįn pagrobė galią į 
kiau, jei Irakas, Sirija ir Li-į 
banas sudarytų savo federaci
ją, kad neleistų Nasseriui kiš
tis i ju reikalus. O Egiptas te-' .K |• . .. . o . ... idzios vietų, o pastate mili- gu vienijasi su Saudi Arabija . , 1
ir Sudanu. I turistus

_ .__  i Generolo Ne Wm dikta-
Na, tai rytoj, kovo 14 d„ I tūra stiprėja. Dieną ir nak- 

Liberty Audit orijoje. Rich- Į 4 J° ZU1v arestu0‘
mond Hill, N. Y., pagerbsime | nužiūl imUS žmones. Bet 
mūsų žymius veikėjus.

Kurie tik galite, būkite ban
kete !

Vienas

Maskva. — Tarybų Si; 
ir L 

Jaunuolių Sąjunga organnių, daugumoje žydų. Jaunuolių Sąjunga organi- 
Koch karo pabaigoje pa- zuoja taip vadinamas “liau- 

i Vokietiją, dies brigadas”. Jų nariai 
„ i jį sue- turės specialius ženklus,

Mrs.

komunistų vadovau j a m.i
partizanai kaip veikė, taip 
ir dabar tebeveikia prieš 

imilitaristu diktatūra. ) 4- C
asmuo rašo nuimsi 

Amerikos lietuviu 
bendradarbiavimo
Be kitko jis pri-

kultūrinio 
su Lietuva, 
mena:

“Man atrodo, kad labai ne
tikslu ir labai trukdo mūsų 
bendrai sutariamai kultūrinio 
bendradarbiavimo su Lietuva 
idėjai, kai spaudoje paskel
biama tokia nesąmonė: ‘Mask
va meilinasi išeiviams,’ arba, 
iš kitos pusės, tas ir tas laik
raštis yra klerikalų laikraš-

Toliau :
“Manding svarbu, 

darni vienos giminės
mes vieną kartą nuspręstume 
pabrėžti 
o ne tai,

kad, bū- 
žmonės,

tai, kas mus jungia,

Mūsų 
stojo už 
lietuviai palaikytų kultūrinius 
ryšius su Tarybų Lietuva, su 
gimtuoju kraštu, su savo tau
ta. Nes, jei to nebus, tai vi
sokie “nuosmukiai” pas mus 
didės, o ne mažės. Ištautė.ji- 
mas, lietuviškos spaudos, lie
tuviško žodžio išnykimas JAV 
vis greičiau artės ir artės.

Taip sakome ne tik mes, 
taip sako ir pačios Lietuvos 
spauda. Panašiai, beje, sakė 
ir neseniai JAV buvę — Lie
tuvos užsienio reikalų minist
ras I. Gaška ir Kauno Poli
technikos Instituto direktorius, 
akademikas K. Baršauskas.

laikraštis visuomet 
tai, kad Amerikos

Iš Lietuvos
(Per Vilniaus, radiją)

Pasirodė pirmas numeris 
žurnalo “Mūsų žodis”, lei- 
džimo .aklųjų reikalams.

Įvyko .Tarybų Lietuvos 
žurnalistų sąjungos suva
žiavimas. Suvažiavimas 
priėmė nuoširdų pasveiki
nimą abiejų Ameriką .pa
žangiesiems žurnalistams. 
Jame Lietuvos žurnalistai 
linki savo amerikiniams ko
legoms sėkmės visuose už
mojuose.

Kapsuko 
tas naujas 
teatras.

Kovo 15
ni, įvyks Tarybų Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos ir 
vietinių valdžios organų 
rinkimai. Prie šių rinkimų 
buvo energingai ruoštasi. 
Rinkimai praeis didelių lai
mėjimų visose gyvenimo ir 
darbo srityse ženkle.

mieste alidary- 
400 vietų kino

d., šį sekmadie-

- Su laiško autorium sutin
kame, kad reikia ševlninti 
bą, reikia ieškoti kelio,

(Tąsa 6-tam pusi. )

kal-
ku-

BULGARIJOJE ŽEMĖ 
JAU KOLEKTYVIZUOTA

Sofija. — Bulgarijos 
Liaudies Respublika pada
rė didelį progresą žemės 
ūkių kolektyvizacijoje. 97 
procentai ūkių jau susijun
gė į kolūkius, tik 3 procen
tai tebesilaiko pavieniai, ir 
tai tik kalnų srityse. Taip
gi žemės ūkio produkcija 
žymiai padidėjus.

visi 
tai; kriminalistai, Koch 

gauna nuo $22 iki $23 per I yra, kapitalistinėmis parti-; nupuolęs dvasioje ir 
! jomis. Bet ne visur socialis-jkatoje. “ "

i klauso vadų. Tokių ;vo, jam prigelbėdami 
i miestų, kaip Breset, An- policininkai, 
gers, Corcassone, Montpel- kad jis apie tuos 
ler, Chalon-sur-Marne ir ei- mus nieko nežinojo” ir ape-| 
lės kitų socialistai eina iš-lliuos prieš šį teismo spren- 
vien su komunistais. : dima. ' c

diena. c
Mainierių unija 

ilgą kovą iri vietos bankus 
padėjo $1,000,000, idant 
turėtų pinigų teikti strei- 
kieriams pagalbos. Seniau 
čia dirbo apie 13,000 mai
nierių, bet dabar yra daug 
bedarbių.

numato Ita!

su “respublikos”,

Rooseveltienė už 
tuojautinį veikimą

Washingtonas. — 
Roosevelt kalbėjo Ameri
can Association for th€ 
United Nations susirinki
me. Ji sakė: “Berlyno klau
simas yra pavojingas”. Rei- 

Lenkijai dirbs atliekamu laiku ir be kalavo tuojau jį perduoti 
Jungtinėms Tautoms, • ir 

UhT Liaudies brigadų narjai “kuo g.-eičiau. tas bus pada- 
svei persergės žmones nuo blo-’’’.Vta’ tuo £erlau • 

ŠI teismų']! atvesda-jK° užsilaikymo parkuose, 
' 'i dulglftvese lr kitur.

Bet jis sakoD’rieš, girtavimą 
, “nU7jUCly_ I netinkamą elgesį

kad 
daž- 

nriei- 
tokios padėties, 

“kur jau nebėra išeities”.

Vėliausios žiniosi

Rooseveltienė sakė, 
Kovos Amerikos diplomatai 

ir kitokį nai patys 
Tai bus i na prie 

i pagalbininkai milicijai. 
I Liaudies brigadų nariai 
įveiks įtikinimu ir reikalin-: 

, ga pagalba, bet jie turėsi 
“ teise ir areštuoti, jeigu1 

tam bus reikalas.

veikia” ir

VIETNAMO VADAS I 
MINH LANKOSI 
INDONEZIJOJE

Jakarta. — Šiaur i n i o 
Vietnamo respublikos pre
zidentas Ho Chi-Minh da
bar yra Indonezijoje. Liau
dis jį visur karštai pasitin
ka. Jis ir Indonezijos pre
zidentas Sukamo išreiškė 
viltį, kad neužilgo visas' 
Vietnamas, Indonezijai pri-l 
klausanti Vakarų Naujoji 
Gvinėja ir kitos piet-rytų neatsįsako atominio

Kairas. — Nasseris pa
siuntė protestą Irako res
publikai prieš demonstraci
jas, kurios įvyko Bagdade. 
Demonstrant ai smerkė 
Nasserį, kaipo , kurstytoja 
sukilimu Irake. V

taksus, kaip kad daro su 
federalinės valdžios tak
sais.

bus išlaisvin

Washingtonas. —< Prezi
dentas Eisenhoweris sako, 

ikad Jungtinės Valstijos ne- 
i galėtų karo laimuti armijos 
pagalba Europoje, bet jis 

karo.

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas de Gaulle 
kad Vakaru taktika 
būti “lanksti Berlyno 
kalais”.

TSRS SPAUDA APIE 
ĮVYKIUS IRAKE

M askva. — Tarybinei 
spauda kaltina Vakarų im- j

tos.
Berlynas.

sako, 
turi 
rei-

perialistus, kad jie sukurs
tė sukilimą Irake. “Prav
da” rašo: “Imperialistai

SAKO, .KAD IRAKAS 
BOMBARDAVO SIRIJĄ
Kairas. — Nasserio žinių 

agentūra skelbia, būk Ira- 
; ko kariniai lėktuvai bom- 
i bardavo sodžių trys mylios 
i Sirijoje. Čionai kai kurie su 
i ta žinia sutinka, nes suki- 

_ i į Siriją, tai Ira
ko lėktuvai galėjo juos be
sivydami bombarduoti, o

Washin gtonas. — Sena
tas 90 balsų prieš' 1 nutarė 
pratęsti verstiną kareivia
vimą dar ketveriems 
tams. Šaukiami yra nuo 18; 
iki 26 metų amžiaus vyrai.

. T . . kiti mano, kad tai Nasserionuo pirmųjų Irako respub- d
likos dienų pries ją suokai-1 ____________
biauia”. Dienraštis nurodo, j ANGlai STOJA SU 

sigins, bet bus ir pavyzdys 
kitoms arabų šalims prie 

me- i naujo gyvenimo.

WASHINGTONAS 
NEMATO TSRS 

POLITIKOS KEITIMO
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų Valstybes de- 
partmentas nemato, ,• kad 
“Tarybų Sąjunga būtų pa
keitus savo politiką Berly
no reikalais”. L. White, kal
bėdamas departmento var
du, sakė, kad Jungtinės 
Valstijos, Anglija, Prancū
zija ir Vakarų Vokietija 
turi “kietai laikytis”.

Paryžius. — Macmillanas 
ir de Gaulle po dviejų die
nų derybų pareiškė, kad jie 
sutinka taktikoje Berlyno 
reikalais.

Tarybų Są
junga ir Vokiečių Demo
kratinė Respublika išleido 
bendrą pareiškimą, kuria
me sako, kad VL)R greitoje 
ateityje padarys Į taikos su
tartį su . socialistinėmis ša
limis.

Washingtonas. — Ameri
koje vasario mėnesį bedar
bių skaičius padidėjo 25,- 
000. " Dabar nedarbo ap- 
drauda imančiu lyra 4,750,- 
000. i

Albany, N . Yl — Valsti
jos seimelis užgyrė guber
natoriaus Rockef e 11 e r i o 
taksų planą. Su balandžio 
1 d. fabrikantai i pradės at
skaityti iš algų valstijai

Hot Springs, Ark. — 
Gemblerių Belveder casino- 
je sprogo bomba. Nieko ne
sužeidė, nes name buvo tik 
prižiūrėtojai.

ITALIJOS KOMUNISTAI 
Už LIAUDIES FRONTĄ
Roma, i— Italijos Komu

nistų partija pradėjo kam
paniją už platų liaudies 
frontą. Savo atsišaukime 
_____ i, kad dešinieji dėnurodo
mentai, fašistai po skraiste 
“naujų fašistų”, ir užsienio 

veikia prieš 
Komunistai 

šaukia visus dirbančiuosius 
į liaudies frontą kovai 

Varšuvia. ■■— Lenkijos Ko-i^a^a žmonių laisvę, 
munistų partijos suvažiavi- ——- —- .
me Gomulka sakė, kad “Va- .Viena. Austrijoje tei- 
karu politika susilaukė pii.^mmas buvęs Hitlerio ges- 
no bankruto”. tapininkas J. Gabriel, kuris

------— kaltinamas žydų žudyme.
Roma. — Sugrįžo į Itali-i----------- -------

ją Mussolinio sūnus Vitto- Londonas. — Paul Robe- 
rio, kuris po karo buvo pa--son atvyko į Angliją. Jis 
bėgęs į Argentiną. i vaidins operoje “Othello”.

Tokio. — Buvusio Japo
nijos premjero Ichiro Hato- . 
yama laidotuvėse dalyvavo 
10,000 žmonių. Jis mirė su
laukęs 76 metų amžiaus. u z

MACMILLANU
Londonas. — Anglijoje 

spauda, darbo unijos ir 
šiaip organizacijos pasisa
ko už premjero Macmillano 
politiką santykiuose su Ry
tais. Anglijoje jau nuo se
niai jaučiamas nepasitenki
nimas Jungtinių Valstijų 
politika, kuri vedė prie ne
sutikimu., v

N.McELROY PYKSTA IR 
KETINA^PASITRAUKTI 
Washingtonas. — Gyny

bos sekretorius Neil McEl
roy pareiškė, kad jis .jau 
neišbūs toje vietoje iki Ei- 
senhowerio termino pabai
gos. Numatoma, kad McEl
roy pyksta, jog jo apsigink
lavimo planus 
nepilnai remia, 
vo $730,000,000 
“Nike Zeus” 
Kongresas davė 
000,000.

Kongresas 
Jis reikala- 
vien dėl 
raketų, o 
tik $400,-
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ŠĮ, KOVO, MĖNESĮ, visas kultūrinis pasaulis atžy
mi 100 metų žymaus, žydų liaudies rašytojo — Šolom 
Aleichem — gimimo sukaktį.

Kas gi buvo tasai didis rašytojas?
šolom Aleichem gimė 1859 m. kovo 2 d. nedideliame 

Ukrainos mieste Perejaslavlyje. Jo tikroji pavardė buvo 
Rabinoviėius. šolom Aleichem — pseudonimas,

Bet šis
kuriuo 

jis pasirašinėjo po savo raštais. Bet šis pseudonimas 
taip prigijo, kad rašytojas ir pasiliko pasauliui žinomas 
kaip Šolom Aleichem (lietuviškai, atsieit, bus: “Taika 
su jumis”).

Iš pat jaunų dienų jaunasis šolomas daug skaitė, y- 
patingai rusų klasikus. Pradėjo jis rašyti hebrajų kalba, 
anuo metu žydų intelektualų kalba. Bet paskui ėmė ra
šyti žydų kalba, kurią naudoja liaudis. Ir ta kalba rašė 
iki savo mirties.

Rašytoją caro valdžia persekiojo. O kai 1905 metais 
Ukrainoje caristai pradėjo pogromus prieš žydus, Šo
lom Aleichem atvyko į JAV ir apsigyveno Niujorke. Tuo
met jis jau buvo žinomas kaip žymus rašytojas.

Kai jis pasiekė Niujorką, Amerikos rašytojas Mark 
Twain jį pasveikino tokiais žodžiais: “žmones vadina 
jus žydiškuoju Marku Twa i nu, tačiau, būtų geriau, jei 
jie vadintų mane amerikiniu šolonru Aleichemu.”

Niujorke gyvendamas, šolom Aleichemas daug rašė, 
kūrė beletristiką ir sceninius veikalus. Nepatiko, tačiau, 
jam amerikinis gyvenimas. 1908 metais jis grįžo į Rusi
ją. Jis ten sakė referatus, moko žmones gyvai žodžiu.

Užpuolė rašytoją nelaboji džiova (tuberkuliozė). 
Pirmojo pasaulinio karo metu jis buvo Vokietijoje, gy-

1916 metais, sulaukęs 57 metų amžiaus.
Prieš mirdamas Šolom Aleichem parašė savo testa

mentą, kuriame nurodė ir tai, kaip jis turėtų būti 
laidotas.

“Nežiūrint, kur aš mų>iu,” rašė jis, “nenoriu

pa

būti 
palaidotu tarp aristokratų, tarp diduomenes arba tur
tingųjų. Noriu kad mane palaidotų tarp eilinių žmonių, 
darbo žmonių, tarp tikrų žmonių, kad mano antkapis 
gražintų paprastus kapus, esančius aplink mane, o pa
prasti kapai kad būtų mano antkapio papuošalu...”

ŠOLOM ALEICHEM rašė iš paprastų žmonių gyve
nimo. Jis pajuokė jų silpnybes, jis aukštino jų pastangas 
kovoje už būvį, už šviesesnį rytojų visiems darbo žmo
nėms. Jis parašė daug apysakų, apsakymų, scenos veika
lų, kuriuos ir šiandien stato scenon tarybinės tautos ir 
žydai, gyveną kituose kraštuose.-

. Tik vienoje Tarybų Sąjungoje yra išleista apie pus
šešto milijono egzempliorių visokiais pavadinimais Šo
lom Aleichem knygų. Jo knygų yra išverstų į 15-kos tary
biniu tautu kalbas, v *■

Nemaža jo knygų yra išversta ir į anglų kalbą. Nes 
tai patsai žymiausias žydų liaudies rašytojas!

Šolomą Aleichemą labai gerbė ir didieji rusų rašyto
jai — M. Gorkis ir kiti.

Neseniai Maskvoje įvyko didžiulis mitingas rašyto- 
mieji žydų kilmės tarybiniai rašytojai. Mitinge, 
dalyvavo ir kalbėjo ir niujorkiškio pažangiųjų 
dienraščio “Freiheito” redaktorius Novikas.

Irake

žydu

NEREIKIA STEBĖTIS dėl to, kad Irake susidarė 
sąmokslininkų, kurie, su armijos dalinių pagalba, buvo 
bandę smurto pagalba nuversti premjero Kasimo valdžią.

Atsiminkime, kad Irakas pagamina vieną šeštadalį 
viso pasaulio naftos. Atsiminkime, kad naftos šaltiniai 
dar yra panuomuoti kitų .šalių kapitalistų. Nepamirškime 
ir- to, kad ir Egipto Naseriui nepatinka Kasimo valdžia 
dėk to, kad ji nenori Iraką prijungti prie Egipto.

Irake šiandien laisvai veikia darbo unijos ir politi
nes darbininkų organizacijos. Kasimo valdžią remia 
liaudis. Visa tai gąsdina imperialistus, visa tai nepatin
ka ir Naseriui, kuris Egipte ir Sirijoje komunistus 
smaugia, persekioja, kalina. Kaip tik dėl to Irako liau
dis ir nenori dėtis prie Egipto!

Na, tai tos “išlaukinės įtakos” ir daro visa, kad tik 
kaip nors būtų galima nuversti Kasimo valdžią ir grą
žinti ten dvarininkų valdžią, nuolankiai tarnaujančią 
imperialistams. Paties Irako dvarininkai ir turčiai taip
gi nesnaudžia. Jie dirba išsijuosę, kad pastatytų savo 
valdžią Bagdade.

Sąmokslas tapo nuslopintas. Dabar Kasimo valdžia 
turėtų būti budresnė. Be kitko, ji turėtų greičiau eiti 
prie griežtesnės žemės reformos pravedimo, prie dvaiaj 
išdalinimo tiems, kurie juos dirba.

Tie, kurie džiaugėsi pastarųjų dienų Irako puču, at
rodo, per anksti džiaugėsi!

2p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., kovo (March) 13,1959

IŠ LIETUVOSKas Ką Rašo ir Sako
SUSIDOMĖJIMAS jba bendrai linkui ^ocialisti-į
KOMUNISTAIS Įnio pasaulio, tai Iperikalaij

.. -j - nė per coli neužsileidžia tau-i
jas ir apšvietus direktorius Iį. . ‘ ‘I Alaburdaitė. Būrelyje yra trys sekcijos — zoologijos, parašas: 
Hyman Lumer vasario 26:,^ . , A ‘ tle idarzininkystes-gėlininkystės. ir sodininkystės. Daug dar
d. buvo pakviestas i I itts-. _____
burghą pakalbėti Pittsbur- — - 
gho universiteto studentams i yĮgĮjj^ PILNA 
ir mokytojams. Toji mokyk-

JAUNŲJŲ GAMTININKŲ BŪRELYJE
Trakų mokykloje-internate veikia jaunųjų gamti- 

Į ninku būrelis. Jam vadobau j a biologijos mokytoja O. 
nei į Alaburdaitė. Būrelyje yra trys sekcijos •

Ibų dabar turi būrelio nariai. Teorinius užsiėmimus pa- 
miT irt a i r>! keičia praktikos darbai. Vaikai ruošia dėžes daržovių

.TŲ KOMUNISTŲ DABAR h. sodinukams> durpių.pūdinio puodelius. Jaunieji 
""" i >sodininkai stratifikuoja vaismedžių sėklas, zoologai šė

la turi įvedusi “Pasaulinės Kadangi įžymieji filmų!fuoja mokyklos gyvąją kampelį, augina triušius, jūrų 
perspektyvos programą.”. aktorė Ingrid Bergman ke-! kiaulytes, daro gyvulių ir paukščių iškamšas. 
Programos tvarkytojai, ma-'tina neužilgo grįžt) Ameri- Jau nuo pirmųjų sausio mėnesio dienų mokyklos-in- 
tyt, paskaitė geru daiktu j kon ir darbuotis, mūsų Hol-j temato auklėtiniai gauna pietums žalių svogūnų, išau- 
pakviest1 komunistų kalbė-! lywoode, tai kam nors parū-i gintų šiltnamyje. Netrukus jie gaus ir šviežių salotų, 
toją, ir taip padarė. Tai I po pas ją pasiteiraut apie! Būrelio nariai ruošiasi įrengti ir inspektus. 
buvo pirmas toks atsitiki- i komunistus. Televizijpje iš 
mas bėgyje paskutinių 30 .Paryžiaus praėjusį sekma- 
metų.

Kas gi pasirodė? Vietoje' 
išsigąsti komunisto, į dis- j 
kusijas susir’nko labai daug j 
žmonių. Jeigu, paprastai, į; 
tokias diskusijas sueidavo; 
tik apie 250 publikos, tai šį. 
kartą, išgirsti 
nuomonę, prisigrūdo pilna į 
aud'torija, apie 800 studen-: 
tų bei mokytojų! Niekados! 
pirmiau panašios diskusijos! 
universitete nemač i u s i o s 
tiek publikos. . ,

Tai dar vienas įrodymas,' Miss Bergman nelabai pri-i 
kaip Amerikos studentija taria tiems reakcionieriams,1 
norėtų kuo plačiausiai susi-: kurie pačioje Amerikoje no- 
jiažinti su komunistu teori- ■ retų visus k o m u n i s t u s 
ja ir veikla. Deja, ne visos paukšte vandens prigirdyti, 
mokyklos suteikia jiems tą Ji pareiškė: “Kai kurie ge-■ 
progą. " riausi rašytojai ir |geriausi

 žmonės iš Hollywoodo see- 
KAS NORS TURI BŪTI uos išnyko dėl to, kad buvo 
DAROMA GREITAI

’ dieni jinai paaiškino. Ji sa-, 
j ko, kad Europoje darbuotis1 
i arba dirbti kartu su komu-' 
luistais nėra laikoma krimi-' 

[ prasikaltimu. Ji! 
tiesiog pasakė: 1 :

“Pakankamai ilgai aš dar- I 
komunisto: bavausi Italijoje ir 'Prancūzi

joje, kad žinoti, jog pusė žmo-
I I

jnių, jei ne daugiau, su kuriais 
i man teko darbuotis,, yra ko-' 
įmunistai, ir mes į tai nekrei-; 
! pėme jokio dėmesio.” Nuotraukoje: jaunieji gamtininkai su savo vadove 

Dar daugiau. Atųodo, kad 1 mokytoja O. Alaburdaitė biologijos-chemijos kabinete.

Jonas Kaš kaiti s

“Šviesa” įdomi ir naudinga j
Šią 1959 metų “Šviesos” 1

1 labai įdomus, sklan- lės.
tojas į kovas ir linkui perga-1 

. Jis ir tvirtina: “Rašy-

prieš komunistus ir komu
nistų simpatikus į V e s t a.s i 
juodasis sąrašas.” ; Ir, gir-' 
di, Hollywoodas to labai ap-i 
gailestavo!
1 I . »

Gerai, kad Miss Bergman j 
' neprisiskaito prie ragan-j

“The Worker” (kovo 8 d.) 
karštai pritaria AFL - CIO 
Vykdomosios Tarybos nuta
rimui šaukti' nedarbo reika-. 
lais masinę konferenciją.: 
Tokia konferencija, sako 
laikraštis, “suteikia musų BUVęS SUOKALBIS 
darbo žmonėms progą paro-,--- ----— ----- -- 
dyti besvyruojančiam Kon-j (( i
gresui ir prezidentui, kas Leidinys “Parade” (kovo 
turėtų būti tuojau daroma, 8 d.) tvirtina,* kad tikrai i 
kad pagelbėti bedarbiams, buvęs sudarytas suokalbis 
kad sukurti naujų darbų iivMikojaną nužudyti, kada 
pakelti saugumą, įvedanti šis tarybinis svečias lankėsi | 
35 valandų darbo savaitę ir i Jungtinėse Valstijose.

- 1 I --y. _ ,
7 valandų darbo diena. Su .....
jau esamais penkiais mili
jonais bedarbių ir grūmo
jimu iš Wall Stryto pusės

milijonų, kas nors turi būti 
daroma be atidėliojimo.”

Du, trys “apsitrynę,” prasisie
kę dzūkeliai, veržlūs, ryžtin
gi, valingi. Pionieriai, pirmū-j^ 
nai! Kambariukas ankštas, 
nuodingų “kvapų” ir dujų pil
nas. Nuotraukos apačioj stovi 

Keleivio” spaustu
vė 1915 m.”

Mizara “gerai pažinojo 
; Makniūnų (Dzūkijoje) dvaro 
i ekonomą-niekšą, ant savo kai
lio jautė jo elgesį su samdo
mais darbininkais ir kūme- 

j čiais. O čia kaip tik tokio pat 
j mušeikos sūnus eina redakto- 
jriaus darbą. Hm... to nežino- 
Į jau. Giliai atsidusai, ryškiau 
j supratęs S. M. ir J, Gegužį...

Savo giliai įspūdingą atsi- 
į minimų pluoštą R. Mizara bai- 
! gia šiais būdingais sakiniais:

“Lietuviškų spaustuvių dar- 
! bininkai suvaidino ir tebevai- Į
; dina svarbią rolę JAV lietu- 
vių kultūriniame gyvenime. 
Jei ne jų pasiaukojimas, jei 
ne jų pamėgimas savo profesi
jos, prisirišimas prie spaudos 
darbo, mūsų spauda jau seniai 
būtų arba visai susmulkėjusi 
arba visai liovusis “egzistavu
si.”

Kaip stipriai ir kaip teisin
gai pasakyta! Ir dar trupu-t- 
tis: “Nemažai lietuvių spaus-

I tuvininkų patapo redaktoriais. 
! Daug jų peranksti mirė nuo 
įtempto darbo ir nesveiko 
‘kvapo.’ Bet dar yra keletas 
tokių, kurie tebedirba prieš 
40-50 metų pradėtą darbą. 
Sveikatos jiems!”

5. Jaukaus optimizmo ir pla- 
, šviesesnių išvaizdžių 

mūsų liau- i gauni, perskaitęs A. B. Šalie- •

Visi eldie- tojas turi būti asmenybė, ku- 
čiai jį tik kad gavote, tai ri dvasiai ir, atkakliai kovoja! tesniu, 

; ir griebkite skaityti. Skai-i prieš viską, kas mūsų liau-igaum perska.tęs A. 15 ^ane- 
itykite susikaupę, nuo pat lūžiai kliudo žengti pirmyn, į | cio sklandžią perzvalgelę. Ga- 
! pirmojo iki paskutinio pus- j tą kovą įdėdamas visą sąvokusis airis dramaturgas ir uo- 

Visa kas ten esmin- jsielą iv atsakingumo jausmą.” I 
Štai! Knyga kupina gyvo įkvėpi-j 

jmo, entuziazmo ir pamokymą, i 
į kaip reikia rašyti,
siektum skaitytojo širdį ip pro-' gyvenime, viską atmeta, 
tą. Knygos skaitytojas įgau-1 kia- 
na> entuziazmo ir < pastangų visokių 
tapti 1 geresniu, naudingesnių 
žmogum, kad dar labiau ga
lėtų prisidėti prie žmonijos 
progreso,: taikos ir sambūvio.

Lietuvos medicinos moks- *

! lapio.
iga, patrauklu, įdomu, 
turinio punktai.

1. Trumpai, konspektiš- 
, kai R. M. pamini “tris 
svarbias sukaktis Lietuvo-

! NUŽUDYTI MIKQJANfy i je”:

savo t Dubus an ib u
’liūs pažangūnas Sean O’Casey 

j bara tuos apsiniaukėlius pc- 
, Į simistus, kurie nieko gera ne- 

kad pa-! beranda šiame mišriame mūsų 
smer- 

Skundžiasi, kad perdaug 
taisyklių, įstatymų, 

patarimų. Po valniais, girdi, 
su visomis taisyklėmis, įs&- 
tyamis! Ir Sean O’Casey garA 
šiai riktelia su ironija:

“Puiki evangelija! Puikiai 
mes atrodytume, jeigu nebū
tų jokių nei taisyklių, nei įsta
tymų! Jie reikalingi mūsų ci
viliniam gyvenimui ir išsilai
kymui. Mūsų problema ne 
juos iššluoti, bet pasidalyti 
geresnius, protingesnius dėl 
visų: tautinius ir tarptauti
nius potvarkius... Mūsų pasau
lis pilnas grožio ir mūsų gy
venimas pilnas vilties... Arfa 
tebeskleidžia ore vilties melo
diją, o viltis veikloje nieka
dos nenutils dainavus.’’

Trejetas taiklių eilėraštėlių 
atskiedžia ir paįvairina mąs
lią, tirštą ir brandžią straips
nių medžiagą.

Visas šitas “šviesos” nume
ris traškus, įdomus, gyvas. 
Gražiai pagamintas, gražiai 
suredaguotas. O mes visi daug 
ko iš jo sužinosime. Tai ne
delsdami skaitykime, mokykjm, 
mės. Duokime kitam pas£ 

Prirašykime prie

: 40 m„ , kaip. įsikūrė 
Lietuvos Komunistų parti
ja, .. jos I suvažiavimas bų- 

Įvo 1918 m. spalio 1-3 d. Vii- 
niaus mieste.

Tu pačiu 1918 m. spa-;
?* Įlio 29 \1, suėjo 40 m„ kai i llJ kandidatė L. Griciūtė pui- 

1 i užsimezgė Komjaunimo sa-P'iai, ryškiai supažindina skai- 
^^,,„>^0-,. Rusijoj,’1 o gruodžio Vtojų . su piktybiniais navi- 
Ketuu vengrai pabege-1nlžnesi h. Vilniuje susispie-'kais- Jos sklandus, išsamus 

-Itė pirmoji komjaunimo kuo-!ražinys — “Teorijos ir faktai 
; pelč I apie vėžio ligą” pasako viską,

i Liet. Kom. partijai vado-|kas šiolvei mokslininkų sū
paujant, 1918 m. gruodžio irasta apie žmogaus 
!15 d. Darbo žmonių deputa- i džiaugsmo priešą,” vėžį.
tu taryba paskelbė, kad Ta- i Skaitykite, draugučiai, visi, 
ryba perėmė valdžią Vii- ■ skaitykite atydžiai, studijuo- 
niaus mieste. Gruodžio 16 klte ir dėkitės galvon visas ši- 
d. manifestas paskelbė Liet. tas mokslo susektas žinias, 
darbininku ir mažažemiu 'Skaitykite ir galvokite. Ko 
atstovų valdžią su. Vincu:rcikia sa^otis, ko vengti, kaip 
Kapsuku - Mickevičium va-!reaguoti ta ar keistą,

• nužiūrimą susirgimą ar ženk- 
šašelį, spuogelį.

Vėžys yra viena pagrindi- 
i nių šio meto medicinos prob- 

Daug mokslinio tyrimo 
tiria šį sunkų 

Gydymo įstaigos

tai buvę padaryta Chicago-!
• V*-.* • t —. —J e. .
liai susirinkę vienam 
ir nusitarę tarybinį svečią 
nudėti. Bet, gird), “atsa
kingieji” pabėgėlių vadai! 
neleido suokalbį pravesti,; 
nes jie bijoję, kad Mikoja-' 
no užmušimas galėtų už
žiebti trečią pasaulinį karą.

Kiek tiesos t a nl -e “Pa
rade” atidengime, i o 
prasimanymo, sunkų pasa
kyti. Kad vengrams ir ki
tiems pabėgėliams !Mil>oja- dovy bėję, 
no vizitas labai nepatiko,’ o. šauniai atsiliepia Ant.: 
tai nėra jokia paslaptis. Į Bimba apie Antano Venclovos! 
Bet kad jie būtų sųokalbia- knygą: “Laikas ir rašytojai

jį nužudyti, tai faktiškų j Tai vieno įžymiausių Lietuvos! lemų, 
įrodymų niekas nepadavė, .'rašytojų ir poetų kūrybos rin-j laboratorijų

kinys. Kad būtum tikruoju I klausimą.
žmogaus sielos inžinierium, tai Į gana sėkmingai kovoja su vė- 
privalai laikyti tamprius sai

klek

BARA IR MOKO 
TAUTININKUS

Chicagos kunigų “Drau
gas” (kovo 5 d.) primeta 
tautininkams pavartoj i m ą 
demagogijos savo atsi neši
me linkui Vatikano. Be to, 
girdi:

Kai pridedi prie tų laisva
maniškųjų apraiškų Vienybės 
atnaujintą akciją prieš religi
ją ir žaliuosius St. Diego la
pelius, kurie bando atgaivinti
šliupinę kovą prieš popiežius i IR KADA BUS 
ir katalikybę, kyla klausimas, TAM GALAS? 
koks minties elementas imasi 
vadovauti viešajai tautininkų ; 
tribūnai? Argi tautininkuose ■ sas 
nėra katalikų, ar jų tarpoj 
trūksta blaivių galvų? 
konstruktyvi tautininkų 
logija, jeigu 
tokiomis progomis, norint pa- Berlyno okupaciją. Gj 
rodyti tariamai savitą spren-1 ]<araj niekad nesutil 
.dimų būdą? Atrodo, kad tau-'traukti iš Berlyno. Jei 
tininkai turi žmonių, bet vis I kalas, tai jie imsis net ginklo, 
dar neturi savo kelio. Kas no-1 jje net neketina skaitytis su 
ri ir kam kas šauna į galvą, j vokiečiais, jeigu Tarybų Są- 
tas ir triūbija — svarbu, kad i junga viena pasirašytių taikos 
būtų garsas iš savos “tautiš-! sutartį ir atiduotų visus rei- 
kos” triūbos. Kadangi savas į kaius vokiečiams.
tautiškas garsas vis dar neat- j Ką toks nusistatymas reiš- 
rastas, tad manoma bus tau-jkia? Pirmoj eilėj, toks liū
tiškai, jei triūbysi prieš kitus sistatyinas reiškia, kad Berly- 
du žinomus garsus — Vatika-|no okupaciją norima tęsti. O- 
no ir Maskvos. Okupaciją, kuri prasidėjo 1915

Tas tiesa, kad mūsų tau-in’^ais- Ja? rl, ,kaii) 
tininkai “Dirvoje” “Veny-isvet’m,°s J<iti'°s st0V1 Berlyne- 

. l-r • I h’ kada gi bus tam galas? Iš beje ir dar kur kitur pn-jkitos pusčS( |)uvimas^ netlrau. 
triūbija visokių nesąmonių, į KisklI j6glJ kjtos va|stvb5s 
bet ar geresni klerikalai su centre yra nesveikas į dalykas 
“Draugu” ir “Darbiniu-1 ų. (|g] taikos. \Juk tai žarija, 
ku”? Negeresni. Jeigu pa- kuri gali uždegti visą:pasaulį, 
amsime abiejų atsinešimą Tai rakštis kitos valstybės kū- 
linkui Tarybų Lietuvos*ar- ne. Dar pusė bėdoš bfitų, jei-

Kanadiškis “Liaudies Bal- 
” rašo:

Jungtinės Valstijos,1 Britani- 
Kurjja, Franci ja, Kanada' ir kitos 

ideo-jšaiys piestu stojasi prieš Ta- 
reikia naudotis rybų Sąjungos siūlymą baigti

pasi-

.... ___ x J ...i-ižiu praktikoje. Mokslas spar- ska
tus su kasdieniniu liaudies gy-jčiai žengia į priekį. Medicina j LLD.

progresuoja. Tikėsimės, kadveniniu. Rašytojas ^privalo 
džiaugsmais ir sielvartais da- neteks ilgai laukti to laiko, 
lytis su darbo žmonėmis. “Tu-j kol vėžio problema bus iš- 
ri pramušti kelius į kaimo ir Į spręsta. Kova su juo tuomet 
miesto darbo žmogaus protą j pasidarys lengvesnė ir sėkmin- 
ir širdį. Tik jame (darbo I gesnė. Ne už kalnų “ta die- 
žmoguje) tvyro tokios galiu-į na, kai vėžys taps nugalėtas.” 
gos neišsemtos jėgos, kurios j 4 Man smarkiai patiko Ko- 
pažadintos gali gyvenimą pa-;jaus Mizaros atsiminimai apie 
statyti-naujais, sveikais ir stip- |g a y Q patyrimus: “Mokausi 
liais pamatais. j spaustuvės amato.” Tikrai,

Pats knygos autorius A. i^j nedaugelio pasišventėlių 
Venclova yra ištikimas, tikras j U0]USj atsparus ir tolydus dar- 
savo darbo liaudies ir tautos j bas 1]gas sullkuS) atsakin. 
sūnus, jos įkvėpėjas ir akstin-,gas, murzinas, purvinas, dul-

kinas, pašvinkęs darbas! Ma
tot, kaip gimė mūsiškė ame
rikinė spauda, kokiam tam
siam, mizernam kam pel y ji 
tarpo ir augo!

Tik įsižiūrėkite gerai į at- 
vaizdėlį. Prie savo prosų sto- 

|(vi ar sėdi keturi pasišventė
liai jaunuolėliai, kruopščiai 
įsigilinę į savo d arba. Ne 
pozuoja, atrodo gana natūra
liai. Galite juos ir atpažinti.

KIEK PAGAMINO 
RADIJO IMTUVŲ 
IR TELEVIZORIŲ
1957 metais Jungtinėse 

Valstijose buvo pagaminta 
6,399,345 televizoriai, 15,- 
427,738 radijo imtuvai ir 
4,978,520 fonografų. 1958 
metais pagamino mažiau, 
būtent: 5,30,000 televizorių, > 
13,000,000 radijo imtuvų ir 
3,800,000 fonografų.

gu tai būtų 
skritis, bet 
sostines.

kokia atskira ap- 
dabar .juk pusė

Vakarai, atsisakydami nor
malizuoti Berlyno padėtį, aiš
kiai pasisako prieš užmojus! 
taikai sutvirtinti. Kalbos, būk Į 
Vakarai nori taikos, nieko ne-!1 
reiškia, kuomet toks taiką ar
dantis dalykas visomis priemo
nėmis ginamas, kad tik jis ne
būtų likviduotas. • ' ......- -

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė praneša, kad ' 
kada Macmillanas vyko į 
Maskvą, tai prašė jo tartis 
su TSRS vadais dėl atomi
nių bombų bandymų už
draudimo.

Ankara. — Turkų vy
riausybė tris redaktorius 
nubaudė trejų metų kalėji
mu už priešinimąsi valdžios

yJJ
I



ĮVAIRUMAI
Stiklinės plytos Kiaušinis 150 karty

Vokietijos . Demokrati-j didesnis už vištos 
nėję Respublikoje vis pla
čiau pradedamos naudoti 
iš specialaus stiklo paga-

neApie vištų kiaušinius 
tenka aiškinti, visi juos ži-

Dabar pasaulyje di-
degu ones

mintos vakuuminės plytos, nome.
Iš jų statomos laboratori- džiausius kiaušinius deda 
jos, fabrikų bei įmonių ce-j strutis (strausas). Jo kiau- 
chai, garvežių depo, benzi-1 šinis yra lygus 18 vištos 
no stotys ir kt. ;kiaušinių apie 7 coliai ilgio 

palyginus ir nuo 5 iki 6 skersai.
su naudojamomis, turi 
daug pranašumų. Visų pir
ma jos praleidžia apie 80 į 
proc. šviesos, gerai sulaiko 
šilimą, nepraleidžia garso i 
bei dulkių, atsparios rūgš
tims ir, svarbiausia, ugniai. į 
Bandymo metu I 
valandas kaitinant stiklinę 
sieną stipria ugnimi, joje 
deformavosi vos keletą plv- 
tų.

Neįprastas naujas 
automobilis

Kažkoks Džonas Lipano- 
vičius iš San Francisko pa
siūlė labai originalią auto
mobilio konstrukcijos sche
mą. Ji smarkiai i skiriasi 
nuo įprastų. Automobilis 
vieną vairo ratą turi prie
kyje, o antrą — užpakaly
je. Du varantieji ratai Įtai
syti automobilio viduryje. 
Kada priekinis ratas pasi-

Progresas širdies ir vėžio

Paskutihiu metu labora
torijose padarytas progre
sas. Tūkstančiai ligonių da
vė naujų vilčių. Nauji at
radimai laboratorijose 
vyzdžiui,

tiniai širdies vožtuvai yra 
To rezultate, 

dėl širdies 
artėjo prie 
. turi naują

naudojami.
'daugelis, kurie 
ligos pamažu 

net mirties, dabar 
įmanoma išvystyti skiepus viltį gyventi.
Gretiškai imant, būtų

prieš vėžį.
Be to, mokslininkai perei

tais metais išvystė plačią 
vaistų prieš vėžį gaminimo 
programą, į kurią įeina li
goninių, universitetų, tyri
mo laboratorijų, industrijų 
ir valdžios masinės pastan
gos Jšrasti chemines sub
stancijas, kurios būtų nau
dingos kovai prieš vėžį. Šiai 
programai išvystyti reikėjo 
penkerių metų.

Tarp kitų išradimų šir- 
ries ligų tyrinėjimuose, yra 
naujai išrasta substancija, 
vadinama plasmin, kuri 
naudojama kraujo indų kre
šuliams “išlydinti.” Ekspe
rimentai su gyvuliais paro
dė, kad ši substancija gali 
būti labai naudinga ligo% 
niams su koronariniais šir
dies priepuoliais. Daug ža
dantis naujas vaistas, Chlo- 

: rothiaide, aukšto kraujo 
spaudimo gydyme buvo 
taip pat paskelbtas 1958 m. 
Šis vaistas yra ne tik efek
tingas, kai vartojamas vie
nas, bet taip pat jis padi
dina kitų vaistų nuo aukšto 
spaudimo efektą.

Common Council

pa-, 
sustiprino vis di

dėjantį įsiti k i n i m ą , kad 
medicinos mokslas vis dau
giau ir daugiau artėja prie 
galutinos kovos prieš vėžį. 
Chirurgai taip pat su nau
jomis technikomis ir geni- 
jališkomis širdies pompo- 

imiš, su vis didėjančiu pasi- 
vis

spektre mokslininkams pa
sisekė nustatyti žaliąją lini
ją, kuri rodo, kad paslap
tingos šviesos šaltinis yra 
laisvi deguonies atomai. 
Vadinasi, viršutiniuose at- 

1 mosferos sluoksniuose, vei- 
|kiant įelektrintų dalelių ir 
Saulės ultravioletinių spin
dulių srautams,
molekulės skyla į atomus. 
Tačiau atominis deguonis 
nepastovus. Jis vėl jungiasi 
į molekules ir tuo metu iš
spinduliuoja šviešą.

■ Šių išvadų teisingumui suka į kairę, užpakalinis 
J patikrinti ir buvo paleista vairo ratas — į dešinę. Dėl 

to mašina gali suktis ap
dink savo vertikalią ašį. Į’sekimu tęsia vis daugiau 
l automobilio kėbulą įmon-į laiminčias kovas prieš šir- 
ituota speciali arka, skirta1 dies sutrikimus. 
, užtikrinti saugumą mašinos 
i apvirtimo atveju. Automo
bilis, turėdamas ovalinę 
formą, iš visų pusių apjuos
tas buferiu. Kėbulus — iš 
permatomos plastmasės lei
džia gerai matyti į visas 
puses. i

Bet Madagaskaro saloje L , , 
yra rasta kiaušinis 13 co- la a*___________
lių ilgio ir apie 10 colių L. i 1 * * v* J* 
skersai, įtalpos apie dviejų | V(11)31(11 1F SlFOlS 

us 150 viš-!
Saloje se-i Yra tūkstančiai įvairiau- 
“drambliai! šių vabalų, didesnių ir ma- 

arba vadinami Į Česnių, ir jie turi širdis, 
| kraujo cirkuliaciją, stebėti- 
| nai didelį jautimą. Daugu- 
'ma vabalų, kaip skruzdės, 
bitės, širšės, vorai tartum 
turi tris dalis: galvą ir 
priekinę dalį, ploną junginį

tos kiaušinių, 
iriau gyveno 

t” ;
“Rok.” Tai jų kiaušinis.

Strutis deda nuo 12 iki!
20 kiaušinių, žuvėdra — 4,

Be to, žymiai pigesnė stik- ■ karvelis dažniausiai vieną 
linių patalpų priežiūra —i arba du. *Viena pietų Afri- 
sienų nereikia tinkuoti, da-1 
žyti, užtenka ias nuplauti į 355 kiaušinius, tai skaito- 
švariu vandeniu. Pati sta-' ma, kad ji yra “čampionė.” 
tvba nesiskiria nuo plyti-' ------------------
mu pastatų statybos. Dirbtine aušra

Šiuo metu vokiečiu spe-1 
cialistai tiria stiklinių ply-, Raketa dingo aukštumo- 
tų panaudojimo galimybes je. o po kiek laiko nakties ■ latinis

1 • I11C4L4. ii. Y

ket?,;.las| paukščiai

|kos višta padėjo per metus *r pasturgalį.

gyvenamu m 
bai. K' VDR jos 
portuoiamos daugiau 
į 20 užsienio šalių. ‘

damų 
jau

Tik pagalba mikroskopų 
galima plačiau išaiškinti 
vabalų kūno sudėtį ir jų 
įvairių mažyčių organų vei
kimą.

Mažai kas žino, kad nuo-11.958. metais J0 Pagaminta;
mūsų “kaimynas” , 

turi net aštuonias

minių substancijų ir kito
kių medžiagų jau eina per 
pradinį atrinkimo procesą. 
Šios substancijos bus nau
dojamos dirbant su daugiau 
kaip milijonu pelių nusta
tyti, ar jos turi efekto prieš | 
vėžį. Vėžio ekspertai tvir
tina, kad apie 400-600 šių
substancijų jau dabar rodo j Anlr&oe k/JrcHo pakankamo efekto ir apsi-įAUKStaS UOKSUS 

■ moka toliau jas intensyviai į 
’analizuoti ir mėginti.

krūties,! širdies operacijos davė; gelžbetoninio
i daug daugiau vilčių dauge-1 bokšto eskizinis projektas. 

. _ !liui ligonių su įgimtais ir | Projekto autoriai — TSRS
1 rohau tyrmedarm, moks-j neįgimtais, ypač nuo reu-; Architektūros ir statybos 
linmkai rado, kad jie gali' matini0 karščio g a u t a i s, į akademijos akademikas N. 

.v . . širdies sutrikimais. Yra ti-1Nikitinas, architektai D.
keltų ar is vlso ^jų net pasi- kimasi, kad net koronarinių i Budrinas ir L. Batalovas.

» į— • - - — 

naudota prie auto vieškelių! k?s --------- ---------------- -- (
kenčia širdies muskulų ap-

Per daugelį metų moksli
ninkai tyrinėjo virusų gru
pę, kuri gal yra vėžio prie
žastimi. Per paskuti n i u s 
metus mokslininkai galų 
gale išgavo viruso substan
ciją iš įvairių vėžio audi
nių. Įšvirškus į sveikus gy-

p | i vulius, kaip, pav., labai jau-Lemcnto gamyba nas peles ir žiurkes, ši sub
stancija sukėlė 23 įvairias j 

1957 metais Jungtinėse labai blogybines auglių rū-i 
Valstijose buvo pagamintasis, įskaitant ir L_ 
289,000,000 bačkų cemento, odos ir inkstų auglius. 
(Bačka yra 376 svarai.)

Maskvos Projektavi m o 
, institute baigtas ištisinio

i televiz i j o s •

l 5 procentais ir: . . - j
kaina pakilo 15 centų ant’?11? virus° substancijos su- 
bačkos. _ j • i i 2 •

Daugiausia cemento su- į J*°dymą sutrikdyti, Įšvns-

taty-1 danguje pasirodė ryški, 
eks-; g r e i t auganti žvaigždė, 
kaip;Štai ji virto šviečiančiu ti

ku, keturių matomų Mėnu
lio skersmenų dydžio. De- 
išimt minučių danguje švy- 
j tėjo šis nepaprastas žibin-

Taip buvo patvirtinta te- 
prieš 4,500 metų, iorija, aiškinanti nakties 

dangaus švytėjimo kilmę. 
Naktį, be mėnulio, 

žvaigždžių ir ūkų, Žemei 
siunčia spindulius dar kaž-i 
koks, nežinomas ŠViesos šal- dažniausiai paeina nuo šir- ' 
tinis. ir jo šviesa dvigubai dies negerumų . Apie 90% tijos ___r7 ___  ___ M 0
stipresnė už Mėnulio ir|jų nėra pavojingi. Po šir- Jungtinėsė Valstijose *sate- žio rūšys yra suokeltos vi- 
žvaigždžiu. Dabar “paslap- dies pirmojo smūgio apie 80 litus šaudo militaristai ne ruso, tada jie bus padarę 

kinių gyvulių (“jakų,” tingos šviesos” 
“buffalo”) pieno. 'spręsta. Nakties

Sūrio istorija
Sūris — labai senas žmo-|tas. 

nių valgis. Istoriioie jis mi-| 
nimas 
Kai kurie istorikai mano, 
kad sūris yra seniausias 
žmogaus valgis, kuris ga
minamas iš kitų medžiagų.

Šiais laikais sūrių yra vi
sokių rūšių. Juos gamina 
iš ^karvių, kumelių, kupra
nugarių, ožkų, avių ir lau-’

voras 
akis.

Mūsų sveikata
American Medical n

teikia sekamų faktų apie vįeškelių ’

nutiesimo. Dabar JAV vy
riausybė turi planą dar nu
tiesti 50,000 mylių naujų

amerikiečių sveikatą. Reu
matizmas (arthritis) yra 

i suaugusiųjų liga, f
18 metų amžiaus yra žino- Į^ent Co

Cemento gamyba vyriau
siai yra dviejų firmų ran
koše: Lehigh Portland Ce- 

,. • x-1 on AAA • v. — ir American Ce-i mi ti 0,000 ja sergančių. menį Corporation.
Krutinėję skausmai, tai

Berlynas. — Rytų Vokie- 
; radijas sako

! šio viruso skiedinį. :
imunizuotų žiurkių auglio 
visai neišvystė, o 67% iš-

i vystė auglius, nuo kurių mi- i bentepataisyti", 
re per penkis mėnesius.

Ant kiek svarbūs šie gy
vulių eksperimentai bus, 
palyginus su žmonių vėžiu,

i dar turi būti išaiškinta. Ta-
j čiau mokslininkai skelbia,
1 kad, jei tolimesni tyrimai 

kad parodys, jog kai kurios vė-

arterijų sutrikimus, ypač;šis bokštas bus. pats aukš- 
jų trombozę, nuo kurios nu- įčiausias. gelžbetoninis įren

ginys pasaulyje. Jo pagrin
do diametras lygus 195 pė
doms, o viršūnėje, 1,300 pė
dų aukštyje baigsis gelžbe
toninės konstrukcijos ir 
bus sumontuota 325 pėdų 
aukščio antena, o joje — 
aikštelės, iš kurių mėgėjai 
•galės stebėti sostinę. Ketu
ri greitaeigiai liftai pri
statys. juos į norima aikš
telę. Bokšto viduje bus su
montuota Maskvos televi- 

> zijos - c e n t r o perdavimo -

rūpinimas krauju, širdies 
operacijos gali pašalinti ar

1958 m. buvo paskelbtos 
l kelios naujos ir nesudėtin
gos širdies mašinos, kurios 
perima širdies darbą opera
cijos metu, kai chirurgas 
turi atidaryti širdį. To re
zultate chirurgai gali ati
taisyti kai kuriuos įgimtus 
didelių širdies kraujo indų 
sutrikimus,'jų siaurus atsL

mįslė iš- procentų pasveiksta ir gali moksliniais sumetimais, bet nepaprastai svarbų progre- ■ darymus ir surandėjusius radiusas — 120 km. (apie; 
dangaus dirbti. kariniais. są prieš šią baisią ligą. Te- šerdies vožtuvus. Net plas- 80 mylių.).

P. KEŽINAITIS

Kaip kunigas A. Sabaliauskas "laimino 
šaudomus Lietuvos komunistus

Skaitydamas knygose ar Žalios Rūtos — atsimini- 
žiūrėdamas kino ekrane, mai. Tai nebuvo paprastas, 
kaip drąsiai miršta revoliu- eilinis kunigas. A. Saba- 
cionieriai, tūlas pagalvoja, liauskas buvo karinis kape

lionas, kuris be kitų parei- 
' gų dalyvaudavo vykdant 
mirties bausmes kąro lauko 
teismų pasmerktiems mirti, 
teikdavo vadin a m u o s i u s 
“paskutinius religinius pa
tarnavimus.”

Spaviedoio”

jog autorius ar režisierius 
šiuo atveju pridėjo dažų. 
Tačiau gyvenimo tikrovė 
dažnai pateikia tokių nuo
stabių drąsos, žmogaus dva
sios nepalaužiamumo faktų, 
kad jų nė lakiausia vaizduo
tė nesugalvos. Rusijos re
voliucinio judėjimo istorija 
mirgėte mirga epizodais, 
liudijančiais, kaip drąsiai ir 
be baimės mirdavo už savo 
jd&ją kovotojai prieš caris- 
tifię santvarką, prieš inter- 
ventuss ir baltagvardiečius.

Nemaža tokių faktų yra 
ir Lietuvos revoliucinio ju
dėjimo istorijoje*. Kovotojai 
už liaudį, už jos išvadavimą 
iš kapitalistų-dv a r i n i n k ų 
jungo, už tarybinės santvar
kos įvedimą Lietuvoje lem
tingu momentu taip pat mo
kėdavo mirti drąsiai, aukš
tai pakėlę galvas, kain dera 
tikriems revoliucionieriams* 
Lietuvos Komunistų partija 
išauklėjo nemaža tokių be
baimiu kovotojų. Nuteisti 
mirti komunistai parodyda
vo nepaprastą dvasios tvir
tumą, visus stebinantį mir
ties nebojimą. Šito nenei
gia nė tie, kurie tiesioginiu 
ar netiesioginiu būdu yra 
dalyvavę kruviname susido
rojime su buržuazinių teis
ių mirti pasmerktais ko
jį jnistais.

LDSR Valstybinės respub
likinės leidyklos rankrašty
ne guli prieš kelis metus mi
rusio kun. A. Sabaliausko— 4

Vykdydamas šią funkciją, 
A? Sabaliauskas aplankyda
vo paskutiniąją naktį pa
smerktąjį kalėjime, išklau
sydavo priešmirtinę išpa
žintį, jeigu, žinoma, pa
smerktasis sutikdavo ją at
likti, ir dalyvaudavo egze
kucijoje, palydėdamas auką 
iki duobės. Savo įspūdžius, 
patirtus atliekant šią niūrią 
funkciją, A. Sabaliauskas 
gana plačiai aprašė atsimi
nimuose, duodamas jiems 
apyklaikį pavadinimą: 
“Juodasis kryžius arba pa
lydėti pasmerktieji.”

Atsiminimai apima 1921- 
1929 metų laikotarpį. Per 
tą laikotarpį A. Sabaliaus
kas dalyvavo įvykdant mir
ties bausųię 19 pasmerktų
jų, jų tarpe — penkiems ko
munistams.

Petras Varkalis 
sušaudomas

Pirmas komunistas, kurio 
paskutines gyvenimo valan
das ir mirtį turėjo progos 
stebėti A. Sabaliauskas, bu
vo Petras Varkalis — po
grindininkas, 1919 m. revo
liucinių įvykių Lietuvoje

dalyvis, kurį už revoliucinę 
veiklą buržuaziniai naciona
listai sušaudė Kaune 1921 
m. balandžio 20 d. A. Sa
baliausko atsimi n i m u o s e 
apie, jį pasakyta šitaip: 
“Varkalis Petras, su slapy- 
varde ‘Bėda,’ 28 metų, iš 
Kreivėniškių kaimo, Kupiš
kio valščiaus, dalyvavo., ko
munistų organizacijoj... tu
rėjo slaptą ginklų sandėlį, 
tiekė komunistinės agitaci
nės literatūros, buvo vieti
nės kuopelės ir rajonkomo 
steigėjas ir pirmininkas. 
Iki 1921 m. sausio mėn. tar
navo 2 pešt, pulke.”

Toliau A. Sabaliauskas 
pasakoja: “...1921 m. balan
džio 19 d. Priešpiet ieško 
manęs komendantūros ka
pitonas K. Praneša ir įtei
kia raštą, kad aprūpinčiau 
šv. sakramentais pasmerktą 
sušaudyti komunistą Var
kalį; bet pridūrė, kad var
giai ar priimsiąs kunigą.

...Vėlai vakare... einu į 
kalėjimą.

Kalėjimo koplyčioj mel
džiuos... tik girdžiu, kažkas 
iš kokio tai lango sušuko: 
“Draugai, jau mane išve
da!” Kad gi suklyks, su
klyks visas kalėjimo kie
mas. Rėkia vyrai... mote
rys : “Eik, drauge, tavo vie
toj stos šimtas kitų...”

Girdžiu žingsnius, atsida
ro koplyčios durys, keliuos 
sutikti ir prabilti į kalinį. 
Bet kalinys atsisakė eiti į 
bažnyčią ir pasiliko korido
riuje ' už slenksčio. Einu 
pats prie jo, “Gal norėsi 
išpažintį atlikti?” klausiu

aš jo. Kad gi pradės jis 
man... girdi, Lietuvoje val
do buržujai., jie spaudžia 
darbo žmones ir t. t. ... apie 
sielos reikalus nė1 girdėti 
nenorėjo... Taip ir išsisky
rėm...

Į ąžuolyną
...Iš ryto, 3 vai. (balandžio 

20 d.), gerai dar prieš sau
lės tekėjimą, su daktaru Š. 
išvažiavom iš komendantū
ros. Vos tik pasiekėm ąžuo
lyną, girdim, kažkas gieda 
“Intern acionalą” ir taip 
stipriai, kad vos tik žodžių 
nesigirdi. Pasidarė nejau
ku. Ai?ku, susidavė būrys 
Varkalio sėbrų, bolševikų 
komunistų, ir dabar eina 
pastoti kelią ir išvaduoti 
draugą. Nors mes ^u gydy
toju ir ne vykdytojai spren
dimo, bet vis iš tos pačios 
kompanijos. Jei nįus su
tiks, gero nebus. Ypač ner
vinosi gydytojas . Iš kurios 
pusės ateina? negali su
prasti, tik gieda visja, minia. 
Kas daryti? Nudžiugau pa
matęs atjojant patrulį... Pa
sidarė ramiau. Pagaliau... 
pasirodė ir vežimas! su nu
teistuoju, sargybos apsup
tas. Giedojimas vi^ girdė
jos. Bet jau pradėjom ori
entuotis, kad giedojimas 
girdisi iš miesto; ir supra
tau, kad čia giedą Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime pa
silikę bolševikai.

“Budeliai, gerkit mano 
kraują!” i

...Vėl visa vydymo eiga. 
Priėjau prie pasmerktojo:

I “Gal, sakau, norėtumei pa- 
Isimelsti su manim?”—“Ne- 
;reikia,” atsako... Užrišę 
akis, pastatė prie baslio, 
perjuosė su virve, ir visi pa
sitraukė... Ir toj minutėj 
nuteistasis suriko savo ku- 
piškėniškoj tarmėj: “Tiro- 
nei, gerkit mono krouju!”... 
Švilpukas, trinkt ir susivijo 
prie baslio...” (Rankraščio 
stilius, rašyba ir skyrybos 
ženklai palikti tokie pat 
kaip originale.)

Savo atsiminimus apie P. 
Varkalį A. Sabaliauskas 
baigia šitokiais buržuazinės 
santvarkos šului būdingais 
samprotavimais:

“...Taip, vienas bolševikas 
nudėtas... -Mano savimyla 
jaučia pasitenkinimą...” 
Bet., nerimo kirminas, jau 
tada graužęs ne vieno bent 
kiek įžvalgesnio reakcionie
riaus smegenis, priverčia ir 
A. Sabaliauską pridurti prie 
šių savo samp r o t a v i m ų : 
“Bet siela taip greitai neno
ri nusiraminti. Balsas iš 
gelmės sako: Jei žmonės 
miršta už idėją, tai ji turi 
pagrindą... Bolševizmą s... 
nėra vienos šalies produk
tas: bolševizmo idėja randa 
sau šalininku visose šaly
se...”

“Tie ikeluri”
Daugiau kaip po penkerių 

metų A. Sabaliauskas daly
vavo bene pačiame niekšiš- 
kiausiame smetoninių fašis
tų nusikaltime — keturių 
komunistų — K. Požėlos, K.; 
Giedrio, J. Greifenbergerio 
ir R. Čarno sušaudyme.

me ir palydėti į sušaudymo 
vietą,” — rašo jis savo at
siminimuose.

“Apie 11 valandą nuvy
kau į K.S.D. kalėjimą, ma
ža vilties- teturėdamas, kad 
pasmerktieji eis sakramen
tų...

...Kalėjimo ra tinėje jau 
mane įspėjo, kad vargiai ar 
pasmerktiesiems būsiu rei
kalingas... Ir šį kartą nu
tarėm kalifų nekviesti į 
kalėjimo koplyčią... bet atsi
klausti jų pačių kambariuo
se.

...Einam kalėjimo kiemu, 
žvanga raktai prievaizdų 
rankose, dunda sunkios du
rys, kiemu ir koridoriais 
lempų prieblandoje vaikšto 
sargai lyg vaidinuokliai, vi
same kalėjime tyla. Kyla
me į pirmąjį aukštą, kyla
me į antrąjį — man kelias 
pažįstamas... Kylame į tre
čią ir pagaliau į ketvirtą 
aukštą. Mano palydovai ta
riasi tarp savęs: šioj pala
toj Greifenbergeris, Požėla 
su Giedriu anoj. Prieiname 
ir tas duris. Suičerška rak
tai prievaizdo rankose, at- 
šoksta sunkūs' sklęsčiai ir 
sucypę atsidaro mažo kam
bariuko du^ys; jame šviesu. 
“Ar jau?” pasigirdo balsas 
iš kameros. Matyt, jos gy
ventojai ta viena mintimi 
gyvena šioj minutėj. “Ne,” 
atsako prievaizda. “Požėla, 
prašau išeiti.” Pakyla puo 
guolio baltiniuos žmogus, 
kitas pasilieka tam pačiam 
guoly gulėti... Išeina, ką

“...Nors Požėla ir Giedris 
užsirašė byloje laisvama
niais, bet kadangi iš metri
kų katalikai, tai ir gavau 
raštą aplankyti juos kalėji

ten užsimetęs ant pečių, Po
žėla, o prievaizda jam sa
ko, kad girdi, kunigas čia
atėjo, gal norėtumėt išpa
žintį atlikti. Ir jis, kas ma
ne labai nustebino... labai

mandagiai, atsakė: “Ne ne
reikia.” Iššaukė ir Giedrį, 
tas irgi... mandagiai atsisa
kė. Vėliau apie Požėlą teko 
girdėti, kad tai žmogus bu
vo labai kultūringas, doras, 
matyt iš idėjos ryžęsis tar
nauti vargstantiems, ku
riems, jo manymu, geriau
siai galėjo pagelbėt komu
nizmas.”

Tą patį tvirtabūdiškumą 
nuteistieji komunistai paro
dė ir paskutinėmis savo gy
venimo minutėmis. A. Sa
baliauskas apie tai savo at
siminimuose rašo:

Giedrys sakė: kunigai 
nesilaiko teisybės!..

“...Atvykę prie duobių, jau 
radom pasmerktuosius, bet 
tamsu ir jų veidų nematyt* 
Kad nieko sau negalėčiau 
prikišti, laikau savo parei
ga dar priminti žmonėms 
jų pareigas dievybei. Ne
matyt, kurie mano katali
kai. Pastebėjau mažesnio 
ūgio, toks man iš vakaro 
pasirodė Giedris, einu prie 
jo ir imu kalbinti: “gal no
rėsi pasimelsti, čia kuni
gas.”

—Nereikia, atsakė man 
jis (tai ir buvo Giedris); 
aš visą gyvenimą kovojau 
su kunigais, kad jie nesilai
ko teisybės, o aš einu už tei
sybę. Nereikia man jų!”

Po Giedrio ryžtingo atsa
kymo A. Sabaliauskas jau 
nedrįso kalbinti kitų pa
smerktųjų. “...Požėlos ieš
kot ir nebemėginau,” — pri
duria jis savo atsiminimuo
se ir toliau jau pasakoja 
apie paskutines keturių ko-, 
munistų gyvenimo akimir
kas:

(Bus daugiau)
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Zigmą Barysą prisiminus DIDELĖ ŠALIS
Miręs Dr. Zigmas Bary- mūsų nepakreipė tuo keliu, 

sas iš Lietuvos paėjo nuo kurį jisai mums gyrė. 
Merkinės krašto, Dzūkijoj,' 
ir artimas nuo mūsų kaimo.

fesijos reikalais, ir sužino
jęs, jog sunkiai sergu, ap
lankė mane. Patarė gydy
mo būdus, bet gydymas ir 
vaistai nepagelbėjo be pei
lio pagalbos.

Yes, D r. Barysas yra pa
rašęs gerų straipsnių mūsų 
spaudoje. Jisai nesididžiavo 
ir nesišalino nuo darbinin
kų judėjimo. Jisai buvo gi
minaitis gyvenančios San 
Francisco Marytės Baltu- 
lioniūtės, kilusios iš Jono- 
nių kaimo — iš to paties, 
iš kurio ir aš paeinu. Ne
munas, toji garsi Lietuvos 
upė, skyrė mūsų kaimus su 
velionio Baryso gimtuoju 
kaimu — Maklimonimis.

Tai tokie mano prisimi
nimai ajhe velionį Dr. Zig
mą Barysą.

Ilsėkis, drauge, ir jau ne
toli tie laikai, kuomet ir 
mes paseksime tuo keliu ir 
eisime į amžiną poilsį.

Bet, kol esame gyvi, tai 
tęskime ir plėskime savo 

visais' Man nepamirštamas įvy-j gretas ir eikime tuo keliu, 
prisi-ikis bus tas, kuomet 1946-j kuriuo 
mūsų tais metais buvau smarkiai Į ėjo.

ir gilindamasis į i susirgęs, turėjau dvi opera-i Ūžiu
•   • • ▼'X ' • • V X TT-X 1 — 1 z v ’ •

Ir negaliu pasakyti, ku
riais metais Barysas persi -Teisybe, L etuvoje, jaunam kg, j ;
ton, Mass. Gi man, vėliau 

iapleidus New Yorką, ir ap- 
Įsigyvenus Mass, valstijoje, 
mudu vėl buvome bičiuliai. 
Jisai dažnai aplankė tą 

i miestelį ir tuos namus, ku- 
i riuose gyvenau. Mūsų pasi- 
. kalbėjimai sukosi apie mū- 
sų organizacijas ir visą 

I darbininkijos j u d ė j i m ą. 
[Mes. dažnai sueidavome pa- 
I rengimuose. Jis buvo savo 
| nusistatymo, mokslo šako
je, tylus, ir aš' jo neklausi- 

^Inėdavau, ir tik dabar, jam 
• mirus, patėmijau, kokioje 
šakoje jis buvo daktaras.

Sugrįžus atgal į New

būnant, neteko man jo pa
žinti.

Bet 1922 m., man .-----
nant N. Yorke, su juo teko 
susipažinti ir nuo to laiko 
pasikeisti laiškais. New 
Yorke gyvendami ir būda
mi jauni, ne visi vienodai 
žiūrėjome į gyvenimą,; 
mokslą. Mes, jauni būdami, 
liuosą laiką praleisdavome 
dykinėdami, gi Barysas gi
linosi, mokėsi. Aišku, buvo 
ir tokių, kurie šį pajuokda
vo, jam lankant vakari" g 
mokyklą, bet jisai į pajuo-l 
ką nekreipė atidos.

Tais laikais New Yorke, 
West sidėje, gyveno daug! 
lietuvių, visi jauni, pačia-1 Yorką, jį teko sutikti, kuo- 
me gyvenimo žydėjime. Ro-|niet jisai atsilankydavo sa- 
dosi, tais laikais Barysas |vo profesijos reikalais. Ji- 
gyveno Brooklyne, bet ji-'sai aplankydavo Mizarus, 
sai buvo dažnus mūsų sve-! neaplenkdavo ir mūs. 
čias. Atsilankęs, su 
mandagiai kalbėjosi 
mindamas “Laisvę”, 
vadovus, i 
darbininkų judėjimą. Bet'cijas. Dr. Barysas, būda-; 
jo pastangos nekuriu išimas New Yorke savo pro-,

Kaip jau minėjau,1 Palm 
Springs, Calif., yra vienos 
iš vasarviečių, kur Los An
geles miesto turčiai1 ir iš 
kitur užklydę turistai lan
kosi.

Mes čia pribuvome apie 
7-ą vai. vak. Oras buvo 
švelnus—apie 70°. Bet jau 
buvo tamsu. Nežinau, ko
dėl tą miestelį vadina Palm 
Springs (palmių šaltiniai). 
Nemačiau ten jokią van
dens šaltinių. Čia viskas 
drėkinama artificialiu būdu. 
Bet vakare miestelis atrodė 
kaip Kalėdų eglaitė —- pal
mėse, gatvės ir šaligatviai 
išraizgyta elektros vielomis 
su kirbinėmis elektros lem
pučių. Elektra nušviečia 
palmių viršūnes ir nakties 
tamsoje sudaro jaukų įspū-

vokoms Barysas

ž m o n ai

A. Matulis

I. VIENUŽIS (2)

ALKOHOLIO AUKA
(Vaizdelis iš (jyvenivio)

Jurgis, susinervinęs, pirmiausia priė
jo prie lango, kur stovėjo kryželis su siū
lu pririšta mūkele, persižegnojo ir pabu
čiavo mūkelę, o paskui ėmė atsisveikinti 
kaimynus ir draugus, kurių buvo prisi
rinkus pilna pirkelė.

Nors Jurgis ir bandė galvoti apie toli
mą kelionę, vienok jis negalėjo atsikra
tyti tų skaudžių vaizdų ir atsiskyrimo su 
senais tėvais.

—A, ką čia man dabar galvoti apie 
tas mano praleistas kūdikystės - jaunystės 
dienas, kurios prabėgo ir dingo ir dau
giau jau nebegrįš: dingo kaip sapnai. O, 
be to, ko aš jau čia turiu daugiau gai
lėtis, apart tėvų? Juk aš nieko daugiau 
ir neturiu palikti. O kaip bus gerai, ka
da aš pasieksiu Ameriką, kur ir pats ge
riau gyvensiu ir tėvams padėsiu.

Jurgis savyje darė prižadus ir. rami
nosi svajonių viltimis. Ir, žinoma, Jur
gis, kaip ir kiekvienas važiuojantis į A- 
meriką ieškoti sau laimės, piešė sau ro
jišką gyvenimą tolimoj šaly. Bet kokią 
laimę jis ten susiras, nežinojo.

Po ilgos ir varginančios kelionės Jur
gis pasiekė svajotą laimės šalį, Ameriką. 
O kada jis pirmą kartą pamate New 
Yorką, jam rodės, kad jis ne šiame pa
sauly esąs, bet dangiškame rojuje. Taip 
jį stebino tie milžiniški, debesis parė
mę pastatai, mūrai ir milijonai įvairiau
sių šviesų, Jis niekaip negalėjo net įsi
vaizduoti, suprasti, jog tai žmogaus ran
komis visa tai padaryta. “Oi, kokia 
Amerika graži ir turtinga!” pats sau 
manė.

Bet kada jis atvyko pas tetėną į kie
tųjų anglių sritį, į Lackawanna klonį, 
tai pamatė visai kitokią Ameriką.

Jis čia nerado nei didelių miesto mū
rų, nei aukso kalnų, apie kuriuos svajojo 
ir sapnavo; jis tik pamatė didžiausius 
kalnus iš anglies atmatų ir visokių šiukš
lių. Daugelis tų kalnų degė ir skleidė 
priklią sieros smarvę po visą šį, kadai
se buvusį gražų, vaizdingą klonį.

Jurgis, pirmą kartą vakare pamatęs 
didelį kalną mėlynai liepsnojantį, ne tik 
kad negalėjo atsistebėti, bet ir supras
ti: kodėl kalnas dega? Ir vietoj rasti 
upes, medumi tekančias, ijs rado Lacka
wanna upokšnį, paplūdusį smirdančiomis 
miesto srutomis. O kada gerai apsidai
rė, apsižiūrėjo, tai atsidusęs pagalvojo: 
ar tai šitokią Ameriką aš vaizdavausi 
rojiška šalimi?

Jis dabar pamatė, kaip jis save ap
gaudinėjo, svajodamas, būk Amerika ro
jiška šalis. Jis negalėjo suprasti, kodėl 
kiek pagyvenę šioj šaly ir pargrįžę at
gal į Lietuvą taip giria ją. ‘Argi tai ga
lima lyginti prie Lietuvos krašto?” pats 
s’avęs.klausė.. “Argi tai galima lyginti,

va, kad ir šį upokšnį prie Lietuvos upe
lių, kur vanduo teka tyras, švarus?^ O 
čia, va, kaip pasmirdusių silkių bačka, 
jog britku ir pažiūrėti.“

Pasilsėjęs porą dieną po ilgos ir var
gingos kelionės, Jurgis, apsirengęs mai- 
nierio rūbais, atsidūrė giliai po žeme 
anglių kasykloj kasti anglį prie savo te
tėno kaip pagalbininkas (leiberis). Dar
bas buvo sunkus ir pavojingas, ypatin
gai neprityrusiam. Šiurpulys perbęgo 
per Jurgio kūną, kada jis pirmą kartą 
atsistojo ant keltuvo ir pajuto, kaip kel
tuvas skęsta juodon tamsumo, lyg kokio 
smako gerklėm O kada jis pamatė ka
syklą, tai ir visai nusiminęs pagalvojo: 
“Argi tikrai mane nelaimė /nešė į šią 
šalį, į šiuos pragaro nasrus?”

Dabar Jurgiui net prisiminė tie dai
nelės girdėti ir ne vieno Lietuvoje dai
nuoji žodžiai: “Amerika pašloyinta, kad 
ten darbo yra: kaip pažiūri į tą darbą—■ 
ašarėlės byra.”

“O kad ją ir perkūnas tokią šlovę!” su
keikė Jurgis savo mintyse. Betgi kitos 
išeities jam jau nėra, ir nori nenori, kad 
ir verkiant, bet tenka, kaip ir kitiems, 
priprasti ir gyventi.

Manvillės anglių kasykla, kurioje dir
bo Jurgio tetėnas, buvo nelabai didelė ir 
jau gana sena: patys geriausi anglių 
sluoksniai (veins) išdirbti, jau iškasta 
anglis, tai dirbo tik keli šimtai darbinin
kų ir kasė jau tik pasilikusius pačius 
prasčiausius anglių sluoksnius.

Lietuvių šioj kasykloj dirbo daug. Net 
keletas buvo iš tos pačios parapijos ir 
kaimo. Tai nors tiek Jurgiui pasidarė 
jaukiau, ramiau, kada susitiko pažįsta
mus kelis kaimynus. Jurgis, sekdamas 
paskui tetėną, atsistojo ant keltuvo ir, 
kad ir baimę kęsdamas, tylėjo, iki keltu
vas sustojo prie sluoksnio atvaros ir apy- 
čiupa nužengė į tamsią tuštumą. Kasyk
loj buvo tamsu, tik tolumoj aliejinės lem
pelės degė ant mainierių galvų. Jurgiui, 
sekant paskui tetėną į kasyklos gilumą, 
kliuvo kojos už retai išklostytų pabėgių, 
teko saugoti ir galvą, kad neatsimuštų 
kur į aštrų žambą. Jam rodėsi, kad jis 
eina kokia tai didele žiurkės ola; jam tik 
prakaitas vertėsi ir bėgo ryžtakais per jo 
veidą. O kada užlipo prieš statų kalną 
iškirstu keliu iš vieno sluoksnio j kitą, 
ir atėję pusiaukelę, kur mainieriai sės- 
telia pasilsėti, tai Jurgis išgirdo ir labai 
jį bauginančių kalbų.

Čia, mat, mainieriai susėda ne tiek 
poilsiui, kiek vieni kitus pasivanoti šai
žiais pašaipos botagais. Tuomet tarpe 
mainierių dar buvo didelis tamsumas, 
tad, jei kuris kiek “kryptelėjo į šoną,” 
tokiam dažnai tekdavo ir gana aštrių 
pašaipos kirčių. Vos tik spėjus Jurgiui 
atsisėsti, kas nors pamatęs grinorių, su
šuko :

(Bus daugiau)

Čia krautuvių daug ir 
puikiai įrengtos; bet kai pa
matai poros moteriškų ba
telių kainą $80, tai pra
randi norą jais domėtis. 
Čia motelis $20 už naktį — 
per brangu. Važiuojam dar 
20 mylių už Palm Springs į 
mažą miestelį La Quinta. 
Vardas (ispaniškai) reiškia 
5-a stotis. Tur būt tai 5-a 
nuo Los Angeles senovės pi
onierių stotis.

Edwardas gerai žinojo šią 
apylinkę. Jis praleido sa
vaitgalį su mumis iki sek
madienio vakaro, kuomet 
lėktuvu grįžo į savo viešbu
tį, Los Angeles miesto.

Čia motelių kaina jau 
buvo prieinama. Mes vaka
rieniavom Palm Springs 
Swiss Chalet . Puikus, vo
kiško stiliaus valgis už $2 

Bet visos ! mūsų 
Edwardo są

Bet žiūrint nuo kalnyno į 
klonį — vaizdas žavėjantis. 
Tarpe niūksančių uolakal- 
nių klonis maudosi saulės 
spindulių jūroj, šen ir ten 
matosi miesteliai, žaliuojan
ti palmių gojeliai ir kita ža
lioji augmenija palei vin
giuojančius vieškelius. Bet 
visi tie žali gojeliai yra 
d r ė k inami art if iciališkai. 
Šiek tiek vandens gaunama 
iš uolose išgręžtų šulinių, 
bet dauguma kanalų yra 
atvesti nuo Colorado upės, 
kuri yra tik apie 100 my
lių nuo čia.

Colorado upė 1905 metais 
buvo iškirtus didelį šposą 
šiai apylinkei. Ji išmušė 
šukę vak ariniame savo 
krante ir pradėjo pilti van
denį į šią apylinkę, ir py
lė savo galingą srovę į šią 
Coachella klonį per dvejus j 
metus. Vos viskas nepa-į 
skendo. Bet armijos inži-

BOSTON, MASS.

Mirus

DR. J. F. BORISUI
Reiškiame mūsų nuoširdžią užuojautą jo gyve 
nimo draugei Annai, artimiems giminėms Ji 
draugams liūdesio dienose. Negailestinga mir
tis išplėšė iš gyvųjų tarpo mūsų mylimą dakta
rą ir visuomehininką-rašytoją.

Užuojauta nuo San Francisco, Oaklando ir 
San Leandro, Calif., draugų ir draugių.

A. Dagys 
Adomėlis
J. Yankauskas
A. K. Mugianis
F. D. Machulis
T. V. King-ienė
J. Anscatt

F. Strauss
J. S. Kaross
A. V. Taraška
B. V. Sutkus
V. U. Burda
J. M. Alvinas
K. Dimša

vienam, 
vaišės buvo 
skaitoje, neatsižvelgiant į 
kainas.

Puikiai pailsėję, sekma
dienio rytą sukilome ir žval- 
gomės. Skaidriai šviečia 
saulutė. Temperatūra 75°. 
Motelio kieme swimming 
pool — puiki maudykla. Iš
simaudėm, papusryčiavom 

j ir rengėmės važiuoti apžiū- 
i rėti apylinkes. Motelio šei
mininkė kukli ir svetinga, 
patarė mums, kur važiuo
ti ir ką pamatyti.

Ši apylinkė vadinasi Coa
chella Valley. Įdomi vieta. 
Prieš kiek milijonų : metų 
čia buvo Californijos įlan
kos dugnas. Žemės pavir
šius šiame klonyje 250 pėdų 
žemiau jūros paviršiaus. 
Aukšti kalnai sulaiko debe
sis, slenkančius nuo Pacifi- 
ko, ir čia labai retai lyja. 
Viskas taip išdžiūvę, kad 
net klaiku darosi, i Tikra 
pustynė! Pilkai ruda žemė 
kloja lygų klonio dugųą. Vi
sur aplink kuone vertikališ- 
kai į mėlyną Californijos 
dangų remiasi rusvo igrani- 
to kalnai. Jie taip pliki pli
kutėliai, kad nė žvirbliui 
nutūpti medelio šakutės 
niekur nesimato. Čia iviskas 
išdžiūvę, viskas pągeltę, 
viskas brazda, kaip sudžiū
vęs avies kailis. Šen ir ten, 
vėjeliui pūstelėjus, skrajo
ja dulkių debesėliai.

Keliu 11-u ir vėliau 74-u 
važiuojam keletą mylių į 
kalnyną vakarų link. Skar
džiomis pakrantėmis kelias, 
lyg slibinas, vingiuojasi ten 
ir atgal ir vis skardžiai lipa 
aukštyn. Jau rodyklę sako: 
mes 3,500 pėdų aukščiau 
jūros paviršiaus. Dūr tru
putį pavažiavom — i šalikė
lyje rodyklė skelbia 4,200 
pėdų aukštį. Mūsų karas, 
kuris per 1,200 mylių kelio 
— nuo Portlando iki čia — 
nebuvo nė tinkamai sušilęs, 
dabar užkaito. Vanduo už
virė. Sustojom, atvėsinom 
truputį motorą ir, apsisukę, 
grįžtame atgal, nepasiekę

Worcester, Mass.
Mirė M. Deksnienė

Kovo 2 d. po keleto metų 
nesyeikavimo mirė Marijo
na Deksnienė (Vitkauskai
tė). Mirė ligoninėje, už po
ros dienų po padarytos ope^ 
racijos galvoje. Ji buvo 64 
metų amžiaus. Atvykusi iš 
Lietuvos prieš 46 metus. 
Čia būdama susipažino su 

; su Jurgiu Deksniu ir susi- 
i tuokė. Jiedu išauklėjo vie- 
ną dukterį, Irene, leido ją 
mokytis. Jau keletas metų 

Vietinės žinios 'J1 tarnauia JAV laivyne
Pastaruoju laiku mūsui* gailestingoji sesuo 

J .(nurse). Jos stovykla For-
imozos saloje. Ji ištekėjus 

ir Vincas Treigis su žmonai” karininko Gale. Irena 
Kanados. Taipgi Mikas Prles pasi-•• - - • į-I duosiant operacijai ir pri-

'y j siejo jai pasilikti iki palai- 
Idojimo.

ninkė, iš Detroit, Mich.;! Marijona sveika būdama, 
i dirbo dirbtuvėj, 

miesto, nepatyriau). Taip- Parker Wire Co., ji surado 
gi atvažiavo pas Alenutę laiko ir neskūpėjo sayo 
Žekonienę Geo. Klimas iš rankomis padarytų gražiu 
Brooklyn, N. Y., kuris|mezginių ir siuvinėlių p* 
mums parodys “Katriutės aukauti daug kartų pažan- 
gintarai” su daugeli gražių giųjų pramogoms ir jose 
dainų. Apie pasekmes pra- pati dalyvauti.
nešiu vėliau _ I pa]ik Ju • Dekg_

. Juorzas A’±ain ' kuris yra didelis patrijo-
sex, on ., j o. ių ) Į^ag paįangaus judėjimo ir 

_________ rėmėjas pažan
giosios spaudos ir abelnai 
darbininkiškos apšvietos. 
Jis ir šio liūdesio valando
mis, velionės amžinai at-

Miami, Fla. j
Gražus lietuviškas filmas 

Čia dabar lankosi mūsų 
senas lietuvis filmininkas 

nieriams pasisekė atvarą jurgis Klimas. Svarbu
užlopyti ir vėl pažaboti ga
lingąją Colorado. Tačiau 
ji čia paliko didelį, apie 35

tik Miamės, 
linkės 
Klimo

ne 
bet visos apy- 

lietuviams pamatyti 
kūrybos labai gražų

mylių ilgio ir 12 mylių gė- fįimą “Katriutės gintarai”, 
lauš vandens ežerą, šis eže- Filmo parodymas įvyks ko
ras, tarpe 11-o ir 99-o ke- vo 15 a., 7 vai. vakare. Vie- 
lio, vadinasi Salton Sea. Į ta: 9375 S. W. 37th St.,

Ežere vanduo dabar sū-!Miami, Fla. Visus lietuvius! 
rus, nes jo' dugne, šiame | nuoširdžiai kviečia 
klony, buvo daug visokių' Filmininkas Jurgis Klimas! 
druskų ir mineralų. Kuo-! 
met jie ištirpo, tai vandenį; 
užsūdė. Dar ir kita yrai 
sūrumo priežastis. Jau per Į saulėtoj Floridoj svečiuoja 
virš 40 metu gėlas vanduo Alex Stanaitis su žmonai 
is jo garuoja, o gelaus van- JĮ 
dens upelių į jį mažai teįte- jš . _
ka, — todėl ežeras vis la-Ur Viktorija Dumsai 
biau sūrėja ir sūrės, iki' Philadelphijos, Pa.; Veru-Į 
kada nors gal visai išdžius, te Smalstienė, Vilnies yaji-i

či*i nakrantpsp šio pžero ninke, is Detioit, Mich.,; 
yra įrengti smėlėti paplūdi- Charles Savickas (iš kokio nevien

lauš vandens ežerą, šis eže-

Čia pakrantėse šio ežero

Filmo parodymas įvyks ko-

miai (“byčiai”)—žmonėms 
maudynės. Čia rengiama 
daug laivelių lenktynių, nes 
vanduo sunkus ir laivams 
lengva juo plaukioti. Ed
wardas ir šią apylinkę nuo
dugniai mums aprodė ir iš
aiškino šio šio ežero atsira
dimo pustynės vidury prie
žastį.

Taip įdomiai ir linksmai 
praleidome sausio 25-os sek
madienį. Vakarieniauti ir 
vėl sugrįžome į Swiss Cha- 
tel. Šį kartą atsirado ant 
stalo butelis skanaus Cali
fornijos vyno, vokiškų deš
rų, kopūstų, juodos duonos. 
Kadangi tai buvo 41-as Ed
wardo gimtadienis, mes visi 
jam širdingiausiai linkėjo
me ilgiausių metų ir di
džiausių pasekmių jo gyve
nime., Puota šioj pietinės 
Californijos pustynėj buvo 
jautresnė ir įdomesnė dėl 
to, kad mes mintimis ir 
pašnekesiais skridome 3,- 
000 mylių skersai Amerikos 
žemyną į Naująją Angliją, 
į Worcesterio apylinkę, kur 
Edwardas gimė ir augo, klamavo lietuvi “ 
kur jo tėvelis, purendamas 
savo ūkelį, sau pragyveni-j 
mą ir Edwardui mokslą pel- 
nė. 
giliai mintyse paskendo. I 
Matyt, jam prisiminė vai-; - - ’
kystės dienos ii jo geroji [ Taipgi svečiuojasi pas

. • • , • • T • J * * ■ draugą Charles Tamošiūną
metai, ilsisi Leicesterio | Antanina Stoškienė ir Julė 
kalnelio k a p i n ė s e, tarp Kaškienė, vilnietės, iš Chi- 
osiancių Naujosios Anglijos cag0> III.
pušelių. Kas liečia, mūsų šaunų

Edwardo lėktuvas us-.gocįajį Klubą, parengimus 
skrenda į Los Angeles 9-ą įr piknikus, tai apie tai pa- 

jį nuve- ra§0 klubo korespondentas.
V. J. Stankus

as is rankomis padarytų gražiu 
kuris i mezginių ir siuvinėlių pm

poj mums, grupei draugų, nuolįtinis

ir jose

perdavė p e r fonogr a f ą 
Laisvės koncertą, atsibuvu
sį 1958 m. lapkričio 9 d. Su-' 
dainavo Aido Choras, va-! 
doyaujamas nepailstančios mįnči ; k - • nu. 
Mildred- Stensler. Sekanti meruoiamiem 
buvo Montello ir Worcester i 
chorai, šauniai pasižymėjo 
visi trys chorai, ką liudija

is laikraš
čiams — “Laisvei”, “Vil
niai” ir “Liaudies Balsui”,visi uys cnoiai, nuuija, $25> taipgį MenQ Sąjun. 

publikos aplodismentai Ii j kuria, velionė mylėjo, 
sovietiškas Letuvos atsto-|ft ’ J
vas pasakė trumpą kalbą, ■ 
ir R. Mizara tarė padėkos ; 
žodį per tą patį monografą. i 
žodžiai buvo aiškūs k*! 
kad mes 
ten pat koncerte Auditori-! 
joje, Richmond Hill., N. Y. !

Apart to, Petras Daujo-I 
tas, chicagietis, į tą patį 
Aleksaičio fonografą įde- 

rusų ir 
lenkų kalbomis eiles, ku- 

irios šauniai skambėjo. Ačiū 
„ . , . . . x . i draugui Juozui AleksaičiuiEdwardas irgi kartais |už tokį šaunų parodym? 

, kuris užsitęsė 
• . .J apie tris valandas.

i Taipgi svečiuojasi

val. vakare.
žam į lėktuvų aikštę. Su
tvarko m lagaminus, užre- j 
korduoja bilietą ir einam 
prie airporto vartų. Karš
tai atsisveikinam. Edwar
das mums linki laimingos 
kelionės. Mes jam linkime 
sėkmingo gyvenimo. Iš tė
vo ir sūnaus lūpų paskuti
nėse minutėse mažai žo
džių teprasiskverbė. Tėvo 
akyse ašaros sublizgėjo. Tė
vas'tur būt skrenda minti-'

Velionė prigulėjo prie 
LDS 57 kp., L.S. ir D.B. 
Draugijos ir LLD 11 kp.

i v u <iK3i\uo, v61 Laidotuvės, laisvai sukaup- 
butume klausęsi !toj lifldesi’ dvasioje> įvy^ 

kovo 4 d. 2 vai. po pietų iš 
laidotuvių direktoriaus 
Petro Karaliaus koplyčioj 
privatiškai, be gausybės 
gėlių, be draugių ir draugų 
didesnio skaičiaus, 
pageidavo Marijona 
patale būdama ir 
taip norėjo. Už tai 
prašė šiuos žodžius 
čio pareikšti draugams ir 
draugėms atsiprašymą.

Pabaigusi skausmus ir vi
sus rūpesčius, ilsėkis, Mari
jona, amžinai Amerikos 
šaltoje žemelėje!

Kas liečia mūsų šaunų

mis į Naująją Angliją, kur 
jis gyvena. Kaip vėl toli to
li jie bus vienas nuo kito! 
O juk jau nebe jaunystė... 
Kas žino, gal jau paskuti
nis atsisveikinimas... Ilgai 
tėvas sekė akimis nakties 
tamsoj dingstantį lėktuvą.

Bevardis

nes to 
mirties 

duktė 
Jurgis 
rašan-

Elizabeth, N. J.
Susirgo Adomas Lukoše

vičius, elizabethietis. Kovo 
7 dieną buvo nuvežtas į 
Alexian Brothers ligoninę. 
Ten kovo 9 dieną buvo ope
ruotas. Guli 4J36- kambary
je, ketvirtame aukšte.

Linkiu draugui Lukoš.^* 
vičiui greit ir sėkmingai 
pasveikti!

4 Pv-Laisve (Liberty)— Penktad., kovo (March) 13^1959
______



BROCKTON, MASS. I Worcester, Mass.
šiurpūs ir keisti dalykai

Dvi neišaiškinamos eks
plozijos įvyko. Kovo 5 d. 
apie 5 vai. ryto Millbury 
gatvėj ekspliozija suardė į

Plymouth, Pa

Įvairios žinios
Vasario 27 d. Moterų Ap- 

švietos Klubas turėjo susi- pirmame puslapyje 
rinkimą. Tarpe kitko, buvo kad mirė Dr. Z. I 
skaitytas Vilnies laiškas tas mus sukrėtė. Tai didelis' šipulius seną gyvenamąjį 6 
reikale bazaro, kuris įvyks 'nuostolis! Barysas visai j kambarių namą, senyvi vy- 
kovo 21-22 dd. Nutarė pa- nemanė taip greitai mirti, j ras ir moteris liko užmuš- 
aukoti $5. ;Jis dar ruošėsi gyventi ir;ti, o duktė, 45 m., ir anūkė,

kritiškai apdegė.
; priežastis —

Baryso mirtis
Kaip pamatėme Laisvės 

žinią,

L.L.D. 97 ir L.D.S. 60 kuopų 
susirinkimai gražiai 

pavyko
L.D.S. kuopos ipirminin

kas J. Liutackas, atidaręs 
susirinkimą, paprašė na-

vardu, pavarde ir jo adre
su. Taip darant, nesusipra
timų nebus, o jei bus, tail 
jau galėsite ieškoti klaidų i 
pačiame centre. Bet kaip j 
dabar yra, tai jau negali

VINCAS VISOTSKIS

aukoti $5. Jis dar ruošėsi gyventi
LLD 6 kp. suesirinkimefdaug parašyti. Sausio 20 d. 10 m., J 

irgi buvo skaitytas toks pat'gavau nuo jo ir jo žmonos Ekspliozijos 
laiškas. Bet kuopos kasoje laišką, kuriame sveikino su gazai. Gazo kompanija sa- 
yra mažai pinigu, 
tarta paaukoti $2, bet su nii daug laimių 
aukomis prisidėjo 
sekamai: Konstancija Kai-

pradžia 1959 metų, linkėda-1 ko,kad gazo laidų nebuvo 
ir sveika-'tame name įvesta.

tos. ; Ant rytojaus kitoje mies-
Barysas, tarpe kitko, ra-Į to dalyje prie May gatvės 

velienė $5, M. Gutauskienėjšė, kad jis ir žmona plačiai'ekspliozija išplėšė asfalti- 
Helen Rindzevičienė ir G. i važinėjo mūsų šalyje ir'nėj gatvėj keliolikos pėdų 
Šimaitis po $1. Už tuos pi- 'trumpoje ateityje ruošėsi duobę. Tai irgi buvo gazo 
nigus nupirkome 2 poras! prie įdomių kelionių. Jis ‘ eksplodavimas. 
Bridgewater Co. išdirbys-iten rašė, kad

tai nu-

nariai

kad

rius atsistoti minutės tylai būti blogiau, nes net pats 
j draugas yra p————

Nors minutės kad' iškolektayęs

Iz§:.j>xž -i L Lt

draugas yra prisipažinęs, 
> narines 

mokestis už 1958 metus, ta
čiau į centrą dar nėra pa
siuntęs nė už vieną narį. O j 
už šiuos metus day nėra ko-1 
lektavęs nė už vieną narį, j 

Nežinau, kaip daug tokių! 
veikėjų kuopose bei koloni-l 
jose yra, tačiau žinau, kad! 
yra, — o jei tokių nemažai; 
yra, tai kuopose, centre ir 
abelnai visoje organizacijo
je gana didelė betvarkė 
galėtų būti..

Nemanau, 
draugai taip

Kovo 6 d. pagaliau mies-1 paį jrj0 vedėju buvo išrink- darydami jie

Spej a m a,

pagerbimui mirusio draugo 
B. Navicko. .” ______
tylos susikaupimas drau
gus, o ypatingai Margare- 
tą Navickienę, liūdnai nu
teikė, tačiau susirinkimas, 
kaip ir visuomet, ėjo tvat^ 
kingai. M. Navickienei per
skaičius užrašus, pasirodė, 
viskas tvarkoj.

O kadangi velionis B. 
Navickas buvęs L.D.S. iždi- 

vien-parašęs kad nuo didelių šalčių ir ninku, tai jo vieton
tės čeverykų ir pasiuntėme' straipsnį apie mėnulį, pa-- besniegės žiemos yra suga- balsiai išrinkta Ona Žilins-
V. bazarui. *" siuntęs jį Laisvei. Kadan- dinti gazo dūdų junginiai kienė.

• •• __ 2 __ ___________ __ __ _ ' v

Kovo 7 d.
ren^ė paminėjimą Moterų
dienos. Susirinko
žmonių. 1
turtingas

siuntęs jį Laisvei.
M A Klubas Jie vietoje negyveno, ne-'po žeme 

’ ’ - - įgalėjo L. prenumeruoti, tai!
apie 40 Pra^ mane iškirpti tą 

arengimas buvo|^raiP??i , h; jam .prisiųsti.
.........valgiais, kurių ^ls.ras?, kad ruošiasi para- 
tarpe buvo pyragų, kugelių aPie. 11 dar kito- 
ir tt. Svečiai sočiai pavalgė, istraipsnių 
Vr .karui pirmininkavo K.;--:": —*---- :
Čereškienė. Ji perstatė Ju-j :----- -
lę Stigienę pakalbėti, 
gienė kalbėjo apie tas 
vas, kurias reikėjo mote-il).1 
rims vesti už lygias teises. ■ 
Ji kalbėjo r apie tai, kaip 
senovėje vyrai paniekinta-; 
vo moteris, nes nesuprato; 
nei jų, nei savo reikalų. Pa
rengimas įvyko Liet. Tau
tiško Namo patalpose.

Mūsų ligoniai įtarta parko atidarymas, niausiąs kalėjimas 
J. Masteika dar tebėra;Maple Parkas atsidaro <n šalvie. Neturi 

Lakeville ligoninėje. Žmo- balandžio 1 d., ] 
gus jau labai daug priken- prasideda laisnės. 
tėjo, ligoninėse guli nuo 
1958 m. liepos 19 d. Neteks ■ 
kojos, turi pasiduoti (• " 
racijai, nupiaus virš kelio. O 
po to vėl ims laiko kol su-

Ilsėkis, Vincai, ramiai. Jau bus 14-a ilgų 
metų—kovo 16-ą—kai tu palikai mane vieną.

ANNA VISOTSKIENĖ 
Kensington, Conn.kad tokie 

daro blogais I 
Tačiau taip: 
nepagalvoja, 

tas tas pats. Pirmininkui I kaip jie trukdo organizaci- 
paprašius, užrašų sekr. M. 
Navickienė perskaitė užra
šus iš praeito susirinkimo. 
Pasirodė, kad mūsų kuopa 
tvarkoje stovi gerai, nes 
vis.i 1.5 narių pilnai užsimo
kėję už praeitus metus. 
L.L.D išleista “Iš atsimini
mų .... K--------------- _
Kaškaitis, išdalinta visiems | kovo _6 dieną.

j Velione buvo rimto būdoj 
J maloni ir su visais mokėjoj 

puikiai sugyventi. Priklau-

L.L.D. 97 k. susirinkimą 
atidarė V. Žilinskas, taip:tikslais. Ne.

to konsulmanai išsirinko 
majorą Joseph C. Casdin 
327-tam balsavime. Jie pra
dėjo balsavimus su pradžia 
sausio mėnesio, buvęs ma
joras. O’Brien rezignavo 
gruodžio 31 d., 1958 m. Iš 
devynių konsulmanų dau-

i, apart svei-
|katos klausimais... Na ir

- ’imirtis nutraukė jo visus
StF'plamis! Kaip gaila ir liūd-

Čia buvo žmogus, vei-
planavo daugiau dirbti,;guma už save balsavo, kad 
jau nėra! I būti majoru. Taip ir nesu-

Geo. Shima'itis!darė penkių balsų didžiu-

!na!

: čia

Lawrence, Mass. laik0 .....
Maple Parko Bendroves . Worcesterio

joj veikimą.

Chicago, Ill. I
Mire Paulina Grigiene
Staiga ir netikėtai mire

j” knyga, kurią parašė J. B_aukna Grigienė-Bartkiu-j

!mos per virš du mėnesius narjams. Tik nelaimė, kadi n • « '
netekome ir vėl vieno drau 
go bei nario virŠminėtų or

pavietavasiganizacijų, Navicko. s® Marquette parko pažan- 
Idirektorių susirinkimas at-1kalėjimas yra 150 metų se-'faip pat reikia priminti,į£’oms
sibuvo kovo 7 d. Plačiai ap-|numo. Manoma, kad tai se-maj mūsų organizacijos di- dirbdavo, kiek jai jėgos lei- 

- 1 ~ ......> visoje džiuojasfir aukštai įverti-! ..... .  ...............
______ _ ... , _ phuningo, na turėdamos savo u. 
nes nuo jos Bei kanalizacijos dūdų, sa-į^ Navickienę, kuri, kaipo 

; natariški dalykai nepaken-1 augus lietuvaitė, 
čiami, kaliniai savus reika-! gražiai ir sklandžiai auno-. 
lūs atlieka srutų viedruose. iĮ<a užrašu sekretorės parei- 
Kad ir be teismo padėtas I gas>< v 1

organizacijoms ir

WATERBURY, CONN.

AUKSINES VEDYBOS

žymiems visuomenininkams, ilgamečiams Waterburio 
gyventojams, sukako 50 metų jų vedybinio gyvenimu.

Tie žymūs asmenys yra :

Marijona ir Juozas

STRIŽAUSKAI

Nutarta, kad bordirekto- 
riai ir komitetas suvažiuo- 
tų į parką kovo 28 d., 2 vai. 

! po pietų, apžiūrėtų viską, 
! ir perimtų nuo pereitų me
tų gaspadoriaus Milvido ir 
naujam gaspadoriui Zulai 
perduotų.

Nuo balandžio 1 d. kvie-

žmogus, turi pergyventi tas 
pačias aplinkybes.

I do. Pastaruoju laiku ji vis 
tarpe1 skundėsi prasta sveikata, 

t bet vis dirbo, kiek galėjo, 
taip Velionės Paulinos gyve- 

atlie- niūris nebuvo rožėmis klo-i
| tas. Pirmiau ji buvo vedusi | 
|su Kaziu Gasiūnu, kuris; 

Organizatorius , V. Ž. savo sn'£° džiova 17 metų. Jai |

Taigi kultūrinės lietuvių organizacijos rengia pokylį 
pagerbimui jų auksinio jubiliejaus proga.

Tai bus

ŠAUNŪS PIETŪS
Geri Valgiai ir Įspūdinga Programa

-----i įteko auklėti sūnų ir prižiu-!
Veidrodis vagilius išdavė lestavo, kad jam ketveri;1 ėti seigantį vyi<į. Gasiū-, 

Kovo 8 d. 1:30 vai. naktį metai čia besidarbuojant ,nl.lrus> P° kl.ek lalk°. Ji j 
du policistai, pravažiuoda- jau keturi draugai bei šių istejejo uz Apolinaro Gri-

728 Southbridge gatvėj organizacijų nariai išsisky- 8° V’ ?not |(T' PladeJa’(l
i.. ... ... . ,. . , pro Union Public Manketo re iš gyvųjų tarpo. Bet di- ^aują n gi azų gyvenimų .

pagalba!Clami vlsl atsilankyti ir ty- ūdu- egama veidrodįi pa|deliam ir ilgam, nusimini-, Bet senųjų, patu tų valgų,
■ ateina-rame ore laiką praleisti. steb^0 p;dei saugiąją gėpąimui neturi būti vietos, nes^^mkatoje išvagotos demes 

be?iįurgįnangjus įmones.|tai natūralus dalykas, o gy- 
Tuojau pasišaukė pagalbos:vieji likę turime darbuotis 
ir apsupo marketa ir visus I savo organizacijose irvary- 
keturis vagilius suėmė. Su-: ti progresyvius darbus pir- 
imti Jurgis ir Povilas Cast-1 myn. Taip pat reikią pi l
ie, broliai, 20 ir 26 m. am- minti, kad j kuopą gavome 
žiaus, Povilas Magnuson, naują narį, draugą D. Der- 
33 m., ir Gardon ‘Crosley, kintį ir du persikėlė iš 43 
26 m. Pastaruoju laiku čia I kuopos. Taip pat smagu 
vagiliavimu ir plėšimų bū-1 pranešti, kad 14 narių jau 
na daug. Laime, kad lietu-i užsimokėjo už šiuos 1959 
vijku pavardžių nematyti, I metus, — tik vienas dar ne-

‘’ia gana didelė lietu-1 ra užsimokėjęs, nes jis yra ;—-—
, išvažiavęs į Floridą, bet jei ffesikaS VISAI 
! virinu filčV'ai

Pagirtinas; dalykas, netikėtai DakllUVO 
----- --- atėjus

rei-1

M. Benevičienė dar visi 
yra Rest Home, bet neužil-' 
go galės sugrįžti į namus, | 
nes sveikata taisosi.

Alex Lukas su ] 
lazdų jau vaikšto ir ateina 
į Lietuviu Tautšką Namą. I Gi eitai piasides u 
Žada pradėti dainav i m o'nial Pai engimai, 
praktikas. į ~ i i j

J. Grigas turėjo operaci- X.ia staple laiko^ bend- 
ja dėl tonsilito, bet jau pa- Ų?v*;s_ naillI seigancių. B. 
sveiko ir eina kasdienines ;^kynas. ^ndasi Clover
pareigas. IH1U hg°mneJe> 0 Letru-
1 . j kevičienė — Lawrence Ge-

Minmai merai ligoninėje.
Vasario 24 d. mirė M. i Kalbėjausi su J. Skro-

Belkus, Veronikos (Put-^ziu. Jis sakė, kad žmona 
vinskaitės) vyras. Seniau i jau sveiksta, randasi' na- 
jie gyveno Hulls, Mass.Jnhe, vaikyto ir pasigamina 
prie Nantasket maudynių. | valgį. Linkiu visiems ligo- 
Vėliau atsikėlė į Montello. į niams greitai pasveikti. 
Paliko nuliūdime šeimą ir 
gimines.

vasari-

raporte primine ir apgai-

Kovo 8 d. 1:30 vai. naktį nietai. čia

mi
pro Union

Pradėjau

vargų

Sekmad., Balandžio 12 April
SALĖJE 103 GREEN ST., WATERBURY 

Pradžia bmą vai. dieną. :— Kaina $3.00

besitursinančius žmones. į tai natūralūs dalykas, o gy- ją lydėjo. " i,
Velionė buvo pašarvotai 

Evans koplyčioje, 6845 So. i • 
Western gatv. Palaidotai 
kovo 9 d., Lietuviu Tautinė- '■ 
se kapinėse. " j TSRS SPAUDA ĮSPĖJA

Liūdinčiam vyrui, sūnui 
su Šeima,

Kviečiame waterburiecius ir visos apylinkės lietuvius 
atsilankyti ir tinkamai pagerbti ilgamečius veikėjus 
kultūriniame lietuviu judėjime. Turėsite gražaus 

pasitenkinimo ir patys sau.
Rengėjai

Jakarta. —Standard -Va-

siuos

nors 
jvių kolonija.

i čius 
j Abu

Balandžio 18 d. bus Mon- mas. 
tr|įo Dailės Vyrų Grupė; 
x .certas ir šokiai.

Balandžio 25 d. bus rodo 
mi iš Lietuvos filmai “Žy 
dėk, jaunyste”, “Urugva
jaus. Lietuvių Delegacijai Kur 
Lietuvoje”, “Lietuvių De-!dieną? 
kada Maskvoje”. Rengia! Maple
LLD 6 kuopa.' ’ skanią

Mirė Kazimieras Dikavi-i 
ir Vladas Belavičius. 
paliko žmonas ir šei- 
Reiškiu jų šeimoms 
užuojautą netekusiom 
mylimųjų, o miru- 
amžinai ramiai ilsė

; savo 
į siems 
' tis.

būsite balandžio 18 
Visi ir visos būkite 
Paflke, nes turėsime 

vakarienę. O po
Gegužės 17 d. bus suvai- vakarienės bus rodomi trys 

dinta operetė “Čigonai”. Jai filmai, gaminti Lietuvoje, 
suvaidins Aido Choras iš. Ateikite ir pamatykite. 
Worcester, Mass. S. Penkauskas

BOSTON, MASS.

MIRUS

DR. J. F. BORISUI
Reiškiu savo širdingiausią užuojautą Dr. J. F. Boriso 
gyvenimo draugei Annai ir visiems jo artimiems gi
minėms ir draugams. Man didžiausia širdgėla, nete
kau mano mylimiausio giminaičio ir labai gero žmo
gaus, kuris man visados buvo prie širdies. Man jo 
labai gaila ir aš ji visados atsiminsiu.

MARIE BALTULIONYTĖ
San Francisco, Calif.

k

a

5 p.—Ląisve, (Liberty)— Penktad., kovo (March) 13,1959

VU r i kad musųNew Haven, lonn. i laikui, tik

LLD 32 kuopos pirmas! 
susirinkimas šiais, metais: 
įvyks antradienį, kovo 17! 
d., vakare. Kuopos valdy
ba prašo visus narius daly
vauti. Būtų labai gerai, kad 
visi nariai pasimokėtų 1959 
m. duokles. Tas daug pa
lengvintų kuopos valdybai. 
Po susirinkimo bus vaišės.

VAKARŲ VOKIEČIUS cuum Oil Co. sutinka įvesti 
Maskva. — “Pravda”, kapitalo Indonezijoje, jeigu 

Juškienei ir giminėms reiš-i “Izviestijos” ir kita tarybi- tos šalies valdžia garantuos 
nė spauda persergsti Vaka- jai 11 metų aliejaus eksplo- 
rų vokiečius. Dienraščiai i ataciją.

U. J.’rašo, kad tie neva Vakarų 
! vokiečių “garsūs balsai” 
prieš 1 

' nių šalių pasiūlymus 
“Vakarų imperialistų 

. degos maskatavimas”, 
yra, Vakarai paverčia 
kiečius savo uodega.

kiame gilią užuojautą liū-j 
desio valandoje.

j, I sužrįš, žinau tikrai, užsimo- .. .
| kės. Pagirtinas' dalykas, netikėtai pakliuvo
( j nariai, atėjus
! laikui, tik priminimo rei-; Detektyve Edna^ Avurch 
j kia, kad jau laikas užsimo-j važiavo. IRT požeminiu 
keti ir visi tai padaro be; traukiniu. Tai buvo anksti 
didelių ceremonijų. i rytą, kovo 4 d. Ji sau sėdi

Pastaba kuopų sekreto- j vagone ir mato, kad jame 
riams ir tiems, kurie apsii- yi*a vyras, aukštas, tvirtas, 
ma narines duokles iškolek-1 dailus. Staiga jis prisiarti-j 
tuoti, o iškolektaVę, pinigus;na prie Ednos ir klausia,! 
laikosi ir nepasiunčia kur ar jis geru traukiniu va-' 
reikia. I žiuojąs, ar šis traukinys

Žinau kuopą, kuri yra už; priveš jį prie New Lots 
apie 11 mylių tolumo nuo ; Avenue, Brooklyne. Mate- 

riŠkė atsako: priveš, nesi
rūpink ! Tada vyriškis jai ■

LDS 16 kuopa rengia sil- manęs, kuri, kaip girdėjau 
kių pietus, kurie įvyks sek- dar turi apie 8 narius, ta- 
madienj, kovo 22 d., 1 vai., čiau susirinkimų neturėjus tarė: 
243 N. Front St. Pietų gas-pau per apie 6 metus, tad ta;

y

Fairlawn, N. J. — Prasi- 
taikingus socialist!-' dėjo tyrimas nelaimės, ku- 

yra rioje 3 metų berniukas žu- 
uo- vo ir 6 žmonės buvo šu
tai žeisti. Sprogimas beveik vi
vo-, sai sunaikino trijų aukštų 

I namą.
f.
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I
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PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETU J U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį skyrių, priklausantį

1 — Atiduok man viską, ka v f v

negy-ituri, — visus pinigus ir 
laikrodį.

Moteriškė atiduoti atsi
sakė. Tada vyriškis ją ėmė

ki! o pa jau kaip ir 
vuoja, nes. nei veikiančio 
komiteto ji jau neturi. Ta
čiau vienas senesriiųjų tos

įr kuopos narių yrą apsiėmęs I smaugti ir jėga paimti jos
j iškolektuoti nario metines Į1 "y'į
! duokles, kad likusius palai-;tyvė su užpuoliku

Conn. Co. vairuotojai dir- kius.LLD organizacijos na-Įmė, bet ji buvo per silpna.
ba be kontrakto. Buvo leis- riais. r".............. - - - -
ta balsavimui ar eiti į būti geriau, tai lai būna ir!iš kito vagono atskubėjo; 

- ________ :*i • .... . -kt., L. i

padinės gerai patyrusios, 
tai tikrai pagamins ska
nius. Valgių bus pakanka
mai. Bilietų kaina nedidelė. 
Lauksime svečiu iš arti i 
toli. krepšį su pinigais! Detek- 

susirė-

Taigi, jei jau negali i Tuomet, išgirdęs triukšmą, 
• X • 1 * 1 — • I • V 1 • I J 1 1 — • i

_ ____ "_______ .,-1
| streiką, bet didžiuma pasi- taip. Tačiau, kad išvengus I vyriškis detektyvas. Na, ir 
sakė prie<>. Leista antru neaiškumų ir organizacijos; plėšiką nugalėjo. Jo pavar- 

„ • centre —
balsų.!.tavęs narines mokestis, ne-!

ar eiti

kartu ir vėl už streiką ne
gauta pakankamai 1 
Tai ir nežinia, kaip toliau 
bus, ar teks unijistams 
dirbti be kontrakto. Mat, i 
streiką nenori eiti, nes yra 
nedarbo laikas.

trukdymų, iškolek- dė — Murray Oxman.
I Plėšikų ir vagišių šiuo 

laikyk po šešis męnesius ar i metu pilnas Niujorkas, 
net iki metų laikę savo ki------------
šefėje, o juo grei-l Washingtona 
čiau pasiųsk į centrą ir pa- doje Amerikos

centre

J. S. K

— Neva 
armija 

siųsk išpildęs blanką su j tebebando atomines 
kiekvieno nario ] numeriu, !bas, bet mažytes.
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I GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
B 'B
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R• 1 vis į 
bom- 1

I4- —

716 Walnut St. 
PHILADELPHIA «, PA. 
WAlnut 5-3455 
4102 Archer Ave. 
(TIK AGO 32, ILL. 
FRont ier 6-6399
.1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

263 Market Si.
NEWARK 2, N. J.
MArket 2-1968
390 W. Broadway

1991 Broadway
NEW YORK 28. N. Y.
LYceuni 5-0900
6146 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y
BAker 5-5923

ANdrew 8-8764

346 Third Ave.
PITTSBURGH 22, PA
GRant 1-3712



Binghamton, N. Y.
LLD 20 kp. susirinkimas 

Įvyko vasario 24 d. Narių 
dalyvavo nedaug, gal dėl 
prasto oro, nors finansų 
sekretorė kvietė kai kuriuo 
narius per telefoną ii’ as
meniškai, atvykti. [ komi
tetą apsiėmė tie patys. 29 
nariai pasimokėjo duokles 
ir gavo svarbią J. Raškai-■ 
čio knygą “Iš atsiminimų.” 
Ižd. raportavo, kad par
traukė 25 egz. Vilnies ka
lendoriaus ir visus pardavė: 
A. Žemaitienė, H. žukienė 
ir J. K. Navalinskiene. Ižde 
pinigų yra $7.12. A. Žemai
tienė ižd. pridavė $1.35.

Laisvės ii* Vilnies vaji-l 
ninkės raportavo apie savoj 
veiklą. Naujų skaitytojų 
negavo, bet senieji atsinau
jino laikraščius ir dar pa
aukojo po dolerį kitą. A. 
Metelionio knygai gauta 18

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

riuo būtų galima kartu eiti. K
Tačiau mes, kurie stojame 

už kultūrinį bendradarbiavi
mą SU savo tauta, negi galime 
tylėti, matydami, kaip be jo
kios atodairos kai kurie laik
raščiai niekina, spjaudo mūsų 
tautos didžius pasiekimus kul-

bendradarbiauti, 
ir tylėtų. Ne! 

turi teisę pasaky
ti mo n ę visokiais 
Turi teisę kriti- 

ne-

Taip sakydami, mes nerei
kalaujame, kad tie, kurie nori 
su Lietuva 
užsičiauptų 
Kiekvienas 
ti savo n u 
klausimais,
kuoti tai, kas, jo nuomone, 
gera. Bet kritika turėtų būti 
objektyvi. j

Ir mes esame įsitikinę, kad 
I tokie laikraščiai, kaip, saJkysi- 
!me, “Naujienos,” “Sandara,” 
i “Darbininkas,” “Drau g a s , ’ ’ 
Tarybų Lietuvos atžvilgiu nie
kad objektyvūs nebuvo, ir 
abejojame, ar kada nors (su 
dabartiniais redaktoriais) bush

DIDYSIS NEW YORKAS “‘o|
Niujorko advokatai už ! Šeštadienį pagerbsime pagarbos 
Aukščiausią Teismą

Niujorko apskrities ad
vokatų Asociacijos direkto
rių taryba savo mitinge at
virai ir griežtai pasisakė už 
tai, kad tie, kurie puola ša
lies Aukščiausiąjį Teismą, 
daro žalą mūsų kraštui. 
Konferencija pasisakė už 

kad Aukščiausia Teis- 
reikia remti, kadangi 
‘palaiko balansą” šaly

ma

je.
Kaip žinia, Amerikos Ad

vokatų Asociacijos 
tų konferencija, 
įvykusi Chicagoje, 
pulti Aukščiausiąjį 
Girdi, šis teismas 
komunistus!

Prieš Aukščiausiąjį teis- 
prenumeratų ir, $13 aukų.l j^ tikslas: šmei žti, niekinti mą, mat, sudarė “bendrą 

reakciniu-

įdelega- 
neseniai 
pradėjo 
Teismą.
remias

Vajininkės pridavė savo 
nuoš. i iždą: Ona Wellus — 
$1.
$4.50. Taigi su visais pri-| 
duotais pinigais kuopos iž-j 
das susidarė iš $14.01.

Nutarta paaukoti Lais
vės spaustuvei perkelti į 
naują vietą $5. Prie to pri
dėjo po $1: 
kas, J. K.
ir Paul Mikolaiūnas. Išrink
ta komisija, kad parinktu 
daugiau Laisvei ir Vilniai 
aukų. Jon įėjo : J. K. Na- 
valinskienė, A. Žemaitienė 
ir A. Wellus.

Spaudos vajaus metu 
gauta Laisvės iždui $90, o 
punktų — 1,378, nors Lais
vėje nebuvo paskelbta tai.

Vilniai aukų gauta $35.
LLD 20 kuopa ir vajinin

kės dėkoja skaitytojams ir 
rėmėjams už gražią koope
raciją.

LLD 20 ko. ir Moterų 
klubo vajininkė

J. K. Navalinskiene

, sudarė 
frontą” visokiebiaurioti Tarybų Lietuvą ii'

tuos, kurie nori su ja bendra- Rai — stambiųjų korporaci- 
ivalinskienė — darbiauti! ijų advokatai,

J. Vaičekaus- 
Navalinskienė

Šiuo metu serga:
Vera Kapičiauskienė, pa

slydusi susižeidė ranką 
sausio mėn. pradžioje. Du 
kartu buvo išvežta į ligoni
nę. Dabar iau palengvėliai 
sveikėja. Ji — Laisvės ir 
Vilnies skaitytoja ir rėmė
ja. Adresas: 77 Colfax 
Ave., Binghamton, N. ,Y. 
Aplankykite draugę asme
niškai arba laiškučiu.

Evos Čekanausk i e n ė s 
veik visa šeima buvo susir
gusi, taipgi ir ii pati. Turė
jo lauktis gydytojo pagal
bos.

Kotryna Juozapaitie n ė 
gi nesveikuoja, serga savo 
namuose gydytojo priežiū
roje.

Šių žodžių rašytoja taip
gi nesveikuoja. Linkiu vi-

/

imai
aus, kilusio iš 

Lygumų miestelio, Šiaulių apskr. 
Gyveno Michigan City, Ind. Jis yra 
mano pusbrolis. Norėčiau su juo 
susirašyti. Jeigu kas jį žinote, n a- 
lonėkite man pranešti.

Jonds Murza
Persoveraneja 3982 
Berriso, Argentina

IEŠKO GIMINIŲ
Roebrio BUTAVIČ1AUS, prieš 

antrąjį pasaulini karą gyvenusio čir 
kagos mieste, ieško sesuo Emili 
Liubavičienė. Mažeikių rajoųa.c 
Tirkšliai, Lithuania, USSR.

vęrtus mūsĮi veikėjus'
Kuriems tik laikas ir a])- nas, čia bus pagerbtas, 

linkybes leidžia, būtinai da-; Gasiūnas, beje, tik nese 
lyvaukite bankete, kuris iniai grįžo iš įdomios kelio-; nunčio Noy YorkP 
Įvyks šeštadienį, kovo 14 d. i nes po Pietų Ameriką, kur! zininkų kaimo, šventažerio 
1 iUnv t A n rl i t n t i i n i n ! i i c> en) ilm -nnmovn lintiixrin čiaus. Prašau jį patį ar kas jį ži 

no pranešti.
Ona Greblikienė
Japon 1730
Cerro-Montevideo, Uruguay

Liberty A u d i t o r i j o j e i jis sutiko nemaža lietuvių, 
(110-06 Atlantic Ave., Rich-!su jais kalbėjosi, tarėsi. 
mond Hill, bf. Y.). Taigi .š'iame pobūvyje J.

Gasiūnas papasakos apie 
Pietų Ameriką, apie tai, ką 

direktorių Jis ten mate ir girdėJ0
Elena Brazauskienė

Bus puiki meninė pro-

• 1 Vi 1Kaip žiniaį sis banketas 
j ruošiamas Lietuvių Kultiu 
rinio Centro 
darbams įvertinti. D.irekto-i 

i riai per metų eilę labai1 
daug dirbo, tvarkė Centro įgrama: Aido Choro Mote- 
reikalus, taisė, kas ieikejoirų kvartetas sudainuos ke- 
taisytų gerino, kas reikėjo j ]e^ puikių dainų, o solo 
gerinti. Žodžiu, daugehs j dainuos Elena Brazauskie- 
musų gerų draugų sunkiai i 
fiziškai dirbo, už tai nieko i — Maistas bankete bus 
neimdami. i labai geras! — sako rengė-

Daug savo laiko direkto- •
riai įdėjo j KultūimiO1 Įžanga vienam asmeniui 
Centro užlaikymą gerame Į $3 00.
stovyje. 1 ;

J. Gasiūnas nors ir riebu-1 Taigi prašome visus Niu- 
apy linkės gerus

i šiame

.... . .HU1’? Patysi j Gasiūnas nors ir riebu-, 
yra nuhjomeriai, ir rasis-....  tačiau daug<jorko irlabui norėčiau kad ku f • i ‘ • k • > ? i1 vo direktorius, tačiau daug JorKo ir apylinklabai noieuau, kad ku- tai. Pastarieji labai puola tą; _ _ . v’ • zmonpq d-dwnnti

loritetingas dipukas vie-,teisma už t.< kam įis 19rJį velke rupmdųmas.s Gentį o žmones dalyvauti 
sakytų, ar po antrojo metais nuspi.endė, kad bū- reil<?lals- . . Į e<
mio karo į Ameriką at- . .,n„aikiswm,rarii. Uz visa tai n Jis, GasiU- Rengėjų

autoritetingas dipukas vie- , 
Įsai pasakytų,
pasaulinio karo į Ameriką at
vykusių vadinimas “dipukais”! 
yra užgaunąs juos būdvardis, j 
ar ne ?

Man atrodo, jog dipuku pa-p 
vadinimas nėra joks užgavi-Į 
mas, kadangi jį nukalė patys Į 
ateiviai. ■'«*• — v — •

“Dipukas” kilęs iš displaced Į Mirė žymus veikėjas 
persons, iš DP (dypy). Kai rjn i tj 
pasakai, jog tas ir tas asmuo j | flCOuOrC DflyCF 
yra “dipukas,” tai kiekvienam ; 
aišku, kad jis yra išvietintas, | 
atvykęs į šią šalį po karo. Bet ter 
jeigu išvietintieji mano, J 
“dipukas” meta 
kokią dėmę, tuomet galima jo 
visiškai nevartoti.

tų panaikinta segregacija _____________.
;JAV viešosiose mokyklose. !n .. .
‘ Gerai, padarė Niujorko Į KeiketŲ KS kaitą 
Įvybė, kad šitaip pasisakė. IIlUIllS Dilti JŲ SVCCMlS

Gal. visi pastebėjote, kadįnuvyk?s Pamatyti 
beveik kiekviename Kultu- komišką 
riniame Centre didesniam 
parengime mus < 
gana iš toli, bet labai veik- 

Kovo 7 d. Memorial Cen-llūs lietuviai — Marijona ir| 
• ligoninėje, Niujorke,! Juozas Strižaįuskai iš Wa- 

kadi'mirė Theodore Bayer, Na- terbury, Conn. Mačiau juos 
ant jų kaž tional Council of American i ir praėjusį šeštadienį Tarp-

KoresP.-

Niujorke,! Juozas Strižaįuskai iš Wa- 
Na- terbury, Conn. Mačiau juos 

I I • V

Ieškau Prano Andruh'onio,

Rengėjų Draugas

Jono UTKEVICIAUS, Simono sū
naus, 192d metais išvykusio j JAV, 
ieško sesuo Elena Ramanauskienė. 
Kėdainiai, Stalingrado 12, Lithuania, 
USSR.

Kaimiero GYVO, Kazimiero sū- 
gyve-1 naus, jo žmonos Antaninos Džiūgai- 

Iš Lietuvos Tei- lės ir .jų sūnų Alberto ir Eduar- 
vals- do, gyvenančių JAV. ieško Julė Čy- 

vaitė-Rokienė. Anykščių rajonas, 
į Ąeiminiškių kaimus, L i i h u a n i a , 
I USSR.

Ieškau brolių Mikolo, Admunto, 
imę Vilniaus 
apskr., Zab- 

kaimo. Į

' Zigmanto ir Selvestro,
| gubernijoje, Švenčionių 
ločiškės valse., Sabališkės 
Labai prašau atsiliepti.

Kazimieras Zatolevičius 
Abayula 2840, apt. 2 
Montevideo, Uruguay

Ieškau dėdės Banio, gimęs 
upių kaime, Panemunėlio vaisė 
kiškio apskr. Gyveno Ghicagoje. 
Prašau atsišaukti ar kiti, kurie jį 
pažįstate, malonėkite pranešti.

Jonas Banys, 
Ecuador 1680

Jurk- 
., Ro-

politikuojančio 
t. v. katalikis- 
pava d i n i m o 
“klerikališku,”

O kai dėl 
kataliko (arba 
ko laikraščio) 
“klerikalu” bei
—rseniai visame pasaulyje var
tojamas pavadinimas tų dva
siškių, kurie užsiimdinėja po
litika. Tai nėra joks šmeižtas.

SVEIKINA
Sveiki, mieli draugai! Tai 

jau iš Miami, Florida, svei
kinu visus Laisvės redak
torius, spaustuvės darbi
ninkus, LMS Centro komi
teto narius, Aido Chorą ir 
tu s.

Filmininkas ,
Jurgįs Klimas

soms pasveikti (Mes taip
gi! — Red.).

Išskrido į Braziliją ir 
Urugvajų John ir Nellė 
Stroliai. Strolienė ten turi 
savo seselę ir du brolius, 
gyvenančius Urugvajuje. 
Laimingos jiems kelionės!.

Josephine

Susitiksime
LIETUVIŲ KULTŪRINIO CENTRO

-Soviet Friendship organi-į tautinės. Moterų Dienos pa- 
zacijos. veikiantysis sekre-- rengime. Abudu dar labai 
torius. gerai atrodo ir puikiai nu-

Seniau jis buvo žurnalo, siteike, nors žmonės jie jau 
“Soviet Russia Today” vie-1 nebe jauni. Juos į parengi

amą atvežė dr. Jonas ir Kris
im tyna Stanislovaičiai. Su 

jais buvo dar ir kitas 
Waterburio jaunuolis Ka
rolis Krasnitskas.

Praėjusio antradienio 
“Laisvėje” skaitau praneši
mą iš Waterburio, jog Ma
rijonai ir Juozui Štrižaus- 
kams yra rengiamas didelis 
pagerbimo pokylis. Tai 
siąs atžymėjimas. 
sios 
Neabejoju, jog 
Strižauskus pagerbti 
rinks susipratę lietuviai iš 
visos Connecticut valstijos, 
nes jiedu draugų ir pažįs
tamų turi labai daug vi
sur. Bet ar nebūhi gražu, 
jeigu susidarytų brookly- 
nie grupė ir patrauktų į 
Waterburi toje iškilmėje 
dalyvauti?
galvoju. Gal atsiras ir kitų 
ukvatninkų.

Strižauskams pager b t i 
pokylis įvyks balandžio 12 
d. Galimas, daiktas, kad 
apie tą laiką oras jau bus 
pusėtinai atšilęs ir nebe
reikės bijoti sniego audros. 
Gi automobiliais Waterburį 
pasiekti labai jengva.

[ Koresp.

“Soviet Russia Today” 
naš redaktorių.

Velionis gimė 1893 
spalio 21 d. Odessoje. Į 

I Ameriką atvyko 1910 me
tais, patapo jos piliečiu ir 
įsitraukė į šios šalies dar
bininkų judėjimą. Theo
dore Bayer buvo gerai pra
silavinęs vyras ir uolus ko
votojas už taikos reikalą.

Sirginėja
Prieš, apie tris mėnesius 

Simonavičiui buvo padary
ta operacija. Po operacijos 
jis ilgai buvo ligoninėje. 
Sugrįžus iš ligoninės ir ke
letą savaičių pabuvus na
mie, kovo 10 d. jam pasilei
do kraujas ir vėl buvo iš
vežtas į Lee Roy ligoninę, 
44 E. Gist St., New York 
City.

Lankymo valandų 
duodame, nes yra 
kad ligoni^ neužilgo 
grįžti iš ligoninės.

nepa- 
vilties, 

galės

IŠPARDAVIMAS
20% Nuolaida ant Visų 
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Drabužių. 
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

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

NAMO DIREKTORIAMS PAGERBTI

Šį Šeštadienį, Kovo 14
Vakarienę pradedant 6:30 vai.

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

Dainuos Aido Moterų Kvartetas 
ir Elena Brazauskienė.

Bilietas $3.00

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., kovo (March) 13,1959

Ieškau savo dviejų lotų Miliūčių 
(Martino ir Teklės dukterys), paei
nančių iš Gudakiemio kaimo) nuo 
Merkinės). Po vyrais Genofa 
(Miliutė) Maskelienė (vyras Vin
cas), ir Valerka (Miliutė) Mieleš- 
kienė (vyras Petras). Jos gyvena ar

į gyveno kur nors Brooklyn, N. Y., ar 
I Brockton. Mass. Esu jūsų sesers 
■Agotos duktė (Agota dar gyva).
Prašau rašyti man: Bronė Galčiu- 
vienė, Varėnos rajonas, Marcinkonių 
paštas, Musteikos kaimas Lithuania, 
USSR. Arba praneškite: J. Gaidys, 
1 Florida Ct., Maynard Mass.

Ieškau brolio Juozo Balčiūno, gi
męs Pajuodupčs kaime, Kupiškio 
paštas. Prieš 30 metų gyveno Bos
tone, o dabar nėra žinios kur gy- j 
vena. Prašau brolio arba tų, kurie' 
jį pažįsta, man pranešti.

Julija Balčiūnaitė-Ramančikienė Į 
Melgar 55
Buenos Aires, Argentina

FILMAI • jaus Dementavičių

Kas mėgsta komediją ir i Kauno apskr. 
džiaugsis bertom Pa.pasijuokti, tas

Ieškau brolių Kazimiero ir Motie- 
I (Diamond), gi- 

k., Rumšiškių valsč., 
Pirmiau gyveno Gil-

Ieškau savo jaunystes draugės 
1 (po tėvu) Praščiūtės Sofijos, kilu* 
I sios iš Žagarės miesto, išvykusį iš 
! Lietuvos j JAV apie 1926-27 metus, 
i paskutinėmis žiniomis gyvenusios 
Detroit, Mich.

Norvaišaitė Apolonija
Žagarė
Gedomino g-vė 6
Lithuania, USSR

Tranesim If
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos mėnesinis susi
rinkimas neįvyko 
dėl sniego audros.
vo 16 d., 7:30 va), vakare, 29 En
dicott St. Visi nariai stengkitės da
lyvauti, ir jau laikas metines duok
les pasimokėti.

LLD 11 kp. sekr.

reguliaria diena 
Todėl įvyks ko-

DementavičiausDomingo
G. Jiiemes 770
Gerli-Lanus
Buenos Aires, Argentina

naujau- 
: “The

1 I>aw Is the Law”. Rodomas 
aplanko Baronet teatre, N. Yorke. 

Filmas pašiepia vieną šių 
i dienu mūsų laiku santvar- I *■ c n v .kossenieną—rubezius ir su. 
jais susijusius vietovių, pai-1 
kus įstatymus ir nuostatus. 
Tam pavaizduoti pasirink
tas francūzų-italų rubeži- 
nis kaimas. Gi to rubežiaus 
peržengėjų ir sargu roles, 

garsieji Europos
Toto 1 Ieškau savo brdlio Kiškio Jono, 

* Teofiliaust, gimusio 1912 m., Latvi* 
1 joje, Mintaujos mieste. Iki 1942 m. 
gyveno Lietuvoje, nuo tų m. išvyko 
) Vokietiją, Leipcigo miestą. Nuo 
1944 m. neturiu žinių nuo jo. Ži
nantieji apie jį, malonėkite pranešti 
man. Ačiū. Rudaitienė Malvyna, 
Šilutės miestas, Plentų g-vė Nr. 8, 
Lithuania, .USSR.

318 Broadway. Bus graži

S. BOSTON, MASS.
At žymėjimui Tarpt autinės Moterų 

dienos, moterys rengia gražų pobū-
Mano brolėnas Pranas Raškiau- vį sekmadienį, ko\o 22 d., 3 vai.

čius, Dvivėžių kaimo, Dusetų raj.. dieną,
Jūžintų p., prašo, kad aš suieškočiau programa, skanių valgių. Kalbės E. 
jo, o tai ir mano, gimines, jau ke-j Vilkaitė. Bus ir kita kalbėtoja* 

,u j liolika metų Amerikoj. j Kviečiamo visus dalyvauti. LLD
1 i Mateušas Diržys, Juozas ir Pranas Moterų kuopa. (21-23)

■ Ambredarai—-visi iš Dvivėžių km. •;
! atsišaukite patys arba
( no, mano adresu:

Jonas Ka.škaitis, 33
1 Newark 6, N. J.
i Jau iš anksto labai

vaidina
komikai Fernandel ir
Vertas pamatyti.,

kas juos ži- CLEVELAND, OHIO
L. M. S. Clevelando skyriaus 

licndras susirinkimas įvyks kovo 22 
d.. 2 vai. dieną. LDS Klube, 9305 
St. Clair Ave. Prašome narius da
lyvauti .turimo daug reikalų aptar
ti. Reikia ruoštis prie koncerto, taip
gi svarstysime organizavimą choro 
arba kvarteto. Tad prašau, Ąurie 
galite dainuoti, ar kada damiavę 
chore, malonėkite ateiti. S. KjL'.- 
mickas, sekr. (21-^)

Norwood Si..

labai dėkui.
(19-20)

bu- 
jųjų 50- 

vedybinės sukakties, 
draugus 

SUSI

apie t a i

Cameo teatre (8th Avė. 
prie 44th St.) rodo nepap
rastai įdomų tarybinį fil
mą. Tai vaizdų ir veiksmų 
iš įvairiausių šalies vietų 
filmas. Meno programose 
matome ir Lietuvos meni
ninkus.

HELP WANTED MALE

Ieškau savo brolių -Kukis Juozas, 
Kukis Motiejus, Kukis Franas, Ku
kis Kastantas, Kukis Kazys, visi s. 
Motiejaus. Ir sesers Molienė Ka- 
ruska, Mot. Vienas brolis Motie
jus Kukis anksčiau gyveno J.A.V,. 

j 103 River St., Haverhill, Mass. Ma-New Yorkas. — Mirė Ii- j no adresas: Kukytė-Valiukevičicnė 
sa Larsen, 34 metų h' M'v. ’ . _c Melnikaites g-ve, Nr. 29, Lithuania,ziaus, tarptautine fotogra-1 ussr.
fistė. i ------

Superintendent. Pr.’o įvairių pa
taisymų. Pora virš 65 m. Kalbanti 
angliškai. 3 kambarių apartmentas. 
Skambinkite DI. 6-8625.

(18-20)

Matęs

PARSIDUODA 
KEPYKLA

Lietuvių ir kitų tautų apgy
ventoje vietoje. Biznis įgyven
dintas per 20'metų. Puiki pro
ga lietuviui įsikurti gerą biz
nį, kur galima pasidaryti gra
žaus pinigo. Kreipkitės:

Alex Bakery Shop
426 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Ieškau brolio Bernotavičiaus Jo-I 
no, s. Jurgio. Jis gimęs 1890 m. 
Butrimonių valsč., Trakų apskr., Ža
gariu kaime. Jis gyvena kur nors 
A J V. Jis man labai reikalingas. 
Gali mane pasiekti sekamu adresu: 
Bernotavičius Jurgis, s. Jurgio, Vil
nius, Komjaunimo g-vė, N r. 35, b 6, 
Lithuania, USSR.

Ieškau brolių Gatavecko Petro, s. 
Vinco, maždaug 68 m., ir Gatavecko 
Vinco, s. Vinco, maždaug 70 m. Jie 
anksčiau gyveno Strielčių km., dabar 
gyvena kur nors J.A.V. Mano adre
sas: Benuškevičiūtė Anelė, d. Pet
ro, Vilnius, Komjaunimo g-vė, Nr. 
35, b. 6, Lithuania, USSR.

JOHN KRAUSI, Ine.
117-09 Liberty Avė.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MftSOS IR WURSTWAREN

čiaponienė Teofilija, Viktoro, Ba
ranauskienės Veronikos, Viktoro. 
Gimusi Švenčionėlių rajone, Kritonių 
kaime. Gimusi maždaug 1890 m. Iš
važiavo su dviem sūnumis, vienas 
Bolesius, antras Viktoras. Rašyki
te: Čiaponienė Teofilija. Viktoro, 
Vilnius, Komjaunimo g-vė, Nr. 35, b. 
6, Lithuania, USSR. (19-20)

SIŲSKITE VELYKINIU DOVANŲ PAKUS GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: Lietuvą, Ukrainą, 

Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas respublikas.

Package Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

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

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos. 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas, visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami iš anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
1241 N. Ashland Ave.
Chicago 22, III.
HUmboldt 6-2818

107 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
Dunkirk 5-6550

78—2nd Ave.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

832 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 8-1747

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

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

Aš, Marė Lukšaitė (dabar Beliū- 
nienė), kilusi iš Raipolio kaimo, Sa- 
miliškių vai., paieškau savo dėdės, 
gyvenančio Amerikoje, Stosiūno Ka
zio, sun. Damino, kilusio iš Budzilių 
kaimo, Samiliškių valsč. Prašau at
sišaukti, arba kas jį žino, parašyti 
man, už ką būsiu dėkinga. Adresas:

Jiezno rajoias 
Užuguosčio paštas 
Marijona Beliūnienė

Lithuania—U.S.S.R.

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI Į
LIETUVĄ

10 Rublių už 1.— 
Mokestis $5.— iki $50.00

PILNAI GARANTUOTA 
KVITAS PARŪPINAMAS

EXPRESU PER 2 SAVAITES

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

Leista Bankų Dept. 
ir apdrausta.

1 ►

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

^♦♦♦^^^♦♦♦■^♦♦♦♦♦♦♦♦♦fr***************************'.

AL’S TELEVISION SERVICE
ALBERT MISIŪNAS, Sav.

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

Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas 
Prašome kreiptis sekamu antrašu:

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

t
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