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K RIS LA I 44 Bū tinai reikalinga taika su! “Atominė energija - Tarybų Sąjunga ir vėl IT. Sąjunga sąlyginiai sutinka
i tik viltis“; - Steers duos pagalbos Irakui

AVashingtonąs. —Kas dėl 
trukdys, ir atominės energijos naudo- 

rei- 
socialdemokratų vadai iš kos su abiejomis Vokietijų-!kalams, tai'“dar tik viltis”. 
Vakarų Vokietijos kalbė-lmis, tai Tarybų Sąjunga ir 

įjosi su juomi per tris va-1 kitos socialistinės šalys pa- 
Kokiose pavojingose rauko-, landas. Jais buvo Dr. Carlo darys taiką su Rytų Vo- 

se randasi Amerikos ginkluo-! Schmid, Vokiečių Federa-! kietija. 
tosios jėgos, puikiai pavaiz-. tyVės Respublikos parla-i 
duoja gen. Thomas I). \\ hite. ; men£0 (Bundestago) vice-| 

' ■ i prezidentas, ir Fritz Erlei 
l.et' vice-prezidentas 

' Socialdemokratų 
Dabar jie paskelbė pasikal-l 

;;i bėjimo turinį.
(1) Chruščiovas numato 

kad dabartiniu laiku negali! 
,d būti abiejų Vokietijų 

Vakarai nenorės, (4) Kas dėl Vakarų gra- 
Federatyvė sinimų vartoti jėgą palai-

Už colį visus sunaikintu. 
Begalviai I
Naudinga konferencija.
Nieko neišmoko.
Ir už tai bara!
Puiki kontrolė.

L Rašo A. Bimba

Vokietija,” sako Chruščiovas1
Bonna.

ciovas lankėsi Berlyne, tai nebus galima padaryti tai-'jimo civilinių - žmonių
—Kada Chruš-, jeigu Vakarai

Jis aną dieną tiesiog pasakė: 
)tė per vieną coli mes Berlyne I 
n e s i t r a u ksime, nors tai 
reikštų baisų atomini kai

Už vieną Berlyno coli 
degsime ir sunaikinsime 
pasauli!

l :

Visi daviniai parodo, 
Prancūzijos komunistu balsai nybes. 
smarkiai pakilo. Tačiau jiejUad Vokiečių 
mu nicipaliniuose 
per visą kraštą neteko i 
Įvairių vietų. Mat, prieš 
buvo susivienijusios visos 
žuazijos jėgos.

(3) Kada Rytų Vokietija
; padarys, taiką su socialisti- 

, . v. ’jnėmis šalimis, tai vakari- Vokieciu • n i L 4. -u/ Ims Berlynas bus jos tento- 
Dell vllOS# 1 • • • T T 1 • • *1 • • - i rijoje. Vakarai su juomi

I susisiekimą galės turėti
| tik susitarė su VokiečiuI v v
i Demokratine Respublika,

vip/o ne kitaip.
V Iv*’ j

‘ rinkimu o s e i Respublika pasitrauktų ir
| NATO (karinės sąjungos). Berlynu, 

ju°S|Gi niekas negalės priversti sakė: “7 
>ul’iRytų Vokietiją (Vokiečių me. Mes 

Demokratinę Respubliką) ' 
. . .... , 'atsisakyti nuo socialistinės

Didžiausiais politiniais ^'santvarkos, o priimti kapi- 
galviais siuose nnkimuose pa-; santvarka,
strode Erancuzijos socialistai. z_.
.Jie nesidėjo su komunistais.' (2) TSRS premjeras sa- 
Jie dėjosi su Įvairiomis bur
žuazinėmis parti jomis. Bet vis j _ .... - -
tiek iš jų jie telaimėjo špygą, ’uėtį Vokietijoje. Reikia pa- 
Ji^v šiuose rinkimuose per vi-j 

salį prarado 6,23,7 vietas! j 

įsivaizduokime, kaip viskas] 
būtų kitaip išėję, jeigu baigia-i 
muosiuose rinkimuose kovo 15 
dieną komunistai ir socialistai 
būtų sudarę bendrą sąrašą! 
Abieji būtų laimėję daug nau
jų vietų. Socialistai ir komu
nistai būtų valdžios vairą Į sa
vo rankas paėmę tūkstančiuo-1 
se vietovių.

kymui ryšių su vakariniu 
, tai ’

“Mes karo :* 
; esame užsivertę 

darbais. Štai kodėl mes no
rime taikos sutarties. Bet 
jeigu kas mums užkars, ka
rą, tai mes kirsime atgal— 
ir ne su revolveriais, 

kė, kad būtinai reikia baig-lsu kitokiais ginklais.
j ti dabartinę nenormalią pa- mes jų turime...” 

Vakarai, girdi, turi

dėl ministrų konferencijos
Maskva. — Kremliaus karti Rytų Vokietijai. To 

Palociuje TSRS premjeras!jau nebus. “Ko Vakarai ne- 
Chruščiovas priėmė virš teko, to neteko ant visa- 
300 korespondentų. Jis da- dos”.

ekonominės pagal- ve atsakymą į šių dienų' (4) Nei ministrų, nei vir- 
opius tarptautinius klausi- šūnių konferencija neturi 

teisės svarstyti Lenkijos ir 
Čekoslovakijos sienų reika
lus. Tie reikalai jau išspręs- 

jti Krymo ir Potsdamo kon- 
fere^ciiose.

(5) TSRS nestato ulti
matumo, kad viskas būtų 
išspręsta iki gegužės 27 d., 

i’.'bet ieicu Vakarai po 14-kos 
pasauli meW Vokietijos okupavimo 

/dar ir toliau vilkins taikos 
jr ir Berlyno reikalus, tai so- 
} i cialistinės šalys padarys 

Demo-

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Irako respublika 
pasirašė sutartį, pagal ku
ria/ pastaroji gaus 550,000,- 
000 rublių ($137,000,000)sako N. Steers, Atomic

Development Mutual Fund vertės.
vedėjas.

Jis sakoj kad kol kas'
“pasisekimąis”
karinio laivyno
kai, nes jie1 jau turi atomi-ikas I. I. Kuzminas. Jis sa- 
nių submarinų. Tas. jiems kė, kad TSRS pasirengus 
yra reikalipga lenktynėse pagelbėti arabų žmonėms 
su kitomis'.šalimis. atsiekti p i 1n o s tautinės

Jungtinės Valstijos turi laisvės.
7 elektros gamyklas su ato-> Už Irako delegaciją kai
mine energija, bet 
jos mažos, i Phila.

bos.
Irako delegacijai išvyks- mus. 

giriasi tik į tant, orlaukyje kalbėjo 
viršinin-,TSRS premjero pagalbinių- (1) Tarybų Sąjunga 

lyginiai priima Vakarų 
siūlymą, kad susirinktų 
siekio ministrai.
vas sako, kad užsienio mi
nistrų konferencijoje turė
tų dalyvauti lygus skaičius, 

, v ,. . . . tai yra. no keturis iš abieju-
visos oėio tos salies ekonominių (S|U Socialistinį i 

. . Electiic reikalu ministras I. Kub- at$tovautu Tarybų Sąjun-
,C. Planavo1 Įrengti elektros bah. Jis sake, kad Irako ir p<a j enki'ia Rumunija i 
gamyklą ^0,000 kilowatu.TSRS draugiškumas bus j Čekoslovakija. Ministrai 

... jėgos, bet kadangi tokia tvirtas, nes ji remia visi! • a] svarstvti tik Berlv- 
Chrusciovas-e]ei<trinš atsieitų $24,500,-'Artimųjų Rytu progresy-'ir taikos padarymo su 
..j nenori-j000, tai planą atidėjo. vi,-ii ir darbo žmonės. abiemis Vokietijoniis klau-

, simus. Kiti tarptautiniai 
reikalai privalo būti palik-; 
ti viršūnių konferencijai

(2) Tarybų Sąjunga jau.i;as sunaikinti Tarybų Są-
pirmiau pateikė savo planą jungą. Jis sako, kad jie ne- 
dėl Berlyno ir dėl taikos su|svejkai protauja, kad lazda 
........... . , bet jeigu Vaka 1 ; ; ‘ ‘ ’

tai lai ir jie naiso ar jjamiršta”, iog so- 
icialistinis pasaulis Europo-

(3) Vakarai ant visados je galėtu į kelias minutes* 
turi atsisakyti bandyti ka- sunaikinti Amerikos talki- 
pitalistinę santvarką už- niekių karines jėgas.

Anglija ir JAV sutiko laikyti

pa- 
už- 

Chruščio-

cialistinės šalys 
taika su Vokiečių 
kratine Respublika.

(6) Chruščiovas 
kritikuoja Amerikos 
rola A. A. Burke ir' 
viršininką gen. M. Taylorį, 

: kurie grūmojo nėr dvi die-

kietai 
admi- 
štabo

viršūnių konferenciją
į Gettysburg, Pa. —Nors šūnių konferencija, nepai- yokietija 

at_ į prezidento !Eisenhowerio ir sant ar užsienio ministrų1 turį įav()
1 Pasek- iūlo 

apsupta minga, ar ne. (3) Užsienio 
• 1 1 ’ ministrų konferencijoje tu-1

būti diskusuojama tik 
Berlyno ir taikos padary
mo su Vokietija klausimas. 

Eisenhowerio ir Macmil- 
lano konferencija tebesitę
sia. Jie nori susitarti dėl 
dienotvarkio ir bendro at
sakymo Tarybų Sąjungai. 
Jie jau du kartus, tarėsi su 
John Dullesu, kuris yra li
goninėje. Sakoma, Macmil
lanas reikalauja, kad Vaka
rai atsisakytų nuo pirmes
nės savo politikos Berlyno 
ir Vokietijos klausimais.

bet
Ir

turi du galus, kad jie “ne-
i UcLl V OKieillO.ie. IveiKlcl pd“ VdKdldl, jįliU.1, liti L clL~u . ,,
i daryti taiką, leisti vokiečių' minti, kad Vokiečių Demo- Anglijos premjeio Macmil- konfeiencija bus
labiems .respublikoms tvar-, kratinė Respublika p r i- larįo kohfeyęnąija apsupta minga, ar; ne. (3)
i kytis, o jų vienybės reikalą klauso prie Varšuvos apsi- spėliojimaiš, bet keli faktai m misti ų kon eien
inalikti inms n a o. i o m s. ownimo saiuneos. ir ta sa- Jau yra zirpmi. n būti diskusuojpalikti joms pačioms 
Chruščiovas nurodė,

gynimo sąjungos, ii’ ta są- Jau Yra žinomi, 
kad'junga stovės už ją.

Washingtonas apie 
A-bombas ir raketas

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų karininkai 
paskelbė, kad 1958 m. rug
sėjo mėnesį jie i-šovė tris, 
atomines bombas 300 mylių 
aukštyje ir jos ten sudarė 

kadi didelį radioakcijos veikimą, 
būtų! jie sako, kad tas pasieki- 
ruož-' mas “pasitarnaus.

Vakarų Vokietijos I 
socialistų planas

Bonna. — Vakarų Vokie-
! tijos Socialdemokratų par-

Pastebėjote, kad komercinė- j tija, kuri laike rinkimų ga- 
je spaudoje beveik nieko ne-Į VO trečdalį balsų, išleido pa
rašoma apie Amerikos Darbo į siūlymą išsprendimui Ber- 
Federacijos šaukiamą balau-j lyno ir Vokietijos reikalų, 
džio 8 d. Washingtone masi-; Socialistai stoja, 
nę bedarbių konferenciją. O | Centrinėje Europoje 
toji konferencija gali reikšti i sudarytas saugumo 
pradžią naujų istorinių .... .....
prieš nedarbą.

Nežinia, kaip šiai konferen- . . r.. T , .. 
ciiai pasiruoš darbo unijos.! Vokietija. Lenkija, Vengri 
Jeigu jos nemiegos, tai ba-!-ia jr Čekoslovakija i 
landžio 8 d. Į Washingtona į Varšuvos sąjungos, 
suplauks tūkstančiai atstovų iš i ruožte neturėtų būti laiko- 
visų šalies kampų ir kampe-! mos užsienio armijos i 
liu. atominiai ginklai.

. -------- Kas dėl abiejų Vokietijų eina pirmyn, bet šį paskel-
Francūzijos De Gaulle ii* i suvianijimo, tai socialistai bimą, supuolusį su Anglijos 

yak. Vokietijos Adenauer jau jg-|0 ta reįRa]a palikti joms premjero Macmillano atvy- 
bučiuojasi. Jau s u d a r y t a Į pa^joms. kimu i Washingtoną, pava-
Prancuzijos-Vokietijos ašis, ’i1  dinQ \<politiniu pasigyri.
um labai nanami i 11 it lovio - L _ _ 1

Komercinė spauda rašo, 
i kad “Vakarai pilnai susita
rė”, bet aėtimi prezidentui 
žmonės sako, kad “susitarė 
tik principu bet ne takti
koje”. j

Kol kas aišku: (1) Pre
zidentas ir| Macmillanas su
tiko, kad užsienio ministrų 
konferencija prasidėtų ge
gužės 11 d. (2) Jie sutiko, 
kad vasarį, gal būti rug- 
piūčio mėnesį, įvyktų vir-

k°vų tas. Vakarų Vokietija turizmui, apsigynimui ir moks- I Turkijai negelbėja 
pasitraukti iš NATO, Rytų lui”. Jie pasakoja, kad to- - - L-

ir Čekoslovakija — iš|Įima ore sunaikinti priešo! 
Tame lėktuvus ir raketas. !

Maskvoje radijas trum- 
ii’ipai pranešė tą,> žinią, pa-

I reikšdamas, kad mokslas

iui . Jie pabdKojci, Ketu to- • a
ikių bombų pagalba bus ga-1161 Amerikos parama

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

<rancūzijos De Gaulle iių suvienijimo, tai

Tai labai panašu Į Hitlerio - 
Mussolinio a ši.

Prancūzai nieko neišmoko. 
Jie vėl ruošia savo I 
džiausią nelaimę.

Havajų saly unijos
i A v 1 » »* < •» x z <\ vz • * m f

kraštui n ir komunistai
--------  | Honolulu. — Dar nespėjo

Eina kalbos, kad Lietuvos nuaidėti džiaugsmas dėl 
istorikams ir mokslininkams Havajaus salų tapimo Vals- 
yra Įsakyta plačiausiai ištirti tjja> ^aĮp jaif tūlus purto
Karaliaučiaus (Kaliningrado) 
lietuviškumą. Gal, girdi, So-i 
vietai galvoja apie Karaliau-' 
Čiaus srities prijungimą 
Lietuvos.

Keista štai kas: .klerikalų, 
menševikų ir smetoni ninku

nauja baimė. Reakciniai 
i elementai bijosi, kad nuo 

“ė' Havajaus gali į JAV Kon- 
lie gresą atstovais patekti ko

munistai arba jiems artimi 
žmonės.

spauda visai nesidžiaugia to- International^ Longshore- 
kiu užmanymu. Jie plūsta An
taną Sniečkų, kam jis nepalie- 
kąs Karaliaučiaus ramybėje!

men’s unija Havajų salose 
turi 23,500 narių, — tai 
prieplaukų, ananasų ir cuk
raus plantacijų darbininkai. 

‘ , kairausVokietijoje atsiradęs dar Jiems vadovauja 
vienas pabėgėlis iš Lietuvos ir nusistatymo Harry Brid-

pripasakojęs klerikalų spau- 
džfe “baisių dalykų.“ Pavyz
džiui, jis pranešęs^ kad Lie-! 
tuvoje “bažnyčioje leidžiama!

(Tąsa 6-tam pusi.)

ges.

Toronto, Canada. — Mirė 
100 metų sulaukusi Lillian 
Alexander.

mu”.

CHRUŠČIOVAS
PATARIA NASSERIUI 

ATVESTI
Maskva. — Tarybų Są

jungos premjeras Chruš
čiovas konferencijoje su 
spaudos atstovais sakė, kad 
jis nesikiša į Jungt i n ė s 
Arabų Respublikos vidaus 
reikalus. TSRS remia ara
bų respubliką. Bet jis kri
tikuoja netikusį Nasserio 
nusistatymą prieš komunis
tus. ir Irako respubliką. 
TSRS premjeras sakė, kad 
Nasseris pasiėmė daugiau, 
negu jo ūgis leidžia. Patarė 
Nasseriui kuo greičiausiai 
atsivėdinti.

Istanbul^. — “Turkija 
yra kaip paralyžiuotas vai
kas”, rašo Jay Walz. Iš 
Amerikos ‘kasdien pribūna 
daug laivų su visokiomis 
pagalbos reikmenimis. Is- 
tanbulyje yerčia Jungtinių 
Valstijų reikmenis tiesiai 
ant prieplaukos, grindų, nes 
jau nesuspėja sukrauti į 
sandėlius. Bet Turkijoje 
viešpatauja suįrimas kelių, 
industrijos: ir žemdirbystės.

Apie 500 Amerikos spe
cialistų ir I patarėjų laukia, 
“kada Turkija darys pro
greso”, kada “baigsis chao
sas”. Per pietus iš' Jungti
nių Valstijų ji gauna virš 
$350,000,000 vertės pagal
bos.

Turkija nuo senovės at
silikus. Ten žiauriai išnau
doja darbp žmones. Dabar 
ji užlaiko 1,000,000 vyrų ar
miją, laivyną ir orlaivy" ą, 
kas ją smaugia.

JAV anglies gavyba Dar daugiau vakarą 
ir angliakasių algos Į vokiečius ginkluos

Washingtonas. 
pereitųjų metų 
Mine Workers unijos irizijos. 
anglies kasyklų savininkų Belgijos ir Hollandijos at- 
sutarties, tai t
1 d. mainieriai gauna pa-'ti. Vakarų
kelti algas 80 centų per; daugiau ginkluojasi 
dieną. Angliakasio 
dienai bus. $24.25.

1958 metais buvo 
anglies 400,000,000 
tai 20 procentų 
kaip 1957 metais. Dabartį-1 

................................... l ang-'
jėj

Namų apšildymui

— Sulygj Bonna. — Vakarų Vo- 
Un i t e d j kietijos, Angli jos, Francū-

; irizijos. Jungtinių Valstijų,

su balandžio i stovai paruodė nauja sutar- 
----- , pa- ti. Vakarų Vokietija vis 

ir ji 
alga nebepasitenkina 1952 metų 

■ sutartimi.
iškasta Pagal 1952 metų sutartį 

“ tonų vokiečiai negalėjo teisti ki- 
mnyimnW šalių karius, kurie pra- 

’Isikalsta. Dabar jie reika- 
•lauja, kad ne tik karius, 
bet ir jų šeimų narius turi 
teisti vokiečių teismai.

NATO valstybės sutinka 
apklausinėjol išvežimas žymiai nupuolė, su šiais vokiečių reikalavi- 

Su kiekvieneriais metais j 
Amerikoje angliakasių! 
skaičius mažėja, mažiau iš-:

: d

New Yorkas. — “T h elniu laiku daugiausia
New York Times” dienraš-1 bes suvartoja elektros 
tis, kuris, remia “kietą Va-j games. .
karų politiką”, per savo ko-1 pareikalavimas ir į užsienį 
respondentus , - -
Amerikoje apie 500 žmonių, i
Dienraštis tvirtina, kad 
Amerikos žmonės remia Ei- 
senhowerio politiką, bet 39 kasama anglies, mažiau jos

mais, taipgi ir su didesniu 
j Vakarų Vokietijos apgink
lavimu.

procentai apklaustųjų net 
nežino, kur Berlynas yra.

reikalaujama.

INDIJAI VIS DAR 
STOKUOJA MAISTO

. _. j New Delhi. — Indija turi 
. . [virš 400,000,000 gyventojų

ir su kiekvieneriais metais 
dar padaugėja 6,000,000.

, maisto. Jos

New Dehli.' •— Indijoje 
platinami paskalai, būki 
Lhasoje, Tibeto : 
Kinijos provincijoje prie.1 
Indijos, buvo religinių fa
natikų sukilimas. Indijoje šluoja 
anti-kimski elementai . ru- vyriausybė deda pastangas 
pinasi, kur yra tibetiečių. metų apdrėkinti ir
religinis . vadas Dalai La,-; apsausinti 1,400,000 
ma. Kinijos radijas nieko; pi0^ Uur bus galima 
nemini apie sukilimą. ; - ■ - --------

! pridedamojo maisto.
— Mirė 01 g a;

I Amerikos liaudis 
stoja už taiką

New Yorkas. — 
Boyle, Trendex News 
direktorius, paskelbė 
nių nuomonę Berlyno rei
kale. Buvo apklausinėta 
skaitytojai ir gatvėje žmo
nės. Gavo sekamus atsaky-

Jack
Poll 

žmo-

akru
i mus:

46 nuošimčiai
Pa" už tai, kad atiduoti Berly- 

| gaminti apie 500,000 tonų no reikalą, spręsti Jungti
nėms Tautoms; 30 proc. už 

Dabar Indijos vyriausy- tai, kad laikytis Berlyne; 
j bė gavo Jungtinėse Valsti

jose $200,000,000 paskolos,

New Yorkas. — MiYė vy
riausias “The New York 
Times” redaktorius R. H. 
McCaw.

Varšuva. — Lenk i j o s 
Jungtinė Parbininkų - Ko
munistų partija pašalino iš 
atsakomingų vietų nukry
pėlius. Goįnulka jų vietas 
užpildė senais patyrusiais 
komunistais.

Maskva.
Knipper-Čekova, žmona ra
šytojo Antano čekovo. Ji 
sulaukę 88 metų amžiaus. už kupi buf. kami kvie. 
Velione buvo žymi artiste, j čįai ir kiti grūdai

Paryžius. — NATO ge
nerolams ir admirolams la
bai nepatinka, kad Francū- 
zija ištraukė iš jų koman
dos savo karinį laivyną.

Ottawa, Canada. — The 
Iron Ore Co. steigia Labra- 
doroje naujas geležies ka
syklas ir fabrikus. Įrengi
mai atsieis $150,000,000.

19 procentų pasisakė, kad 
tuoiau Jungtinės /Valstijos 
ir Tarybų Sąjunga pasi
trauktų iš Berlyno, 
procentai neturėjo 
nuomonės.

ir 4
savo

Belgradas. — Jugoslavi
jos valdžia konfiskavo ame
rikini žurnalą “Time”.
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Kelsimės j naują vietą
NEUŽILGO mūsų laikraštis Laisvė kelsis į naują 

vietą, į naujas patalpas, kurios jau pradėtos ruošti 
spaustuvei.

Keltis iš vietos į vietą niekam nėra smagu. Paimkit 
me tik patys save: kai reikia keltis iš vieno buto į kitą, 
visuomet susidaro nemaža išlaidų, rūpesčių ir darbo.

Bet kai reikia keltis, turi keltis.
Laisvė jau ne kartą kėlėsi iš vienos vietos Į kitą. Ji 

gimė South Bostone. Iš ten reikėjo keltis į Brooklyną—- 
įsikūrė Roebling gatvėje. Bet ten buvo per daug ankš
ta. Tuomet už keleto metų persikėlė į Grand gatvę. Į

Po keleto metų ir iš ten prisiėjo keltis, kai pirkę 
savo namą. Persikėlėme į Lorimer gatvę. Patalpos buvo 
erdvesnės. Lorimer gatvėje išbuvome ilgiausią laiką: 
daugiau kaip 25 metus. Mums atrodė, kad ten neilgai 
teks būti, kadangi mūsų namas buvo senokas, silpnas; 
buvo bijotasi, kad jis nesulūžtų. Tuo būdu iš Brooklyno 
persikėlėme į Richmond Hill, N. Y., į Kultūrini Centrą. 
Na, ir čia jau išgyvenome apie desėtką metų.

Bet sąlygos privertė Lietuvių Namo Bendrovę, šį 
pastatą parduoti ir pirkti naują, mažesnį, kuriame 
Laisvė turės savo pastogę. Na, ir mes dabar jau apie 
kėlimąsi rimtai galvojame.

Už mėnesio, už kito reikės kraustytis. Bet su kraus- 
musi yra susijusios lėšos, kurių mes neturime.

Ir dėl to praejusis laisviečių suvažiavimas ir nuta
rė: atsišaukti į visuomenę, kad ji padėtų mums persi
kelti į naują vietą. Kiek visas persikėlimas lėšuos, nieks 
dabar negali pasakyti, bet jis lėšuos tūkstančius dolerių.

Dėl to ir laisviečiai su balandžio menesio pradžia 
atsišauks į lietuvių visuomenę, kad ji stotų talkon: 
persikėlimui į naują vietą mes esame pasiryžę sukelti 
nemažiau $5,000 fondą. Ar tai bus galima padaryti? 
Mes manome, jog bus. Mes jaučiame, kad mūsų skaity
tojai ir bendrai visuomenė supras mūsų buitį ir stos 
mums talkon.

~ Macmillanas Washingtone
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, į Washingtona atvyks

ta Didž. Britanijos ministrų pirmininkas Harold Mac
millanas su savo padėjėjais. Pasitarimai tarp jo ir pre
zidento Eisenhowerio, sakoma, tęsis tris dienas. Jie bus 
kur tai kalnynuose.

“Normaliais laikais” Macmillano vizitas Amerikoje 
nebūtų atkreipęs, daug dėmesio, bet dabartiniu metu jo 
pasikalbėjimą su mūsų prezidentu atidžiai stebės visas 
pasaulis.

Kodėl?
Todėl, kad jiedu tarsis dėl sušaukimo busimosios 

viršūnių konferencijos, kurioje bus spręsti Berlyno ir 
Vokietijos ateities reikalai. Macmillanas turi sukaupęs 
daug žinių, daug nuomonių ir jas. perduos prezidentui. 
Jis buvo Maskvoje, jis buvo Paryžiuje, jis buvo Bonno- 
je, jis buvo Ottawoje. Visur būdamas, tarėsi Berlyno ir 
Vokietijos ateities reikalais.

Sakoma, Macmillanas turi ir “savo nuomonę” minė
tais klausimais—nuomonę, su kuria nelabai norįs sutik
ti Eisenhowe ris, su kuria nesutiko ir de Gaulle, irAde- 
naueris. Jis čia bandys įtikinti prezidentą, kad su juo 
sutiktų; čia bus bandoma skirtumus “išlyginti, sude
rinti.”

Britai, sakoma, sutinką Rytų Vokietiją pripažinti 
nepriklausoma valstybe, Washingtonas—ne!

Macmillanas bandys pasakyti prezidentui, ką tuo 
klausimu mano Chruščiovas. Pastarasis' kaip žinią, 
priešingas grąžinimui į Rytų Vokietiją kapitalizmo. 
Na, o jei būtų priimtas Vakarų “receptas”, tai kapita
lizmas ten būtų grąžintas. Chruščiovas dėlto stoja už 
tai, kad Vokietija tegali susivienyti tik federaciniais 
ryšiais. Tuomet Rytų Vokietijoje pasiliktų socialistinė 
santvarka, o Vakarų—-kapitalistinė.

Dėl Berlyno ateities: padėtis Vakariniame Berlyne 
negali pasilikti tokia, kokia yra. Be kitko, Tarybų Są
junga reikalaus, kad ten būtų panaikinti anti-sovieti- 
niai šnipų lizdai. Anglai, sakoma, su tuo sutinka. Kaip 
pažiūrės į tai JAV vyriausybė?

JAV, Anglijos, Francūzijos ir Vakarų Vokietijos 
diplomatai, sakoma, jau ruošia darbų dienotvarkį būsi
majai ambasadorių konferencijai, kuri, spėjama, įvyks 
gegužės mėnesio pradžioje. Kai ambasadoriai visapu
siškai pagrindinius, klausimus apkuls, tuomet jie būsią 
pasiūlyti viršūnių konferencijai, numatytai liepos me
nesį.

Taigi pasitarimai, derybos Berlyno ir Vokietijos 
ateities klausimais vyksta plačiu baru. Po Macmillaųo 
su Eisenhoweriu pasitarimų pilniau paaiškės ir Vaka
rų nusistatymo pobūdis.

Būtu labai gerai, kad per tą laiką visokie ameriki
niai karštagalviai kiek tiek susičiauptų, kad jie neple
pėtų niekalų apie karą, kad jie nenervintų žmonių be 
jokio reikalo.

Šaltajam karui baigti, Berlyno ir Vokietijos atei
čiai spręsti reikalingi pasitarimai, o ne Šauksmai apie 
karą! ___ '

Kas Ką Rašo ir Sako
ŠAUNUS LIETUVOS
SPORTININKŲ
PASIRODYMAS

1 TAI JUK PIKČIAUSIA
i DEMAGOGIJA

I Įvairios Pastabos
JAV atidaryta pirmutinė 

vaistinė Bostone, 
/mi v r 1640 metais. Chicagosj menševikų dien- 

Lietuvos sportininku or-|raščio redaktorius prabilo:: . ~
gana-s Sportas praneša “Dabar turės Chruščiovas žv 
apie nepaprastai gerus lie-, parodyti) ]įa jsai gali. jį. 
tuvių pasirodymus /y tų(sai grasino‘vykdyti savo ui- proc. motei-ų. 
Vokietijoje, lasnodo, kad,įjma^umo ygas ginklo jė- __
ten buvo n u vykusios net jeį y^i;araj nekapitu- 
dvi krepšinininkų rinktines i y uog 
— viena jaunų vyrų, kita j sai ^ai “(n.~ 
jaunų moterų. Įdomu 
svarbu, kad_ lietuviai- sporti- j Tai pikU demagogiškas, 
ninkai laimėjo visuose susi- - piršto išlaužtas prasima-! 
Ūkimuose.su- vokiecmts. :nymas. M'es irgi sekame ^širdies

Sportas rašo. 'Chruščiovo, Macmilliano, 130 iki
“Viešėdama pa.s VDR krepšį-1 Eisenhowerio ir kitų vals-i 

ninkus. Kauno KKI vyrų'(ty bin inkų į pasisakymus 
rinktinė laimėjo visas aštuone- pareiškimu^. Norime “Nau-į 
rias rungtynes bendru krepšių jj^nu 
santykiu 866:409. Ne ką blo- j-į. 
gesnis buvo ir moterų jėzuitą-(vas gragin6 jgga vyk(lyti I Mūsų šalyje yra 
tas — laimėtos visos «eserios|gavo j U, Viskas, ka j gydytojas dėl 740 žmonių, 
rungtynės santykiu .. ikižio) y R į
Tiesa, iš karto reikia pasakyti,. f. L i 
kad šį karta Tarybų Lietuvos | tas> kad la’kas Berlyno rei- 

su lygiagrečiais varžovais. Ta-! lė Vakarams tuo reikalu i gomų. 
čiau išvyka mūsų krepšininkai tartis. Jeigu Vakarai rini-i i
patenkinti.” tai nesitars, tai Tarybų Są-i 2.1.....

Tasai lietuviu l-iimCum-is junga Pad4'ys tai1^ su Ry- ėjusiais“ 1958 m.”jabai susb 
nasidato dm ^vnSs toi tine Vokfe|ija ir jai ’)aves! «<> visi medikališkos 

•-! • i j 1 v ' i - >Berlyno reikalus tvarkyti.‘draugijos gydytojai tuo,i paaiski, kad įiems teko los- m 
rt rrnnn uuniAnan ir nainmc 1 <u 11 vlsR^s- kad jų salyje užgimė dau-Į
tose salvėse Apie tai pa- Tokiais i prasimanymais, geijs nepaprastai mažų,' 
pasakojogsportininke N/koklU!? išgįvoja menševikų'nykštukų kūdikių. Kai ku-i 
v KirtiLiv+ė Cirdi- orakulas, jokio klausimo is- rįe sverdavo tik po du sva-; 
" ’ y ‘ spręsti negulima. Gi Ber- rusar mažiau. Ieškota prie-'

žasčių, bet nesurasta. Ve-; 
liausiai didžiausiu kaltinin-i 
ku nužiūrima atombombų! 
sprogdinimo radiacija.

“žaisti teko gana 
tomis sąlygomis.
gelyje salių buvo 
kamuoliai mažesni 
mus. Kai kur ir 
truputi siauresnės,

Mass.

Jonas Rozys—Lietuvos 
parlamento narys

Panevėžio cukraus kombi-, Tai jis sugalvojo šiaudų 
I nato šaltkalvių br i g a d o s1 ...........

vč- brigadininko Jono 
kiekvienais metais nu- gyvenimo kelias nebuvo nu

marina 40 proc. vyrų ir 351 kiotas rožėmis.

Apskai či u o j a m a, 
Pažiūrėsime, kaip ji- JAV žmonių vidutinis 

,” kovo žius jau pailgėjo iki 70 
tu. i

kad 
am- 
me-

runke

Vos užgimusio kūdikio 
pulsas siekia nuo 
140 per minutę.

ir: JAV
; vienas I

t” redaktorių paklaus-!ze (džiova). 
Kur ir kada Chruščio-! —

Praėjusiais 1958 m. mūsų
i kalus sutva'rkyti. Jis pasiū-! šalyje gydėsi 22,993,000 li-

nepapras- lyno reikalas yra svarbus. 
Grindys dau- jįs turės būti išspręstas,

Rozio
gaudytoją cukrinių 
lių plovykloje. Tai jis įtai
sė specialų ventiliat orių, 
kad lėtai aušdamas cukrus 
nevirstų gabalais. Kartu

Nematė jis 
; mokslų. Iš pirmųjų gimna
zijos klasių teko apleisti | su Adomu Astiku Rozys 
mokyklą — trūko pinigų. Į įrengė kontrolinį transpor- 
Ir jau trylikos metų berniu-1 terį cukrinių runkelių ko
kas kilnojo ne pagal jėgas kybei nustatyti ir išvengti į 
sunkų kūjį turtuolio Žalevi- piovimo mašinas papuolan- 
čiaus kalvėje, padėdamas | čių akmenų bei kitų prie- 
tėvui kalti, taisyti savoimaišų. Bet tai toli gražu 

’darbdavio malūno ir velyk-Ine visi jo racionalizaciniai 
j los įrengimus. Ši kalvė ir i pasiūlymai. Tačiau briga- 

tapo jo mokykla. į dininkas niekada nemėgsta
Sulaukęs 19 metų, jis išė-i^1^8

i —Mūsų visų pareiga

kas 6-šios minutės 
apserga tuberkulio-i . .

j jo savarankiškai dirbti šalt- j
j kalviu į garinį malūną. Ta-'Stengtis, kad kombinatui 

vienas čiau gabiam vaikinui ir čia'būtų geriau, darbininkams 
buvo ankšta. Jis troško mo-j lengviau, — paprastai sako 
kytis. Ir kai 1935 metais | jis. /
pasklido .žinia, kad Paven-j 
čiuose statomas cukraus 
fabrikas, Rozys nedelsda-

j mas atsisveikino su gimtai- 
j šiai s G r u z d ž iais ir stojo 
prie naujosios įmonės mon
tavimo darbų. Vėliau jis

I dirbo prie 'Panevėžio cuk- ’ 
raus fabriko statybos.

Didžiojoj Britanijoj pra-|

. a n k s č i a (u ar vėliau. To
pas sprendimo ■ valanda ateina, 

ra i, kad ir Vakarų 
dai jau 
pasitarimus. ]

!sia bus užsienio reikalų mi-'nais metais pridedama apie! 
inistrų pasitarimas, o pas- f 200 naujų.

i vadinamų (‘viršūnių konfe-i Šiemet vienas amerikie-'
” T/..,... ie <1 č fi i i ii Iri i 11 c* i 11_

salės buvo : 
negu rei-,

kalauja taisyklės. Tačiau vis-:. 
ką nulėmė VDR 1_.... 1
nuoširdumas.”

Dar vienas tikrai naujas ^kui, reikia tikėtis, seks taip1 
ir keistas dalykas. “Beje,”j ” * n
sako ta šauni sportininkė, jponcija.
“jums, tur būt, nežinoma, kad'tybių galvps ir B c r 1 y n oIgoninę. 
mes žaidėme ir su varais? i klausimą išsprendžia — iš- 
Taip, paskutinę viešnagės die-■ sprendžia taip, kad nė vie
ną pinmi kėlinį žaidėme su nai pusei betektų : 
Berlyno ‘Dinamo’ moterų pen- jėgos. < 
ketuku ir laimėjome jį 48:9, o . iššauks jėgą iš kitos puses.
antrą kėlinį pries mus žaidė jr kokia išl tokio susikirti-i
jau Berlyno jaunuolių rinktine, 0 nau(]a žmonijai ir tai- Antis atkeršijo medžiotoiui 
kuria taip pat nugalėjome 27:- kos rcikalui? i nUS auteis,J° l»eaziOU»JW
25. KKI vyrai per paskutines “ l
rungtynes įveikė Berlyno ‘Di
namo’ 74:17.’

sutinka eiti; JAV prie jau naudoja-'
Pirmiau-( mųjų 50,000 vaistų kiekvie- ■

Jeigu avims į maistą įde-1
Jonas Rozys

Ypač brangus šis fabri-

Tačiau kai kuo ir Rlozys 
mėgsta pasigirti — tai savo 
specialybe. Neiškentėjo jis ir 
dabar.

—štai jau 25 metai, kai dir
bu “cukrininku,” — neslėpda
mas pasididžiavimo kalba J. 
Rozys. — O 19 iš jų — šiame 

i kombinate.
—J pensiją jau galėtų eiti, bet 

kur tau! — įsiterpia žmona.— 
Dar net chorą lanko. Seniau
sias kombinato choro dalyvis. 
Jau jam tas fabrikas, tai 
antrieji namai.

šią šventą tiesą žino ne tik 
žmona, bet 
kolektyvas.
visi gerbia
darbininką

ir visas kombinato 
Ir kaip tik už tai 

ir myli šį sumanų 
ir nuoširdų drau-

Visuotiniame Panevėžio 
cukraus kombinato susirinki^nę 
darbininkai ir tarnautojai vie- 

: ningai pasiūlė Joną Rozį kan- 
į didatu j Lietuvos Aukščiausio- 
. sios Tarybos deputatus Pane
vėžio miesto Respublikos rin
kiminėje apygardoje Nr. 36. i

' j griebtis dama sieros (sulfuro), tad j kas. jam pasidarė tada, kai 
Jėga iš vienos pusės iš jų vilnų suausti drabužiai (Tarybų valdžios metais jos

iššauks jėgį iš kitos puses, nesusitraukia.

VISKAS JIEMS ATBULAI
Neseniai Vilniuje įvykęs j 

trečiasis Lietuvos Rašytojų i 
sąjungos suvažiavimas ryš-i

B. Jordan, Richm o n d, 
i Virginia, medžiodamas pa
šovė antį ir įsidėjo į krep- 

;šį. Antis, atsipeikėjusi nuo 
.sužeidimo, pradėjo kalenti 
savo ilgu snapu į šoną mai-

JAU PRASIDĖJO
ŠMEIŽIMAS

Amerikos komercinė spau
da jau pradeda purvais! 
drabstyti naują Kuvos vy
riausybę, Fidel Castro va
dovaujamą. Prie tos šmeiž- 
SwTSfer1 kStata!i™‘aio"2,,“>eui "j”/“,1;.1; ,'elkaj 
”5. £ i,: 8lipr8j.„.=;
o-s” (kovo 17 d) nirm-iia-'č oje socialistinėje santvar- ,menų o Kad supyKti, iciKia gas t kovo u a. j piimaja j T ■ l panaudoti net 54 raumenis,
me puslapyje šaukte sau-Hvoje. Jame giaziausiaipasi-; 
kia:

“Kuboje d a b a r pastebimi' 
ženklai, jog Fidel Castro, kuris i 
buvo priimtas kaip valstybės' jomis apvertė .......   .
išvaduotojas, esąs slaptas ko-1 “Nepriklausoma Lietuva”! 
munistas.. ! (kovo 18 d;). Jai “Lietu-’

Batistes valdžia buvo netei-jvoje kažkas darosi ypatin- 
sinorti ir rKL-l nfnri.ikfi ir Tinime >>

kiai parodei diždžiulį Lietu-Į *s.0’ Padarius skylę iš- j 
i vos žmonių! laimėjimą viso- lindimui laukan. Bekalen-
se gyvenimo srityse. Tai dama pataikė į galą šovi- 
buvo istorinis suvažiavi- !™, šovinys sprogo ir sun- 
mas. Jame buvo plačiausiai puai suzeidč medžiotoją.

' išdiskusuotąs ir

ii-odė tiek senieji, tiek jau-; Bend,.ai imant> JAV pel.| 
inieji įasy o.ai. praėjusius 28 metus mote-'

Bet tai visa aukštyn ko-, rys. paaugo vienu coliu 
apvertė kanadiškė • aukštesnės. Ir sakoma, kad 

■ moterys pragyvens '
I (kovo 18 dį). Jai “Lietu-15 ir pusę metų ilgiau.
.__ • i- ____ I j____ ........... ........ i

singa ir diktatoriška ir Kubos I 
žmonės džiaugėsi, kad ta vy- 
,riausjrba buvo nuversta, bet: 
dabar kasdien pastebimi nauji ; 
ženklai, kad Castro vyriausybėj v,
buvusi prisidengusi krikščio-1 _ ? .

šeimininkais tapo darbinin
kai. Jie mylėjo įmonę, kaip ' 
savo naujagimį, puoselėjo i 
ja.

Už gerą ir pasiaukojantį! 
darbą 1948 ir 1950 metais 
Jonas Rozys buvo apdova- i 
notas medaliu “Už darbo i 
šaunumą.”

Kombinato darbininkai 
geru žodžiu mini ne vieną 
brigadininko pasiūlytą ra
cionalizacinį patobulinimą.

RCD CROSS

ON THE JOB
when you need it most

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

Šalina ligų ir skausmų I kūno dalys intymiai sujungtos 
priežastis SU centrine nervu sistema ir

—Kaip bebūtų naudingas 
i medicininis bei chirurginis gy
dymas, vis dėlto už visa geriau 
yra pataisyt mūsų gyvenimo 

vyrus būf|^ j<acĮ žmonėms nie- 
■ kad nereikėtų imti vaistų ii’ 
j gydytis . . . 

New Mexico valstijoj!
; Ypač šiaih-e suvažiavime (griausmas 
buvo didžiai įvertintas 

j pagerbtas įžymusis senosios '

šitas ryšys nesu smegenimis.
tik kad duoda mums signalus 
bei simptomus ligų, bet parū
pina mums ir raktą visokių

i ir proto įtampa visai sveiHį 
žmogų gali greit pa versti “vi
sišku laužu.”

Medicininiai Tarybų moksli
ninkai sako, akd jų siekis yra 
apgręžti tą tragišką procesą, 
žmogus gali susiprint centri- 

J . i nę nervu sistema, sutvirtmtc mos autoritetai. i , , ,• '■ •... ! kont roluiOiamaia smeyenu )e~čia. Amerikoj, sveikatingu-; ... ‘ ‘ •. .’ . v. pę, o tai ir yra būdas susirgimo pi oblema sun'i. vaip B*1’j mu vengti, kelias i gerą svei- 
rūpinti brsuigią medicinmę; kata jr „ gyvel)ima.
priežiūra vfe daug.au n- dau-| m/charI;0V0'gydytojai

sergančiu: ._ . . . , _.‘ i pranešė apie naują beskausmi 
' gimdymą. Beskausmis vaikų 

o- . T v . o Tarybų. Sąjungoje pla-uuo-1 gimdymas yra tikrai norma-
yra tragiška, J jąma kaip tik atvirkščiai: kaip Į lūs, natūralus vaikų gimdymas.

i prašalinti pačias ligų priežas-1 Motinos privalo gauti atitinka- 
Įtis? Yra posakis, kad viso-1 mą mokslinį priįrengimą. Po

i kie simptomai — .skausmai, gė- į helerių metų šitas metodas 
gamtos plačiai paplito po ligonines.

Kaip- 
Su piliulė

mis? Visai ne. Su Pavlovo 
moksliniais principais, fiziolo
giniais principais. “Nenatū; 
ralu turėt skausmus ir diegliui 
ir ligūstai jaustis,” Taip t<fr- 

jtina tarybiniai mokslininkai ir

gir d i m a s 
ir i kartų per vasarą.

tojas Putinas-: 
niškumu ij* teisingumu. Ar tik ; Mykolaitis. 3et N. L. re-

šitaip tarė daktaras .4. N.
70 liakuljevas, medicinos mokslo 

TSRS akademijos pirmininkas.
' šitokios nuomones prisilaiko ir 
kiti Tarybų Sąjungos rnedi-kadMokslininkai sako, 

mūsų žemė labai sena. Jinai 
jau švenčia 3 bilijonusgim- 

itadienių. Per tuos bilijonus 
(metų žemė keitė savo vei- 
| dą daugelį kartų. Buvo lai- į giau chroniškai 
kai, kai Californija ir jos žmonių?

Castro nebūsiąs žinomas, kaip I daktorius iš
Kubos išdavikas.”

“Draugo” tikslas aiškus, i
Jis kiršina katalikus prieš!
Castro vyriausybę.

Kodėl taip klerikalų ir ,j
visų reakcionierių spauda•tik‘. ne'Lietuvoje, ne rai šiaurės Amerikos saus, 
dūksta pries Kubos vyriau- T. . * v . . buvo nrasinlėtes nuo išybę? Ogi todėl, kad jinai;Lletuvos ^tojuose, ypač buvo piasipletęs nuo, 
suteikė Kubos žmonėms pi-i 
lietines teises ir civilines1

! vadą, kad šitą gerbiamą ir 
mylimą rašytoją suvažiavi- 

Įmas “nukryžiavo” ir kad 
' “būsena yra! tragiška.”

Gal ir teisybė, gal gi■ toji (apylinkės buvo tik Rainio-

- ; ne Putine-Mykolaityje, bet i Arktiko . iki Meksikos atla-1 
. - !Jono Kardelio galvoje. Jo-Gos; Sakoma, kad ir inflri-

i . , . . .C1 lin.esije, matyt, tikrai “kaž kas.na^ i Ameriką atvyko
tams. Kubos komunistai!« ’ kazk*s tra«,sko ^-l^nuu. o ne laivu, 
dabar veikia legaliai, lei-j k ’ 
džia ir platina du laikraš-, 
čius. Ji, kitais žodžiais, Belgradas.; — .Jugoslavi- 
panaikino buvusio diktato- jos valdžia nulaikė vėliau-

i Taipgi buvo laikai, 
ir Anglija jungėsi 
miu su kitomis 
šalimis.

riaus Batistos įvestą dalyje;šią laidą religinio žurnalo 
teroro, režimą. Tokia demo- ■ “Glosnik”. Sakoma, kad ’ 
kratinė valdžia klerikalamsl ten buvo pučiamas 
negali patikti ir nepatiks, 'šovinizmas. ’šovinizmas.

serbu
Du trečdaliai 

žmonių spalvoti.

mde- (ijjnai, Uaigymai
saus- persergėjimai apie kokius kūno tapo gydytojų užgirtas. 

trūkumus. Tarybiniai fiziolo- gi tai vykdoma*?
kadaigai nuodugniai ištyrinėjo ry- 

sausže-'^ smGgeilŲ sti kūno dalimis.
Europos!r(ivlovas’ ir kiti pri-

' rodė, jog smegenys nėra kaip 
‘ tik ta vieta, kur įspėjimmo

pasaulio iifcenklai nius išjudina-
1 i Visi vidiniai organai, visbsltaip bando daryti.

ne.

Pregresas I 2 p.-Laisve (Liberty)— An trad., kovo (March) 24, 1959
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JONAS KAŠKATTIS

. DARBAS IR MENAS ŽENGIA PIRMYN
kutiniame dešimtmety pri
artėjimas pibe liaudies ir 
jos kūrybos! panaudojimas,

Su dideliu pasigėrėjimu . mes niekada neatsisakome 
perskaičiau tik kad gautą I ištiesti draugišką pagalbos 
“Literatūros ir meno

Jūrų gelmių žuvys [ b>šk« redakcijai
|Gerbiamoji redakcija!

ba (prie Javos); 4) Care-' Labai prašyčiau, kad jūs
aš laikau lietuvių nacionali- Vandenynuose, giliau kaip|nenustatyta)—Zundo irau-1kimųjį j . 
nės kultūros ^pagrindų klau-■ 19,500 pėdų, fauna labai (P-*- Javss) , t) ------- v
simą išspręsiu visiems lai-'skurdi: planktono ir bento- proetus amblystomopsis An-,savo laikraštyje patalpintu- 
kams. Liaudis iškovojo pir-i so biomasės 1,000 kartų 
niaujantį vaidmenį, kurio ji i^užjau kajj) po payii’šiniu 
niekados niekam neužleis. 
Eiti kartu su liaudimi kiek
vienoje žmogaus vei kimo 
srityje — raiškia eiti vie-, _v. .
ninteliu teisingu ir pažan-jkojų vėžių tokiame gylyj 
giu keliu...” ! ,nera), holoturijos.

Liaudies dailininkas An-', j .
tanas r2mui(\zinavičius ra-[gyliuose kelia didelį susido- 
šo: i į

“Su teptuku ir molbertu 
daugelį kartų esu apkelia
vęs įvairius 'Lietuvos kam
pelius. Aš atidžiai įsižiūrė
davau į liaudies gyvenimą 
ir matau jame dideles per
mainas . . J smarkiai stip- 

Lietuvcs inteligentija tel-1 rėja, auga, c| y g s t a nauji 
kiasi apie Kompartiją. Mū- fabrikai. Su! dideliu pasi- 
sy, respublikos III tarybinią tenkinimu stebiu mūsų jau- 
rasytojy suvažiavimas ryš-|nimą... Pradedamas septyn-, 
kiai pademonstravo šūkiu-ę—' metis dar ryškiau pakrei- 
kovoti už glaudų literatūros pia mūsų gyvenimą gerojon n I

vodami prieš socializmo ša
lis, nemaža vietos skiria 
šmeižtams prieš palyginti 
jaunas Pabaltijo tarybines 
respublikas... Bet jiems ne
pavyko pakirsti Liet u v o s 
darbo žmonių tikėjimo ta
rybine s a n t v arka, meilės 
Komunistų partijai.

—Pati tarybinė tikrovė 
yra geriausia kontrpropa- 
ganda prieš visokius šmei
žikų prasimanymus. Ta
čiau tai nereiškia, kad Lie
tuvos partinė organizacija 
gali bent kiek susilpninti 
kovą prieš buržuazinio na
cionalizmo atgyvenas. Kovą 
visiškai remia platieji res
publikos sluoksniai.

ranką savo bičiuliams.
—Pagaliau, su Tarybų 

Sąjungos politine ir ekono
mine galia glaudžiai susiju

osi ir kapitalistinių šalių 
t darbo žmonių kovos už sa- 
... vo teises sėkmė.

Ne tik -ekonominiai klau
simai buvo nagrinėjami.

—Milžiniškas darbas lau
kia mūsų ideologinio fron
to darbuotojų, mūsų meno 
žmonių. Didžiajame Sep
tynmečio plane numatomos 

\ užduotys kiekvienai respub
likai, kiekvienai sričiai.

— Kas gi tie eiliniai sta
tybos uždaviniai? — Jie 
milžiniški. Drg. Sniečkus 
pasakojo suvažiavimo dele-

1 gatams, kad Tarybų Lietu
vos pramonės bendroji pro
dukcija padidės per septyn
metį kone dukart. Čia bus 
iš naujo kuriama chemijos 
pramonė, bus nutiestas Da- 
šavos - Minsko - Vilniaus - 
Rygos dujotiekis. Bus iš
spręsta viena svarbiausių 
respublikos ūkinių proble-

! mų. Be Kauno TĘS, numa- 
; tyta pastatyti labai galingą 
! šiluminę elektrinę.
i Drg. Sniečkus pareiškė j —a <ucniinga.> nciuvių ra,- 

ar galingą poslinkį norą, — tai paspartinti tą šytojas Mykolaitis-Putinas, 
; statybą ir paleisti veikti kuris anais laikais mokėsi

---- Petrogrado katalikų dvasi- 
bet nėję akademijoje ir Frei- 

burgo (Šveicarija) bei 
Miuncheno (Vokietija) uni
versitetuose, pareikšdamas 
savo rato žmonių mintis, 
neseniai rašė :

“Lemiamą poveikį mūsų 
pažiūroms ir nuotaikoms 
p a d a r ė socialistinės san
tvarkos įsitvirtinimas Lie- Visur sutinki! principų n 
tuvoje... Matydamas ir ži- gerbimą,

pirma — kas dedasi “Di
džiuose Kremliaus rūmuo
se.”

Daug kas dedasi, 
tomos naujos gairės, nauji 
žingsniai per sekamąjį sep-i 
tynmetį, nauji užmojai, nau-i 
ji kūrybiniai planai aiškia-: 
mačiai. Neseniai pasibaigė 
Tarybų Sąjungos komparti
jos XXI neeilinis suvažia
vimas. Vedamasis straips
nis sako, kaip kirviu kerta:

—Ir nėra, turbūt, pašau-. 
lyje žmogaus, kurio nedo
mintų tai, kas vyko po Di
džiųjų K r e m 1 i aus rūmu 
skliautais!

Visų akys nukreiptos į 
Kremlių. Ir jeigu tavo šir
dis karšta, žingsnis atidus 
ir vaizduotė neatbukusi, tu vis 

• ryškiau matai nuostabius 
Didžiojo Septynmečio kon
tūrus, vis giliau suvoki sa- 

vietą pergalingame tary
binės liaudies žygyje į ko
munizmą. Kai kalbama apie 
tolimojo Rytų Sibiro lobių 
išnaudojimą ar naujas elek- i 
trines prie didžiųjų upių, Į 
apie naujus kosminius skri-, 
dimus 
c h e m i j os pramonėje, 
mums tai vienodai svarbu, ' pirmąją eilę ne 1964 ne
vienodai jaudina ir rūpi.; tais, kaip numatoma, I 
Juk nuo to, kiek kviečių iš- 1962 metais.
augins Kazachstano žem-’ Apie žemdirbių uždavi- 
dirbiai, priklausys visu ta-; nius drg. Sniečkus nurodė, 
rybinių respublikų darbo 
žmonių gerovė; nuo to, kiek 
traktorių ir kombainų pa
gamins Stalingrado darbi
ninkai, priklausys ir mūsų Į gerinti ideologinį darbą: 
žemdirbių pasiekimai. . —Reikia pasakyti, kad

Tarybų Sąjungos ekono-j ideologiniame darbe mes;

kad jie užsibrėžę septynme
čio pabaigoje gauti daug 
mėsos ir pieno.

Ir būtinai reikia toliau

sluoksniu. Pagal rūšių skai 
čių vyrauja

driašev, . iki virš pėdos ii- mėtė sekančio turinio skel- 
gio — “Vitiazis,” Kurilų - ibimą:
K a m č i a tkos ir Japonijos Studentas, gyvenantis, ... v _ i , ~ .. .r1 . J btuuentas, ------- - —

_ d ugiaseies i įdaubos; o) liparida (gen- pjfįetuvoje, nori susirašinėti
kirmeles,moliuskai, zemes-Tis ir rūsis nenustatytos), ' Amerikos lietuvaite. Ra-

mėjimą. Pastaraisiais me-! 
tais žuvys čia buvo aptiktos I 
danų ekspedicijos 1951 m. > 
ir tarybinės ekspedi c i j o s j 
1953-1957 m. šie duomenys1 
iš dalies randami išsamioje 
Marijos Grey suvestinėje 
apie priedugninių giliavau-! 
denių žuvų paplitimą, ku-! 
rioje pažymimos keturios , 
giliau kaip 1 9,500 pėdų; '' 

!rastos žuvų rūšys, jų tarpe' 
viena sugauta “Vitiazio.” 
1957 m. gegužės mėnesį 

! ryšį su liaudies gyvenimu,; pusėn...” ! | Vitiazio ekspedicija suga-
O tuo tarpu kokie kont- V0T^a5 vie?A’ Pe.nktąją rūsį 

rastai vykstą musų pabege- 
Su hitlerine ar-

inieji vėžiagyviai (dešimt-1 arti ‘A pėdos ilgio — “Vi-Į 
, -- \ jo . tiazis,”
.nėra), holoturijos. įviso sugautos 9 žuvys, jų įiaus gt.‘Nr/oO, Šalkauskui

Žuvų radimas tokiuose į tarpe 5 C. amblystomoposis. Mykolui
Didžiausią gylį, kuriame i ~

i r a n d amos žuvys, nustatė ‘ Gerbiamieji ’ 
'“Vitiazis” — 26,798 pėdos.! '

Įdomu, kad žinomos! Vakar George Murnik at- 
penkios giliavandenių žuvų i nešė Laisvės Nr. 4, s. m., 
rūšys priklauso dviem šei-pr sa^n, ar mateg kas yia 
moms— Brutulidae (Gri-ĮP a r a sa Bitchburg, 
maldichthys, Bassogigas) ir|Mass.. Atsakiau^ kad ne- 

: Liparidae ( C a r e p roctus, i nueinu. Tai pažiūrėk, sa- 
' d v i liparidos neapibūdin- k° JIS-

_ .. .. . _ syti šiuo adresu: Lithuania,Japonijos įdauba. Is:uggR) Kaunas> Basanavj.

kovoti prieš buržuazinės 
ideologijos atgyvenas.

—Galingą tarybinės san-'lių tarpe.

Perskaičiau. Pasirodė, 
kad daug parašyta. Visai 
nesitikėjau, kad taip daug 
bus įvertintas tas mano ra- 

’j ši nelis.
pakrantės!

Abi šeimos, kartu su šio
mis rūšimis, gyvenančio- 

•1 mis didžiausiose gilumose, 
turi daug rūšių vidutiniuo
se gyliuose ir

. . . ’ ; vandenyse; kai kurios lipa-,• Dabar (hdesrname k a > p j ridog ’n Wi
19,oOO pėdų gylyje žinomos krant-g srityge_ , _ J 
21 p t • -oi namosios žemynines - gilia- ithys profundissimus Roule,. anden§g . ,
maždaug virs pėdos ilgio—!(. . .
Atlanto vandenynas, 20,000 . onliava n d p n i u’arbapėdų gylis; 2X linnwiio i1 UJU gmaianaenių ai na 
(gentisJr rūšis nenustaty-

Labai ačiū. Suprantu, 
kad jūs daug darbo padėjo
te, kol sutvarkėte mano raš-

ociu- luj. pb. kzv* v v ę, . 1 1’ U 'IMCVllVCO O11UJOV. Tai Vadi"
tvarkos, tarybinės tikrovės mija iš Lietuvos paspruko žemyninės - gilia-

nu n vmažai tesi- SU darbą.
skiriančios nuo gausiu tik- P.er ai? an?J 

site siuntinėti mar
i • t • j JL L4 I LA tllllCLVCXIXVIVZlllU. d A I.7CV <, . , .,

va ndenyninių giliavande- metus laiko.
.. . _ nių, kurios turi šviečiau- Drg. J. u.

klerikalu laikrašty V?s/’ aPie . Pe a ičius organus, ilgus lietimo Worcester, Mass.,
J . . . . , nvm n rl.nb-n i rlfi n ho 1 1 1 . - ° . 7 . . . . . . .

jėgą iškalbingai rodo paki- buržuazinės inteligentijos 
timai, kurie įvyko vyresnio- grupė. Jie įgali įsitikinti 

įsios kartos tarybinės lietu- kapitalistinės santvarkos 
• vių inteligentijos tarpe.

—Talentingas lietuvių ra-

Jie gali įsitikinti

Norėčiau atsiteisti už jū- 
Siunčiu banko 

. Malonė
site siuntinėti man “Lais-

minė galia—visų socialist!-i atsižvelgiame ir į tą aplin- nodamas, kaip gaivinančiai džio, neištikimybę... btoKa-neis pasKui tuos, Kuru 
nnj šalių klestėjimo laidas:1 kybę, jog imperialistai, kor paveikė lietuvių meną pas- dvasios ir širdies! Vaikai'do išardyti draugystę.

grožybėmis, i
Viename Kanadoje einan

čiam e 
galima k ^dUKermackko įdauba (į šiau-,
girdi, emigracija davusi rę nuo Naujosios ^elandi-, 
jiems “progą išarčiau ir gi-p0SU 3> Bassogigas (rusus! 
liau pažinti Vakarų pašau-;' ;
lį, pažvelgti jį savo akim, i pasigenda šeimos židinio,! 
Viskas čia seikėjama pini-!tėvų meilės... Priaugančio-! 
gu... Žmogus nebevertina ji karta pasižymi dideliu į 

dvasinių vertybių ir jų ne- išsilepinimu, tam tikru va-l]abai n akeisdamos orga_, 
ieško. Labai pasigendama,bos ištižimu, atsparumo be> nj^0 sa*fldaros. Giliavande-i 
žmoniškumo, prieteliskumo,užsigrūdinimo stoka... !niu rūšims būdingos tik! 
ir idealizmoJaunuomenėje, i Apie tautų draugystę [maž akJ pigme8ntacijos^.„^J^rotestavo Jungti-’ 

nesilaikymą žo-.kad lietuvių tauta niekada; 10S soni nėms Valstijoms, kad jų
Stoka!neis paskui tuos, kurie ban-j ’ įkaro lėktuvai skraido virs

P^oj:,T..Bgnas tūbinių žvejų ląiyų.. .4^..

Drg. J. J. Jakaitis, iš 
>., rašo ir

priedus, teleskopines akis klausia, ar tas mano raši- 
ir kitus specialius prisitai- nelis bus patalpintas Pa- 
kymus gyventi gilumose.

Vadinasi, abi šios šeimos 
gali gyventi visose pasaulinio 

i vandenyno gilumose, nuo 
i krantų iki giliausių vietų,

žangios Amerikos lietuvių 
visuomenės istorijoje. At- w 
sakiau, kad nieko apie tai 
nenusimanau.

Su pagarba, 
Vincas J. Pshalgauskas

Maskva. — Tarybų Są-

Apie žemius žmones
Rašo D. M. šolomskas

Tlinmoe FJicnnoc ’bet pradžioje Thomasą tur- inomas Edisonas ;tai neįdomino; įdomino daK . rbl
i *i • •• i j • • Įveli L U LOIIllS

iuž kuriuos jisį gavo paten
tus. JI

Dar kartą 1 pakartojame, 
• j pavyko Edisonas gyveno kapi- 

’ išrasti’ prietaisą, kad vienu talizmo žydėj fono gadynėje. 
, r . . ... . kartu tomis pat vielomis Visur steigėsi nauji fabri-

Thomas Aiva Edisonas—; bas, išradimai ir nuolatinis (^uvo galima siųsti dvi ir kai, dirbtuvės, : 1 ” „ 
. . n i Lr i o c i v • i . i • i • y

Laiminga pradžia
Po to įvykio Thomasas pa

darė kelis nedidelius išradi-j 
mus, o vėliau jam

kios faktų knygos, pateikia 
faktus, bet ne komercinė

veikimas.
Kada Thomas 

suaugęs vyras, 
kartų jis viešai paneigė as? 
mens prigimtus “i 
gabumus”. Kartą jis vie
nam savo draugui pareiš-i 
kė: jį

“Kokia kvailybė kalbėti 
i apie prigimtą genijų! Aš 

Thomas Edisonas gimė jums sakiau, kad genijaus 
vasario 11^ dieną slaptybė, tai žmogaus dar

bas, nuolatinis galvojimas 
ir veikimas”.

Neteko klausos
Kada Thomasui sukako 

14 metų, tai jis nuėjo ant 
Grand Trunk Railway ge
ležinkelių kompanijos trau
kinių pardavinėti laikraš
čius ir žurnalus. Tais lai
kais geležinkelių dar buvo 
nedaug, vagonai buvo pil
nutėliai žmonių ir ten buvo 
galima daugiau laikraščių 
ir žurnalų parduoti.

Thomas, pardavinėdamas 
laikraščius, kartu mokėsi 
spaustuvininko darbo. Su
laukęs 16 metų, jis viename 
tavoriniame vagone įsi
taisė spaustuvėlę ir ten 
patsai spausdino savaitraš
tį “Grand Trunk Herald,” 
kurį pardavinėjo keleiviam. 
Tiesa, jis jo spausdino tik 
400 kopijų.

Kartą koks ten geležinke
lio kompanijos viršininkas 
labai supyko ant Thomaso 
ir skėlė jam į ausį, jo 
“spaustuvę” ir jį išmetė ant 
bėgių. Smūgis buvo toks 
didelis, kad Thomasui spro
go ausyje būgnelis. Jis vi
sam savo gyvenimui neteko 
ta ausim klausos.

vienas iš žymiųjų išradėjų 
ne vien tarpe amerikiečių, 
bet ir visam pasaulyje. Kur 
nebūsime ir tai traukiny
je, kambaryje, fabrike, ki
ne, laive ar kitur, mes vis 

. susidursime su Thomaso
Edisono išradimais.

Energingas žmogus

1847 m. ’ ' " "
Milano miestelyje, C®o val
stijoje. Jo tėvai buvo hol- 
landų kilmės, o seneliai at
vyko į Ameriką 1730 me
tais.

iThomaso tėvai vargingai 
gyveno, todėl jaunuoliui nuo 
pat jaunų dienų jau teko 
rūpintis duona. Kada Tho- 
mui ėjo 12-ti metai, tai jis 
pardavinėjo laikraščius, 
kad gautų įplaukų.

Thomas nekręipė dėmesio 
į apsirengimą. Jis labai my
lėjo skaityti knygas ir jas 
skaitė įvairiomis temomis 
apie chemiją, fiziką, techni
ką, biologiją, astronomiją 
ir politinę ekonomiją. Ber
niukas dažnai eidavo toli 
pietų valgyt, kur gaudavo 
pigiau, kad liktų pinigų 
knygoms.

Jau Edisonui būnant tur
tingam žmogui, 1926 me
tais, tarybiniai rašytojai 
aplankė jį jo laboratorijoje 
West Orange, N. J., ir pa
sirodė, kad jo biblioteką su
darė apie 60,000 knygų, 
brošiūrų, žurnalų ir paveik-

Tiesa, Thomas Edisonas 
gyveno gadynėje, kada dar 
buvo daug progų iš papras
tų žmonių iškilti į turčius,

jau buvo Pirmketurias telegramas.
to vienu kartu galėjo siųsti
tik vieną ir tik į vieną pusę 
telegramą. Thomas pardavė 

išradimą ir gavo pinigų.
Netrukus Thomas padarė 

i kitą išradimą prie spaudos 
mašinos, už kuri gavo $40,- 
000.

Edisonas apsigyveno ry
tuose, Bostone ir New Yor
ke, nes čia buvo galingesnė 
industrija. Įgijęs turto, jis 
įsigijo laboratorijos įrengi
mų ir jau padarė eilę dides
nių išradimų.

Edisonas, apsigyvenęs 
Newarke, N. J., jau įsteigė 
stambią laboratoriią, į ku
rią samdė kitus išradėjus. 
Jis ir jo vadovaujami išra
dėjai padarė daug naujų iš
radimų prie spaudos maši
nų, telegrafo, telefono, pra
dėjo gaminti akumuliato
rius (elektros taupos bate- 
rėjas), elektros jėgos, gami
nimui generatorius ir tt.

Edisonas buvo išradėjas ir 
fonografo, kino aparatų, 
pagerino elektros lempukę, 
padarė pradžią geležinkelių 
elektrifikacijai ir t. t. Pirm 
mirties Thomas Edisonas 
turėjo virš 1,200 patentų už 
išradimus.

Edisonas ir kiti
Paprastai Amerikoje ko

mercinė spauda visuomenę 
informuoja tik paviršuti
niai. Taip yra ir su Ediso
no išradimais, ji jam vie
nam viską atiduoda. Tikru 
moję ne pats vienas Ediso
nas buvo tų išradimų tėvas,

Elektrinių lempukių E- 
disonas. buvo tik patobulin- 
tojas. Kiekviena sudėtingai 
mašina nuolatos yra tobuli-; 
narna. Pagalvokime apie! 
automobilį, koks jis buvo' 
prieš 50 metų ir koks da-[ 
bar. Tas buvo ir yra su ki-! 
tokiomis ma rinomis ir tech
nikos. įrengimais.

I 
Elektrinės lempukės isto-1 

rija yra tokia (kaio ją pa-; 
duoda Funk & Wagnalis 
New Standard Eincyclone- [ 

idia 1948 m. laibos, tomas X,! 
riemrdTvT'iškdimų'užda- ^slapiai 299-302). Ja isra-Į 
vinius, padėjo) Visi dirbo, ™sa® V N' PdJFina(sj 
o patentus ėmėsi Edisonas. 1873 meta,s lr uz tai StJ 
1887 metais Edisonas jau. 
turėjo daugiau laboratorijų,' 
ne vien Jungtinėse Valsti
jose, bet net Europoje. 1887. 
metais, buvo patobulintas ę 
telegrafas, 18^9 metais bu
vo išrastas f b n o g r a f a s 
(gramafonas) ir 11.

Buvęs beturtis., T. Ediso
nas įsigijo didžiausių turtų. 
Pirm jo mirties (iis mirė 
Ji9'21 metais), Edisono ir 
komnaniios tuntai jau virši
jo $8,000,000,000.

Edisonas ir lempukė I
Jeigu paklausime viduti

nio amerikiečio, kas išrado 
elektrinę lempukę (burbuo
lę), tai atsakys, kad Ediso
nas. Kodėl? Todėl, kad 
komercinė spadda taip vi- 

I suomenę informuoja. Kai 
kurie buržuaziniai rašyto
jai žino tiesą, bet jie rašo 
taip, keldami Šovinizmą, o 
kai kurie kitus apgaudinė
dami ir patys apsigauna.

Jeigu pažvelgsime į soci
alistines šalis., tbi ten spau
da visuomenę teisingai in
formuoja. Tiesaį, ir Ameri
koje. enciklopedijos ir kito-

Didelis našlių skaičius
Našliu skaičius Ameriko- v

, dirbtuvėj, reikalinga 
buvo mašinų, I technikos, iš- 
radimams buvo plačiausias 
laukas. Fabrikantai už juos 
mokėjo didelius pinigus. E- 
disonas, padaręs išradimų, 
įsteigė pirmąją elekros. jė
gainę.

1886 m. Edisonas, įsteigęs 
didelę laboratoriją West; 
Orange, N. J.j pasisamdė, 
šimtus sugabiiį žmonių, ku-

do rusas A. N. Ladyginas j 
1873 metais, ir už t_.„ 
Peterburgo Mokslu Akade
mija ji andovanojo. Į Jung
tines Valstijas buvo atsi
lankęs. rusu laivvno leite
nantas A. M. Chotmskis ir 
lomniike no rodė Edisonui. 
Edisono s 
sutvarkė. k«d ilgiau 
gestu, ir 1879 metais užpa
tentavo.

Bet ir Ladvginas. nebuvo 
pirmas išradėjas. Ten pat 
enciklopediia paduoda, kad 
1852 m. lempu ke buvo na- 
gammęs Starr-Kimr. 1850 
metais — Shepard, 1852 me
tais — Roberts ir net buvo 
išsiėmę patentus. 1878 me
tais dar geresnę už Ediso
no lempukę buvo pagaminęs 
amerikietis William Saw
yer, bet jis neturėjo finan
sų. 1878 metais Paryžiuje 
Pasaulinėje Parodoje buvo 
išstatyta rusų išradėjo Po
vilo Jablo Č k o v o lempukė. 
Tai tokia, trumpai, lempu- 
kės istorija.

Thomas Edisonas buvo 
didelis ir energingas žmo
gus, gabus išradėjas, bet jį 
tokiu padarė ta gadynė, ku
rioje jis gyveno, kurioje bu
vo reikalingi išradimai. !

je vis didėja. Amerikos 
statistikų biuras apskai
čiuoja, kad pereitų metų ko
vo mėnesį buvo 8,047,000 
našlių, t. y., jų skaičius nuo 
1950 metų pakilo daugiau 
kaip vienu milijonu ir be
veik triskart daugiau, negu 
jų buvo 1900 metais.

Dabartiniu metu moterų 
grupėje virš 14 metų am
žiaus beveik kiekviena iš as
tuonių yra našlė. XX amž. 
pradžioje ši proporcija bu
vo viena iš devynių.

Didėjantis našlių skaičius 
yra priskaitomas moterų
atžvilgiu todėl, kad jų m ir- 
tingumo lygis yra mažas- baltosios 
nis negu vyrų. Su žymiai

įmetu amžiaus dar gali gy- 
[ venti 20 metų. Tas pats gy
venimo metų skaičius pasi
lieka devynioms dešimto
sioms moterų, kurios tapo 
našlėmis būdamos 40 metų 
amžiaus. Iš žmonų, kurių 
vyrai miršta, joms pasiekus 
65 metus amžiaus, pusė ga- 

jli tikėtis dar gyventi 15 
Įmetu ir maždaug trečdalis 
—20 metu.

Dėl pailgėjusio gyvenimo 
dabartiniu metu moterys 
gali tikėtis ilgesnio našlys
tės periodo, palyginus su to 

i paties amžiaus moterimis, 
[prasidėjus šiam šimtmečiui. 
Pavyzdžiui, pagal mirtingu
mo sąlygas 1900 m. 92% 

rasės moterų 30
metų amžiaus galėjo išgy
venti dar 10 m-etų. Dabar 
beveik tas pats > procentas 
moterų gali išgyventi dar 
25 metus. Panašiai, anks
čiau 94% moterų 45 metų 
amžiaus išgyvendavo penke
rius metus, o dabar šis pro
centas išgyvena 11 metų.

Taigi yra paradoksiška, 
kad padarytas žymus pro
gresas sumažinime mirtin
gumo padidino moterų naš
lių skaičių ir pailgino mote
rų našlystę beveik kiekvie
noje amžiaus metų grupėje.

Common Council

sumažėjusiu mirti n g u m u 
abiems lytims, o ypač jau-

i a na^rino. taiu 
nesu-

nesnio amžiaus asmenims, 
našlystė daugiau pasireiš
kia senesniame amž i u j e . 
Tuo pačiu metu gyvenimo 
sąlygų pagerėjimas mote
rims padidino ir jų našlių 
skaičių. Našlystė, trumpai 
sakant, palinko į senesnio 
amžiaus grupę.

Dabartiniu metu daugiau 
kaip pusė našlių Ameriko
je yra 65 ar daugiau me
tų amžiaus, palyginus su 
vienu trečdaliu viso našlių 
skaičiaus šiam šimtmečiui 
prasidėjus. Jš kitos pusės, 
tik 8% yra jaunesnių kaip 
45 metų. Našlių, jaunesnių 
kaip 45 metų amžiaus, 
proporcija 1900 metais bu
vo triskart didesnė.

Dauguma moterų, tapu
sių našlėmis, vis dar turi il
gą gyvenimo metų skaičių 
prieš akis. Trys ketvirčiai 
baltosios rasės moterų 50

Varšuva. — Lenkijos, vy
riausybė pareikalavo, "kad 
Belgijos ambasados narys 
L. Storm į tuojau apleistų 
šalį.

Ottawa, Canada. — Mirė 
nuo širdies smūgio Sidney 
E. Smith, vienas iš Kana
dos ministerių.

3 p.-Laisve (Liberty)— A'ntrad., kovo (March) 24, 1959
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DIDELĖ ŠALIS
Jau sausio 29-a. Vakar 

išvažiavom iš EI Paso. Prieš 
eisiant gult vakar vakare 
man buvo mintyje Texų 
aliejaus šuliniai. Naktį aš 
ir sapnavau apie juos.

Sapnuoju, kad plūduruo- 
ju aliejaus jūroj. Ta beribė 
jūra tamsaus burštino spal
vos. Sunku ja plaukti. Alie
jus veliasi plaukuose, varva 
per pirštus, limpa prie odos. 
Aliejus, aliejus ir dar alie-; 
jus aplink visur tyvuliuoja. 
Šviesa kažin kokia keista 
atrodo — rusvai geltona,! 
lyg būtų mišinys pusiau už
temusius saulės. ____ x__
toje aliejaus jūroje. Kvapą 
man gniaužia. Štai čia ir

Aš įsikibau į duru rankena Jpynenus Is didžiosios vidu- 
ir plaukiu su juo. ‘ 1 V™8 svetaines visur aplink

Ten toli matosi balta lyg flau/Ybe Vlsokl? J!1™’* 
kreidos kalnelių salukė. Ar
čiau priplaukus, ji atrodo 
kaip buvusi kanuolių krūva. * 
Bet dabar jie, sutrupėję ir j 
pavirtę į baltą smėlį, suda-i 
ro šios salos gruntą. Pasie-! 
kiau tos salos pakraštį. Iš
lipau į krantą ir dairausi. į 
Ten,į vakarus, ant kalnelio’ 
matosi neišpasakytai gra
žus palocius. Jo sienos si- 
d a b r i n ė s , stogas auksu nos,

Adomas pirmą kartą susiti
ko...

Man išlipus į krantą iš tos 
aliejaus jūros ir apsipur- 
čius, lyg šlapiam šuneliui, 
pavyko įsprukti į vidų to 
pasakiškai gražaus palo- 
ciaus. žodžių trūksta, kad 
tinkamai nupiešti to palo- 
ciaus grožį. Bet, trumpai 
ir paprastai sakant, jis bu
vo pasaulyje gražiausias.

Jo grindys rusvo ir balto 
marmuro. Jo sienos išmuš
tos įvairiausių spalvų akso
mais, o jo kolonos, laikau- 

Aš skęstu !C1OS lyg danSU mėlynai pal
šo sidabro deimantais nu
sagstytas lubas, buvo api
pintos deimantinių sagučių

svetainių ir valgyklų. Sta
lai buvo buvo nukrauti 

1 šnerves kutenančio kvaps- 
I nio valgiais ir įvairių spal- 
•vų vyno ir kitokių gėrimų 
I buteliais. Vidurinė 
I svetainė skambėjo 
garse muzika.

Visi kambariai ir 
nės buvo pilnos ponų ir po
niu. Ponios storos ir liek- 

perlais ir kitokiais 
dengtas, langai žibanti dei- brangumynais pasipu ošę. 
mantais ir žemčiūgais. So~ Frakuoti, pliki, žilį ir nutu- 
duose, aplink palocių, me- kę ponai šnekučiavosi būre- 
džiai ir gėlės—visi sidabro liais arba po du. 
stiebais, aukso lapais, dei- lyg vijurkai 
mantų žiedais. Atrodo vis- lėkštėmis ir gėrimų taurė- 
kas daug gražiau negu pa- mis, sukinėjosi vikriai, 
sakiškas rojus, kur Ieva ir ir ten matėsi ir kariškių ne

svečių 
šimta-

Tarnai, 
, su užkandžių

Sen

žemesnio laipsnio kaip pul
kininkas arba majoras.

Palociaus kieme didžiau
sias fontanas švirkštė į pa
danges ne vandenį, bet kaž 
kokį raudoną, kraujo spal
vos skystį.

Balkone orkestras aptilo. 
Salos gubernatorius papra-

■ še svečius nusiraminti ir 
| pranešė, kad čia randasi 
vienas iš geriausių artistų, 
kuris vadovauja mlitari- 
niam orkestrui ir kuris su
gros savo melodiją.

Karininkas išėjo meda
liais nusagstyta krūtine. Jis 

j turėjo vienoj rankoj ma- 
|žą lazdelę, kaip kad anglų 
[kariu omenės pulkininkai 
nešioja. Jis įsitempė prieš 
publiką, iškėlė abi rankas 
aukštyn ir, po trumpos pau- 
zos, mostelėjo lazdele. Toj 
akimirkoj pasigirdo kaip 
šimtas galingojo p e r k ū - 
no griausmų. Rytuose ir 

į vakaruose užsižiebė šviesos 
šimtus kartų skaidresnės 

i už saulę. Kamuoliai dūmų 
i vertėsi į padanges . Viskas 
(suvirpėjo. Aliejaus jūra už
sidegė ir ta baltoji sala su 

Į visu palociumi dingo lieps
nos jūroj. Ir aš grimzda-
■ mas kažin ko griebiausi . . .

Tas sapnas mane ir išbu
dino. Pabudau tvirtai abiem 
rankom besilaikąs lovos 
kraštą.

Tegu jį galas tokį sapną! 
Jei r-e d a k t o rius jo neiš
brauks ir jei nekurie iš jū
sų turėsit kantrybės jį per
skaityti, tai būkit toleran
tiški mano kaprizui ir at
leiskit, kad aš tokiu durnu 
sapnu jus varginau.

Sapnai visai mažai turi 
reikšmės, ir jie vis^ti neturi 
logikos. Kuomet ' žmogus 
iniegi, tai ir mažasis smege- 
nynas miega. Bet didysis 
smegenynas nemiega. Jis, 
lyg bulius po vasarojaus 
lauką, mauroja, pešiodamas 
šen ir ten iš tavo vaidentu
vės jau seniai užmurštų 
minčių pluoštus. Pasitaiko 
kartais tokių minčių, ku
rios, mažajam smegenynui 
veikiant, negalėjo pereiti jo 
cenzūros. Tai reiškia, žmo
gus mąstei ką tokio, bet ne- 
drįsai viešai skelbti. Sap
nuojant tas viskas stoja 
prieš tave kaip gyvenimas; 
tik nemiegodamas! visame 
tame matai mažai'logikos.

Kaip buvo gydomas mano brolis Jonas
(Pabaiga)

— Tėvai, paleisk mane
liga. Jam jau buvo ir kuni
gas vežamas ir žvakė žibi- 

paleisk, o tu, gyvate, nepilk nama- Manėme, jog jo gyve-
nimas pabaigtas.

Laukas paliko nedirbtas, 
Pabaigus vandens pylimą!vasarojus nesėtas, bulvės 

per galvą, reikia duoti gy-' nesodintos. Jonas jau reika- 
duolių gerti, bet jis sukando Jauja motinos ir sesers 
dantis ir neišsižioja priimti Onos, kad jį leistų žemę

vandens, ba aš tave užmu
šiu!

kėjo pareiti namo pabaigoje 
1912 metų, bet jis parėjo 
pradžioje 1913-tų m. 
jis ir kiti sargybiniai 
nubausti 4-ris metus 
“areštanskoj rotoj”

jų. Tėvas pasiėmė šaukštą ir 
sako jam:

— Jei tu neišsižiosi, aš 
tau šituo (rodydamas 
šaukšto kotą) išdursiu porą 
dantų, padarysiu skylę tar
pe jų ir tau supilsiu lie- 
karstvas į gerklę.

Tėvo jis bijojo, išsižiojo 
ir išgėrė liekarstvas. Tas 
vandens pylimas per galvą 
tęsėsi ilgą laiką. Pirmos 
daktaro duotos gyduolės 
pasibaigė; tėvas antru sy
kiu pėsčias nuėjo parnešti

Mat, 
buvo i 
būti1 
arba 

disciplininiame batalijo n e 
už perleidimą per rubežių 
didelės kontrabandos. Vė
liau juos visus išteisino.

Birželio mėnesio pabaigo- 
• je 1913-tų metų jis su Vin- 

. | cu Daugėla išvažiavo Ame-

Bet šiame sapne gal ir bu
vo šiek tiek logikos. Mes 
radomes Texų širdyje (in 
the heart of Texas). Visą 
kiaurą dienelę į važiuo
jant, pakelėmis, išskiriant 
kalnus ir klonius, nieko 
daugiau ir nematėm, kaip 
aliejaus šulinius: i Per šim
tus mylių ne derlingi lau
kai, ne ūkininkų trobelės, 
bet aliejaus rezervą toriai ir 
siurbliai. Jie siurbę mūsų 
žemės maitintojos • kraują, 
tą skystąjį auksą i— aliejų, 
aliejų, aliejų. Iš tų rezerva
to rių (kubilų), į ku r i u o s 
aliejus pumpuojamas, plie
no rynomis jis teka į pajū
rius ir į didmiesčius, kur jis 
vartojamas.

1 V .

Taip svarbūs yra šiandien 
aliejaus šaltiniai, 1 kad bile 
šalis stovi pasirengus už. 
juos kariauti, rįeatsižvel- 
giant ir į tai, kad tai galė
tų net ir trečią pasaulinį 
karą išprovokuoti, pražu
dyti civilizaciją.

Aliejus šiandien yra vie
nas iš svarbiausių jėgos šal
tinių. Jis suka industrijos 
ratus. Be jėgos šaltinių ci
vilizacija dingtų. [

Laiškas iš Lietuvos
( Ra^o mano sesers dukters 

duktė, 17 mėty mergina, Elena 
Kravceviėndė, kuri jau dirba ir 
sykiu mokosi S-oje klasėje — 
mokosi rūsy, lietuviu ir anglų 
kalbos. Dirba “Trinyčiu” fab
rike. Manau, bus įdomu ir ki
tiems pasiskaityti apie Tarybų 
Lietuvos jaunimo mokslų, spor
tą ir darba.—J. K. «• «■

Iš KLAIPĖDOS
Sveiki, dėduk!

Dėduk, iš iš jūsų gavau jau 
du laiškus, o su atsakymu tru
putį susilaikiau. Jūs klausiate, 
ar gavau aš jūsų laikraščius. 
Gavau.

Parašjrsiu aš truputį apie .sa
ve. Gyvename mes gerai. Aš 
dirbu “Trinyčių” fabrike ir 
mokausi, vakarinėje mokyklo
je ten pat (prie fabriko). Mo
kausi 8-oje klasėje. Bobutei 
(Mano seseriai.—J. K.) anks
čiau buvo blogiau, nes sirgdavo 
ir negalėjo parašyti jums laiš
ko.

Jūs klausiate apie mokslą 
mūsų šalyje. Visi vaikai, ku
riems .sukako septyni metai, 
turi lankyti vidurinio apmoky
mo mokyklą. Mokslas trunka

Cleveland, Ohio
šių 1959 metų kovo 25 d. sukanka 

lygiai 10 metų, kai j>o sunkios 
ilgos ligos mirė

Konstancija Sledžiūte- 
Romondiene
Palaidota kovo 29 d.

Neatsižymėjo “dideliais darbais,” 
bet, pagal savo spėkas ir išgalę, 
dalyvavo pažangiame darbininkų 
judėjime. Laisvę skaitė nuo 1911 
m. Turėjo draugų Ohio ir Massa
chusetts valstijose. Kai kurie iš jų 
išsisklaidė po visą plačią Ameriką.

Prisimenam:
JOS VYRAS ir DUKTĖ su ŠEIMA

Žinios iš Lietuvos

Tačiau už aliejų ir ang

dirbt, nes kitaip tai rudenį 
badu mirsime. Blogiau ne
gali būt. 

n /r . • • i • • • • | v ui Jucuiftbia 10 v v v

otina n sesuo ijo ji yaį buvo antradienio 
eist lauko darbui, nes dak- ietis. Man tos čįog 
taro buvo Įsakyta laikyt ji 1 1 1
pririštą, kad jis nieko nekil- į 
notų, neerzintų silupnų nėr- ■ 
vų, o jis kaip tyčia tą daro, Į 
Vedamas per priemenę, ku-i 
perą kilnoja, išėjęs laukam 
ir pribėgęs prie tvoros, 
purto, krato. Daktaro 
draudimas jam malonumą* 

(teikia.
kitus du butelius gyduolių i Kaimynai, įdirbę 
sūnaus gydymui. Jam Smėl laukus jr vasarojų įsė-
apie tris dienas nueiti pas 
daktarą ir pareiti namo. 
Jis minėdavo Maštalierius. 
Nežinau, ar ten gyveno pir
miau minėtas burtininkas, 
apgavikas totoris ar Deki
nevičius.

Dar neišnaudojus nei pu- bulvių ir nunešė jiems. Ir 
sės tėvo parneštų gyduolių, vėl serga.
Jonas pradėjo žmoniškai 
kalbėt:

— Jei pilsite vandenį per 
galvą, pilkite, o ne, — aš ei-

savaitės šeštadienį parnešė 
Į laišką ir jame pranešimą, 
kad sesuo Ona su vyru pri
siunčia man šipkartę. Lie- 

! tuva palikau 29-tą liepos, 
ux 1913 m.“I Q j

’ vi Su broliu Jonu persisky- 
uz"iriąu 1917 metais Waterbu

ry, Conn., ir nuo to sykio .jo 
<v j nemačiau ir dabar apie jį 

sa °!jokių žinių neturiu. Jei jis 
JO. Mėšlą is tvartų įsveze n- į bet veikiausiai _ 
uz kluono sodino bulves. Jo- 
nas, nuėjęs ir pamatęs, kadi n„ntrnu 
bulvių sodintojai baigia jų! 
sėklas, niekam nieko nesa
kęs, parėjęs į priemenę, 
prisipylė pusmaišį skaldytų

lies kasyklas neverta ka
riauti. Išvysčius! atominę 
jėgą, jos bus daugiau negu 
visų jūrų vandenys, dau
giau negu saulės šviesos vi
soj erdvėj. Kuomet atomi
nės jėgos bus daugiau negu 
iš visų šiandien vartojamų 
jėgos šaltinių, tai tie jėgos 
šaltiniai paliks be prasmės; 
ir už juos niekada nebus 
verta pražūtingą '.pasaulinį 
karą užkurti.

Gana, užteks 'šiandien 
apie aliejų. Dar Forde tu
rime 20 galionų gįazolino ir 
jo motore galioną! aliejaus; 
tai ir gana priešpiečio kelio
nei.

Žiūrėsim, 
matysim.

ką šiandien
Bevardis

10 metų. Už mokymą mokėti i 
nereikia; reikia turėti tik savoj 
knygas, o jos nebrangiai kai- Į 
nuoja, Mokyklose yra valgyk-į 
los, kad mokinys per pietų per
trauką galėtų papietauti. Kar
tu su mokslinėmis temomis mo
kiniai yra apmokomi — mer
gaitės: valgių gaminimo, siu
vinėjimo, nėrimo. Mergaitės 
ir berniukai, kurią dieną sa-! 
vaitėje, užsiiminėja šaltkalvys- 
tės ceche—ten pat mokykloje 
yra įrengtas.

Kiekvienas jaunuolis privalo 
baigti vidurinį apmokymą. Bai
gęs mokyklą jis jau turi spe
cialybę rankose ir gali eiti 
dirbti į fabriką, ir kartu gali 
užsiiminėti institute arba tech
nikume. Dauguma taip ir da
ro.

Dabar mokosi ne tik jauni
mas, bet ir suaugę neatsilie
ka, kad galėtų prisirengti gy
venimo ateičiai.

Mokyklą šefuoja vienas iš 
fabrikų. Fabrikas padeda mo
kyklai įrengti sporto aikštes, i 
plaukiojimo baseinus, o moki
niai skaito jiems laikraščius, 
paskaitas ir parodo savo savi
veiklą.

Parašykite apie orą pa,s jus 
ir daugiau apie save.

Pas mus dabar iškrito snie
gas ir yra, šaltoka. Ruduo bu
vo bemaž sausas.

Tuo ir baigiu savo mažą, 
laišką, šiandien pas mus sek
madienis ir aš eisiu į kiną ar-! 
ba į šokius.

Linkėjimai jums daug, daug 
sveikatos nuo mamos ir visų 
kitų.

Lauksiu atsakymo.
Elena Kravceviciūtė | 

Gruodžio 19, 1958

ŠUOLIS Į KOMUNIZMĄ
Prieš mus — mūsų planetos, 

žemės piešinys. Procentais ir 
trupmenomis pažymėti stulpe
liai rodo, kaip vystėsi, augo ir 
augs socialistinė pramonė viso 
pasaulio mastu. įsigilinkime į 
šiuos skaičius.

būkštavo, jog septynmečio pla
nas gali padaryti atskiroms ša
lims tokį didžiulį įspūdį, jog 
jos “priims komunizmą,” o 
“Jungtinės Valstijos beveik 
nieko negalės padaryti”... L. E.

MIRĖ JUOZAS GAISRYS
...1917 metai. Dar tik p ra-' '1959 m- vasario 9 d* stai*a 

dėjo gyvuoti pirmoji pasauly-'šir<lies mirė žurnalistas 
je socialistinė valstybė — Ta-! Juozas Gaisiys
rybų šalis. Pilietinis karas, 1 4. Gaisrjs gimė 1921 me-
stipriausių kapitalistinių vals- tais Kazlų Rūdos rajono Viša- 
tybių intervencijos, blokados... į 1<>o Rūdos kaime, darbininkų 
Dar tik 3 procentus Tarybų | šeimoje. Dėl sunkių gyvenimo 
valstybė tegalėjo duoti pašau- • sąlygų nuo septynerių gyveni- 
lio pramonės produkcijos. Ka-|™o metų jam teko tarnauti pas 
pitalizmo šaukliai pranašavo, i buožes, o vėliau dirbti sunkų 
kad Tarybų valdžia neišvengia-1 miško kirtėjo darbą.
mai žlugsianti jau vien dėl to-: 1940 metais J. Gaisrys baigė
kio ekonomikos atsilikimo. Ta
čiau tvirta ši trejukė buvo pro
letariato rankose! Greit ji 
peraugo į skaitlinę “10,” t. y.!

prie “Tiesos” redakcijos orga
nizuotus žurnalistų kursus * ’ ir 
po to dirbo Marijampolės laik|L 
raščio “Naujasis kelias” redak-

Tarybų šalis 1937 metais pra
dėjo gaminti dešimt procentų 
pasaulio pramonės produkcijos. 
Diena iš dienos šis skaičius au
go ii’ niekas negalėjo sustab
dyti šio augimo; nei hitleriniai 
barbarai, nei kiti imperialisti
niai rykliai.

Į tą tarpą ta pati liga Jo- 
ną griebė už sprando, tren- 

galvą^ pilkite/o ne,‘-afeL k,ė_ lovon,ir išlaikė Rten Pri" 
nu gult. Tos liekarstvos kal^S^į keturias savaites, 
ryte geriu, geros, gardžios,' kF!r I1S įgalėjo nieko nei 
bet ką vakare geriu, tai kad Ikl^°L nei kratyt. Atsikėlė 
jas cholera paimtų. - Js lovos sveikas, kaip ridi- 

Mat, tos choleriškos lie-!kas* Manot, jums stebuklus 
karstvos, kaip jis pats pa-• Pasak°Ju- Ne.
sak?j? P° tam sugrįžęs, Jam tą rudenį reikėjo 
karščiu uždegdavo vande-. stoti kariuomenėn. Vals- 
niu užšaldytus nervus ir jisičiaus viršaitis, sekretorius, 
jausdavo kokį tai nepapraš-' kaimo šaltyčius ir kiti kai
tą kartumą ir paskui miego! mynai parašė lyg ir “broše- 
slėgimą, o tas miegas ne-niją”, nurodant, jog jis ne
leisdavo jam trankytis, stu- bus tinkamas tarnauti ar- 
boje. mijoj po tokios sunkios li-

Tą žiemą siautėjo kokia. gos. Bet Seinuose kariški 
tai karštligė. Aš pats, jos J daktarai peržiūrėjo jį, išeg- 
prislėgtas, lovoje išgulėjau ! zaminavo ir pasakė: priim- 
6-šias savaites. Pavasariui tas. Atitarnavo 4-ris. metus 
auštant pasveikau ir išėjau sargybiniu ant Persijos ru- 
gyvulių ganyti. Tuo tarpu bežiaus. >
tėvą paguldė lovon ta Pati Jam iš kariuomenės rei-

Prie progos turiu primin
ti, kad iš Bagdononių kai
mo Jurgis Babarskas irgi 
keliavo Amerikon. Hambur
ge pamatęs jūrų aukštai 
banguojančias vilnis, išsi
gando jų, apsirgo hydro
phobia ir parvežė jį namo 
sumišusį. Jam jau nereikėjo 
“ekszortų” skaityt, mišiau- 
no vyno gert, nei to
toriškais dūmais rūkytis. 
Dekinevičius išgydė jį to
kiu pat būdu, kaip mano 
brolį.

Babarskas yra devintas 
nyo. mūs gyventojas ir jo 
prižiūrėtojai, ligintojai da
rė tą viską, ką mes darėme 
sūvo Jonui.

Dekinevičių vokiečiai su
šaudė Pirmojo pasaulinio 
karo laiku, kaip rusų šnipą.

Kai kas iš vilniečių dr. 
Dekinevičių vadino šundak
tariu, bet jis mano brolį ir 
artimą kaimyną išgydė iš 
beprotystės, — jis neturėtų 
būt vadinamas šundakta
riu !

Tokio. —- šio miesto po
žeminių traukinių linijos 
tapo pailgintos ' beveik 4 
mylias. Naujos linijos 
jungs miesto dentrą su 
priemiesčiais ir per vieną 
dieną galės aptarnauti 400,- 
000 žmonių.
---------------------- J-------;—

SPEKTAKLIS 
MAŽIESIEMS

Panevėžio dramos teat
ras pastatė naują spektaklį 
—dviejų veiksmų pasaką 
“Kates namai”.

O štai atėjo ir 1958 metai. 
Tarybų Sąjungai ir kitoms so
cialistinėms šalinis jau tenka 
daugiau kaip trečdalis pasauli
nės pramonės gamybos.

1965-ieji — paskutinieji sep
tynmečio metai pažymėti trup
mena “J/j.” Tai reiškia, kad, 
įvykdžius ir viršijus TSRS 
liaudies ūkio vystymo septyn
mečio planą, o taip pat spar-

icijoje. Hitlerinės okupacijos 
i metais J. Gaisrys aktyviai da- 
! lyvavo pogrindinėje veikloje, 
i “Jūros” partizanų būrio greto
se kovojo prieš fašistinius pa
vergėjus.

Tarybinei Armijai išvadavus 
j Lietuvą iš hitlerinių okupantų, 
I J. Gaisrys dirba spaudoje — 
“Tiesos,” “švyturio” redakci
jose, respublikiniame Radijo 

i komitete, redaguoja laikraštį 
! “Naujasis kelias” Marijampo- 
1 Įėję.

J. Gaisrys pasireiškė kaip ga
bus literatas. Nemažą pažinti
nę ir auklėjamąją reikšmę turi 
jo kovingos apybraižos, iš
spausdintos respublikin i/u o s e 

! laikraščiuose ir žurnaluose. 
; savo kūriniuose jis kėlė aktu
alius kolūkinio gyvenimo klau
simus, demaskavo lietuviškųjų 
buržuazinių nacionalistų nusi
kalstama veikla fašistinės oku
pacijos metais. Drauge su bu
vusiais partizanais V. VildžiCįį

■ nu ir S. Vaupšu J. Gaisrys
! rašė dvi knygas apie tarybinių
■ partizanų kovą prieš hitlerinius
■ okupantus Didžiojo Tėvynės 
karo metais — “Aukštaitijos 
kalvose” ir “Keršto ugnys.”
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Lietuviškai-angliškas
Angliškai-Ii e tu viskas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisves Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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

4 ĮK—Laisve i (Liberty)—A'nti ad., kovo (March) 24, 1959

čių liaudies demokratijos šalių 
ekonomikos vystymo tempų! 
dėka, pasaulinės socialistinės j 
sistemos šalys 1965 metais ga-! 
mins daugiau kaip pusę visos! 
pasaulio pramonės produkei-1 
jos.

Tai šuolis į komunizmą. Ir, 
tas šuolis užtikrina pasaulinės; 
socializmo sistemos pranašumą i 
prieš pasaulinę kapitalizmo sis- i 
temą.

Ar tab nėra ryškiausias įro
dymas, kad šalys, įžengusios į j 
socializmo kelią, turi neišsen- 
karnas galimybes? Pagalvoki-; 
me: nors socializmo šalys už
ima tiktai ketvirtadalį žemės 
teritorijos, nors dauguma jų 
praeityje buvo atsi likusios 
ekonominiu atžvilgiu, vis dėlto 
nebetoli tas laikas, kai jos ga-1 
mins daugiau kaip pusę pašau-; 
lio pramonės produkcijos!

Ne dovanai Amerikos laik-, 
rastis “Wall Street Journal” I

J. Gaisrys buvo apdovanotas 
pirmojo laipsnio medaliu “Tė
vynės karo partizanai” ir ki
tais medaliais.

J. Gaisrys ištikimai tarnavo 
savajai liaudžiai. Jį pažinoju
sieji visada prisimins kaip ga
bų žurnalistą, ištikimą lietuvių 
tautos 'sūnų, tarybinį patriotą.

Grupė draugų

KINIJOS RESPUBLIKA 
PERSERGSTI VAKARUS

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublikos vyriausy
bė pareiškė, kad jeigu Va
karai bandytų užpulti Ry
tinę Vokietiją, tai jie susi
lauktų viso socialistinio pa*i( 
šaulio smūgio. <4;

Kinija sako, kad ji pilnai 
i'ems Vokiečių Demokrati
nę Respubliką taikos ar ka
ro laiku.
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6 APSKRITIES ĖUOPAS 
IR NARIUS

Kovo 15 d. Philadelphijoj 
buvo laikytas LLD |6-os apskri
ties veikiančiojo komiteto po
sėdis. Buvo plačiai kalbėta ..j |apie spaudos veika us ir pada
lyta daugelis kitų gerų tarimų 
kas link apšvietos ; ir kultūros 
veiklos.

Veik, komitetas nutarė pa
raginti visas kuopas, kad iš- 
kolektuotų iš savo narių meti
nes duokles už 1959 m. ir kiek 
galint prikalbintų (seniau išsi- 
braukusius iš kuopai narius su- Į 
grįžti vėl atgal į kuopas. Kvie-1 
čiame visus 'sugrįžti, kurie dėl 

i buvusios reakcijos siautimo ar- 
I ba kitokių priežasčių pasitrau- 
( kė. Mes privalonjie telkti di- 
Į desnes jėgas, kadahgi sekamais 

1960 metais bus Išleista labai 
svarbi knyga “Aiherikos Pro
gresyvių lietuvių istorija.” 

| Mes privalome vį.si pažangie
ji lietuviai tos knygos išleidimu 
rimtai susirūpinti.' Parinkime 
istorinės medžiagoj ir užsimo
kėkime duokles, n^s knygos iš
leidimas kainuoja daug pinigų.

Posėdyje dalyvavo ir svečių. 
; Todėl jis buvo skaitlingas ir 

Posėdžiui pasibaigus,

Miami, Fla.
JURGIO KLIMO FILMAI

Pagaliau ir Miamės lie-
SUPILTAS NAUJAS 

KAPAS
Šeštadienį, šių metų va 

sario 28 dieną, Wilson Me 
įnoriai Hospitaly mirė Lou 
is Šimoliūnas.

Louis Šimoliūnas gimė'no ir išmokslino dukterį A-'kytas, sekmadienio vakaras. 
1890 metų birželio mėnesį I licią ir sūnų Arthurą, kurie; O čia žmonėms suvažiuoti 

Igan toloka ir naktis. Sek- 
į Velionis dėjo daug s va r-: mingiausi parengimai čia 

siūdami ki-Lbos į skaitymą ir kiekvieną | įvyksta, kuomet jie suruo- 
, nes iš naują išradimą sutiko sujšiami_ popiečiais. Veikiau- 

Be'sia del to laiko ir publikos 
ti-

gas žmogus. Jis mokėjo 
d r a u giškai sugyventi su

kas makosi, kad jis Įpykęs ant 
motinos, nes ji norėjusi jį 
mušti su kareivišku diržu.

S. O.

;draugais, kaimynais ir visa tuvius aplanke filmininkas 
{žmonija. Taipgi jis vedė Jurgis Klimas. Filmų va- 
pavyzdingą šeimyninį gyve- karą suruošė pats filminin- 

inimą. 1926 metais vedė Ur- kas, Žekonių rezidencijoje, 
šulę Maminiškiūtę. Išaugi-1 Gal laikas netiksliai patai-

• • v  1 !• .1 1_J t A 1 Iz-ttL r, c onlzm o rl I/' vnlzoime

Filmų va-

Radviliškio miestely, kuria-;dabar liūdi netekę tėvo, 
me jo tėvai gyveno ir da-' 
rėš i gyvenimą, i 
tiems drabužius, 
amato Louiso tėvas buvoj dideliu pasitenkinimu, 
siuvėjas. Louis, isiuvėjas. Louis, gyvenda- j to, jis gyveno pačiu žymiau- i susirinko mažiau, negu 
mas miestelyje turėjo dau- siu žmonijos istorijoje lai-!kėtasi.

“KATRIUTĖS
GINTARAI”

Pamatinis veikalas

giau progų lankyti mokyk
lą, kad ir trumpai. Ir, ži
noma, išmoko savo prigim
ta kalba skaityti ir rašyti, 
o taipgi ir porą kitų kalbų 
—rusišką ir lenkišką, o gal

I kotarpiu, pergyveno du di-; 
džiausius žmonijos istorijo-1 
j-e karus — pasaulinius ka
rus. Jo gyvenime įvyko isto-'

LDS 8-os apskrities komite
tas turėjo savo posėdį kovo 15 
d. Nutarė parsitraukti Lietu
voje gamintus filmus ir vietos 
lietuviams parodyti. Kada jie 
bus gauti ir kur rodomi, apie 
tai vėliau bus pranešta.

Komitetas turi geru knygų 
iš Lietuvos. Kas norėtų pa
siskaityti, tai kreipkitės pas J. 
R. Mažukną. Jis yra įgaliotas 
jas tvarkyti.

Apsk'rit ie.s Komitetas

Nashua, N. H.

liūdesy žmoną Uršulę (Ado- 
maičiūtę) Shimonienę, dukte- 

T»,į » A ..1. 4 -4------- n i

Shimonį ir anūkus.
Pereitą mėnesį korespon

dencijoj nebuvo pažymėta Ane
lės (Jakubauskaitės) Stalių-! 
lionienės mirties data. Ji mirei 
sausio 27 d., o palaidota 30 d, i 
Riverdale kapinėse, Northb-1 
ridge, Mass.

LSD,1 draugija pareiškia nuo- 
i širdžių užuojautą velionių šei- 
I moms, giminėms ir draugams.

LSD draugija suteikė pasku- 
I tinį patarnavimą buvusiems 
j nariams — grabnešius ir gra- 
| žiu gėlių vainikus.
Į Lai jiems būna lengva šios 
: šalies žemė !

Norintieji įsirašyti į LSD

draugiją malonėkite ateiti I 
susirinkimą balandžio 6 d., 7:- 

veil. VivK., i^iiCiiCOtt St.,
Woraestery. Kep.

New Haven, Conn.
PADĖKA

Širdingai ačiuoju visiems 
draugams ir draugėms už 
surengimą mano varduvių 
“pares” ir už gražią dova
ną, man suteiktą. Nesitikė
jau tokios puikios dovanos. 
Bandysiu atsiteisti su savo 
visuomeniniais darbais, 
kiek galėdamas.

Dar kartą širdingai ačiū 
visiems. J. Kurtca

Ir vėl šio miesto žmonės 
gavo “gražią dovaną” nuo j 
kapitalistų. Kaip žinia, 
N a š v ė s miestas kadaise I 
skaitėsi tekstilės pramonės1 
miestu, bet 1949 m. didžiulį 
tekstilė fabriką u ž d arė. 
Vietos biznieriai ir kt. da
rė viską, kad palaikius nors 
mažesnį fabriką. Buvo vie
nas paliktas, kuriame dirbo 
350 vyrų ir moterų. Da
bar paskelbė, kad ir tą jau 
uždaro su pradžia sekamo 
mėnesio. Paleis iš darbo ir 
eik sau, kur nori! Iš 350 
darbininkų tik 19 bus tokių, 
kurie gaus senatvės pensi- 
sijas. O ką veiks kiti? Kur 
jie gaus darbus?

Tai ot, tau ir kapitalis
tinė santvarka: vienu kartu 
samdytojas mostelia ranka, 
uždaro fabriką ir tu žmo
gus, ilgai dirbęs, lieki be 
darbo. O tai reiškia ir be 
duonos! •_

Pereitais metais Našvėje 
gimė 1,447 vaikai.

Mirimų buvo 511.
’ Vedybų — 879. Iš to skai

čiaus 116 porų tuokėsi ci
viliniai, be dvasiškių talkos. 
Vadinasi, žmonės po biskį 
ima susiprasti.

Tas Pats

buvo 
Tai 

i paties J. Klimo kūrinys.
turinys yra le- 
pasak iškas, bet 

jau sumodernizuotas, kūrė
jų taisytas.

Kurie matėme pirjn-esnius 
Klimo gamintus kūrinėlius, 
tai šiame padaryta gera pa
žanga. Balsai aiškūs, vei
dai vaidintojų pažįstami. 
Scenerijos tinkamai paruoš
tos. ______
ra rugiapiūtę ir 
gražių vaizdelių.

Kurie mes pažįstame ak
tores - dainininkes E. Bra
zauskienę, N. Ventienę, taip 
pat J. Grybą, J. Jušką, jie 
visi pažįstami ir filme. Y- 
pač dainos gražiai atliktos 
ir tinkamai užclekorduotos. 
Gal silpnesnė vieta, tai ak
torių vaidyba, pokalbiai. 
Bet čia jau ne filmininko 
klaida. Pagaliau iš mėgėjų 
mes ir nereikalaujame pil- 
niausio tobulumo.
JAUNIMO FESTIVALIS 

LIETUVOJ
1 Antra filmų programos 
’dalis buvo Lietuvos “

> a 
visos! Iš visų apylinkių, iš mūsų buvusios tėvynės,

rinis visuomeninis persilau-l J^ątriutes gintarai, 
žinias iš kapitalizmo į soci-L 
alizmą. Į visus svarbius pa-l Gintarų 

Būdamas 19 metų am-'^?^1*® į^1'8 .veHo"islf"~ 
žiaus jaunuolis ir žinoda-. k^ipe didelį dėmesį n s o
mas, kad laikui atėjus turėsi^0eigą. _ 
Piti i Rnsiin« ntj Velionio karstą puošė dau-

b 
kurie sudarė vaizdą, kad jis 

• tik ilsisi įvairių gėlių dar
belyje. Daug žmonių lankė 
i jį šermeninėje ir palydėjo į 
amžiną atilsį — Glendwood 
kapines. Ant kapinių drg.

ties *VU1 11X1 11111 !Ant. Žolynas pasakė reikš-
'mingą atsisveikinimo kalbą.

Louis, susiradęs darbą En-1 Ir varde šeimos tarė vi- 
dicott Johnson Corp, a valy- 'siems ačiū už gėles, simpa- 
nės išdirbystėje, dirbo sun-’tiją, lankymą šermeninėje 
kiai ir taupė pinigus kiek;ir palydėjimą į kapus, 
galėjo. N e b u v o išlaidus

eiti į Rusijos armija at-i . _ - . ..
likti tarnystę, o to Louis la- pbe _8e1!^ vainJk5 
bai nenorėjo, jis nusprendė!
pasitraukti į užsienį, į Ame-į 
riką. Ir rudeniop, 1909 me-1 
tais, Louis Šimoliūnas atvy-! 
ko j šią šalį, į Bingham to-' 
ną, kuriame gyveno iki mir-|

Glenwood kapinėse Tavo 
m a ž o s vertės pobūviams, vieta, kur Tu ilsėsies amži- 
Bet mylėjo skaityti darbi-Inai — ant aukšto kalnelio, 
ninkišką spaudą — “Kovą” j tarp žalių medelių, kur čiul- 
ir “Laisvę” nuo pat įsikū-.ba paukšteliai, 
rimo ir įvairaus turinio 
knygas. Tais laikais jau' 
čia gyvavo LSS 33 kuopa,! 
kurios Louis buvo nariu,! 
ištikimai laikėsi jos princi-l 
pu, jos idealu, ir turėjo aiš-|v. . ._ . v. .
kų supratimą apie kovasic!a!’ niufb5eizieciai. I asku- 
tai^-dviejų klasių — darbo tinis kvieslio sukis: tai su-

paukšteliai.
Anna W eitus

Newark, N. J.
Na, broliukai niūvarkie-

j WATERBURY, CONN

AUKSINES VEDYBOS
žymiems visuomenininkams, ilgamečiams Waterburio 
gyventojams, sukako 50 metų jų vedybinio gyvenimo.

ili. kapitalo, ii 
kad darbo klasei būtų leng-

. Filme mes matėme tik-1 Jaukus.
• daug kitų 4-gė Plčtienė pasikvietė da

lyvius j savo namus ir pavaiši
no kava ir užkandžiais.

Kol 
gerai 
lais.

kas 6-oji apskritis veikia 
ii;, rūpinasi t LLD reika-

J. KAZLAUSKAS, 
Veik.' kom.

Hart, Mich
•sekr.

PRAŠVILPĖ {AUDROS
Bėgyje savaites! ar kiek 

prašvilpė dvi ar trys
čia 

audros, 
net mūrinis namas sujudėjo. 
Stebėtinas dalykas su ta gam
ta. Būna graži saulėta diena, 
sniego pusnys pamaži nuo sau
lės tirpsta, vanduo latakais 
bėga, net gražu, 'malonu j tai

. ..... - 7 _ Jau- veizėti, visai b.ųtyt panašu į ar-
.• darbavosi, kruskite, subruskite visi ir nimo Festivalis.”' Gal kad tėjantį pavasar'

vesnis gyvenimas ii* laimin- ^a^Bielių, is viensėdžių gal kad mes ten augdami švilpti
traukite į Niūvarką sekma- tokių festivalių nematėme, 
dienį, ka^anc^io 5 d., 2 vai. i todėl šis filmas tikrai žiūro- 

lio Jono" ir sesučių, Tekly- P,° Jūs jau matėt vus nustebino, sužavėjo.

gesnis rytojus. Louis nepa- 
" miršo nei savo tėvelių, bro-

skelbimus: “Čigonai” čia 
pas mus pribus, iš Usterio 
—būrys spalvingas, gaivin- 

Pasirodys savo^abu- 
visi šauniais čigoniš- 

1912 metų, Louis atsikvietė [ Pai’ėdais pasipuošę, 
brolį Joną ir sesutes, ir jie! Ir bus kuo mums pasigė- 
visi jau mirę. ■ rėt, pasiklausyt ir pasi-

1915 metais buvo pabaig- j džmugt. Jūs matėt atvaiz- 
ta statyti Lietuvių tautiško ^aR? šauniai, prašmat- 
namo bendrovės svetainė, i Piai išsirikiavę, d r ą sj a i 
kurioje buvo vietos dėl dvie-l^P» .^ac^ spėk stebėtis, 
jų krautuvėlių. Vienoje iš į Knip jie.scenoj mirguliuoja, 
jų Louis Šimoliūnas įsikū- meilinasi, rom an s u ° j a . 
re krautuvėlę ir darėsi gy-1Kaip d a i n uo j a Usterio 
venimą iš jos. Už keliolikos sbambusis Aido choras

tės ir Onytės, paliktų Lie
tuvoje. Palaikė glaudų su
sisiekimą su jais. Ir trejų 
.metų bėgyje nuo jo atvyki- £as- 
mo į Ameriką, tai yra iki

vus nustebino, sužavėjo.
Filmas profesionališkai 

gamintas. Jame mes mato
me šimtus, tūkstančius Lie
tuvos jaunimo. Jame mato
me spalvinguose kostiumuo
se jaunimą šokantį, dainuo
jami tį. Matome Lietuvos 
gražiausius vaizdus.

Festivalis vyksta ne salė
se! bet lauke, parke, gatvė
se; Šokiai, dainos atliekama 
masiniai. Tūkstančiai da
lyvių, tūkstančiai žiūrovų! 
Iri kai jie šoka ar dainuoja, 
to didingo ir spalvingo fes- 
tiyalio pati širdis, jo turi- 

jo vyriausias šūkis:metų jis suėjo i pusininkus tai. Dirveho Jono vadovy- nys,
u bej! Solo ir duetai ir kvar- tauta. tauta.

| tetai, visas choras — kad i Tai matėme mūsų buvusios 
j uždrožia: visas oras I 
banguoja, skamba, < 
Ausys kruta įsiklausę, akys 
mirksi apsiblausę, vos su- 
spėdamos sekiot! Veidas 
šypsosi įraudęs, tuksi džiū
gauja, širdis, krūtinėj leng
va! Kas ten dedas palapi
nėj? Susipynė, susimaišė... 
laksto, rėkauja pakvaišę... 
Ai, tragedija, audra! Ai,

su Ignu ir Marijona Žvir 
liais (Ignas jau miręs, o! 
Marijona vedė Joną Kaz-I 
VjJcską) ir bendrai palaikė 
krautuvę iki 1952 metų. Pa
krikus jo sveikatai, turėjo 
pasiduoti sunkiai operaci
jai, ir dėl tos priežasties bu
vo priverstas krautuvę par
duoti ir verstis lengvesniu už
siėmimu, a t s i ž v elgiant į 
sveikatos stovį.

Louis per visą gyvenimą 
buvo progreso, : _ 
mokslo ir taikos šalininkas.

apšvietos, čigoniškai tikra!
Na, gana. Tai paskuti- 

Nors aktyviame darbe ma-jnis jum kvieslys. Labor 
žai dalyvavo dėl darbo są-{ Lyceum salėj mes pasima- 
lygU, bet jis visaip rėmė pa-ltysim. Rengia LLD 2-oji 
žangiąją spaudą ir organi- {Apskritis.
zacijas. Jis priklausė prie n v. , . .
LLD 20 kuopos nuo pat jos . az ? S.US1 
susiorganizavimo (be r o d s I taLmalonu- tai smagu! Pa- 
1915 metais) ir darbavosi išaugsime abu, pajaune- 
jos labui ir gerovei kiek jo's,me.vlsl- skan,!°? sveikatos 
laikas leido jam darbuotis, i Pas!?em«- n!elllai. rankom 
Taipgi priklausė ir prieIšsiėmę,- kraują atgaivi- 
LDS 6 kuopos nuo 1930 me-nPazan^iu mmią 

• tu. Ir per paskutinius savo “bcnt akim apsxkabme d- 
Sjtoenimo trejus metus ėjo^es*nfai i-!^ T ’

finansų sekreto r i a u s I n^algiojs glėbin . .. ilgam, 
J c I ilgam atsiminimui.pareigas. į

Velionis, buvo pavyzdin-į Jonas Kas kailis

tik i tėvynės jaunimą masiniai 
ošia! išstojusį menui, kultūrai, 

’ ; mokslui, darbui, gyvenimui 
laiku, kai šios šalies bulva
rinė spauda, 
rūs komentatoriai ir 
džios pareigūnai garsiau ir 
dažniau skleidžia propa- 
agndą už karą, už atomi
nius ginklus.

Galima jausti, kaip į žmo
nių mintis ir jausmus atsi
liepia šių dienų įvykiai. Po 
filmo matymo, susijaudi
nęs asmuo, prieina prie šio 
reporterio ir sako: “Matė
me, kaip linksmas ir gra
žus jaunimas prašo taikos, 
prašo sulaikyti ginklavimą
si. Nejaugi tie karo treškė
jai imsis atominėmis bom
bomis žudyti šį jaunimą?”

—Taip, žmonių užduotis 
yra sulaikyti karo troškė- 
jus, jei norime, k a d būtų 
taika, — atsakiau klausė
jui. Reporteris

5 p.-Laisvė (Liberty)—An trad., kovo (March) 24, 1959

Tie žymūs asmenys yra:

Marijona ir Juozas

STRIŽAUSKAI
Taigi kultūrinės lietuvių organizacijos rengia pokylį 

pagerbimui jų auksinio jubiliejaus proga.

Tai bus

ŠAUNUS PIETŪS
Geri Valgiai ir Įspūdinga Programa

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

Pradžia 1-mą vai. dieną. —:— Kaina $3.00

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

v pasitenkinimo ir patys sau.
> Rengėjai

Tik staiga 
nei iš šio nei iš to pradeda 

i vėjas, kurps virsta vie
sulu, - temperatūra nupuola ir 
atidrėgusį sniegą! pradeda lyg 
dūmų debesis švaistyti aplink.

Prieš tūlą lailją buvo kiek 
prasiblaivę in žmonijos gyveni
mo horizontas. l|et štai sumi
šys, pradeda kilti, audra. Mū
sų gerbiamas prezidentas pa
sakė kalbą apie Berlyną ir kal

bom u nizmį i m peria! i z- 
norįs praryti

Mū-

tino
mą,” kuris būk 
tą miestą su jo virš dviem m i 
lijonais gyventojų
prasidėjo kalbų kalbos. Gal ir 
gerai, kad žmonės .suskato 
diskusuot labai opų klausimą— 
karas ar taika, feet, kad visą 
kaltę suversti ant Sovietų Są
jungos, ant Chruščiovo ir ko
munizmo, o save
ypač Ameriką) visai nubaltin- 
ti-pateisinti, rodosi, būtų apsi- 
lenkimas su tiesa.

Kovo 18 d. čia buvo labai 
skaidri saulėta diena, vėjas pu
sėtinai švilpauja, 
ta 35 laipsniai
šiandien, o rytoj būsią šilčiau.

Nuo to ir

(Vakarus ir

buvo pranelš- 
temperatūros

radijas, įvai- Rytoj ponas Macmillanas bu
vai- .siųs Washhingtonle, gal jis šiek

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
tep jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

tiek prisidės prie 
m o mūsų vadovų|. 
reikia —■ 
stovios taikos.

prablaivini- 
To būtinai 

žmonija trokšta pa- 
Hartietbs

Pittsburgh, Pa
Lietuviu Motei 

Klubas kovo 8 c 
terų Dieną, 
kandžiais . 
kos. Drg.
kė atitinkamą 
terų reikalus, 
ir ateityje.

Pelnas nuo

ų Progresyvis 
. minėjo Mo- 

Buvo pare su už- 
Buvo gražios publi- 
Remeikienė pasa- 

kalbą apie mo
kovas praeity.)e

parengimo bus 
paskirtas Lietuvių Tautiškoms 
Kapinėms. Ačiū 
parengimą!

moterims už

Netoli nuo Pittsburgho, Se
wickley, Pa., 10-les metų vai
kas užmušė savo motiną prieš 
du metus laiko 
ėjo tyrimas ir nebuvo žinoma 
kas tą padarė,
metų vaikas prisipažino, 
jis kirviu užmušė motiną. Vai-

Per du metus

Set po dviejų 
kad

Worcester, Mass, i
Kovo '(March) d. įvyko LSD 

mėnesinis susirinkimas. Buvo 
plačiai kalbėta apie mūsų biz
nio patvarkymą. Gal 'būt ne
siranda tokio biznio niekur, 
kur apsieitų be klaidų ir be 
tam blogų įvykių. Mūsų pa
čioje draugijoje taw irgi pasi
karto j a.

Jeigu nariai lankytų .susirin- 
I kimus skaitlingiau ir imtų bal- 
| są pasikalbėjimuose, gal daug 
pagelbėtų išvystyti geresnę sis
temą.

PENNY SALE
I

Kovo 7 d. įvyko “penny sale.” 
I Daugiau publikos suėjo, negu 
Į buvo tikėtasi. Pelno liko ar
ti dviejų šimtų dolerių. Tai 
puikios pasekmės!

Parengimo pasekmės daugu
moj priklauso nuo pasidarba
vimo. Surengimo komisija tu
rėjo labai darbuotis. Gali būt, 
kad Marijona Meškienė dau- i 
giausia turėjo dirbti. J. Bak-1 
išys jr daug kitų narių prisidėjo 
prie surinkimo visokių daiktų.

LSD draugija nuoširdžiai 
dėkoja visiems darbininkams 
už gerą pasidarbavimą. Auko
tojams už gražias aukas, o pub
likai už taip skaitlingą atsi
lankymą į LSD parengimą.

MIRĖ
Kovo (March) 2 d. mirė 

Mrs. Mary (Vilkau s k a i t ė ) 
Deksnienė, sulaukus 64 metų. 
Palaidota Hope kapinėse.

Marijona paliko dideliame 
liūdesy vyrą George Deksnį, 
dukterį Mrs. Ilrene Gale..

Marijona, vyras George ir 
dukrelė Irene buvo nuoširdūs, 
rėmėjai pažangos — rėmė vi-1 
šokiais būdais ir darbais dar
bininkų judėjimą ir spaudą. 
Marijona priklausė prie LSD, 
draugijos, LDS 57 k p. ir Li- 

! te ratu ros draugijos.
| Kovo 7-ą d. mirė Charles 
j Shimohis, 76 metų. Palaidotas 
| Notre Dame kapinėse.

Shimonis paliko dideliame

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

knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meile ir laimė. 311 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitas knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio padu.
316 psl. Kabia $2.

ŠIRDIES ROMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato— 
ką? Jis pats ras skaitydamas. 449 psl. Kaina $2.

ŠLIUPTARNIAI. Šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir 

! jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2!
Visos 4 knygos sykiu tik už $5!

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

Visos 5 knygos drauge tik už $8.
Jau šimtai šitų Įmygu išsiųsta j. Lietuvą ir gauta labai daug nuo

širdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių 
knygoms, kurių jie dieną naktį laukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.)
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. IIALSTED ST.. CHICAGO 8, ILL.

Bostono Apylinkei!

MASSACHUSETTS 
LIETUVIŲ MOTERŲ SĄRYŠIO

SUVAŽIAVIMAS
Įvyks Sekmadienį

Balandžio 12 April
Pradžia 1-ą valandą popiet

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubo Salėje 
823 Main St., Cambridge, Mass.

Visi pažangiųjų moterų, klubai, LLD kuopos ir kitos 
organizacijos, kur tik yra moterų, yra kviečiami 

dalj^auti suvažiavime.

Moterų Sąryšio Komitetas



DIDYSIS NEW YORKAS
Mirė žymus žydą Padėka Stefanija Cedronienė
veikėjas, R. Salzmanas Lictuyių K.ult.r" ’y0, Cent- gražiai sveiksta J 7 ro atsibuvusio banketo rcn- &

A^tra savaitė, kai Stefa- 
inija Cedronienė yra po la-

I langeliui paža n g i ų j ų 
nerikos lietuviu buvo pa

ilgametis kovoto-

Salzmanas jau mirė, 
mirė St. Paul, Minn., 
buvo nuvykęs su pral 
maršrutu. Sakoma, šal

Iš Moterų Klubo darbuotes KAS YRA KALTAS Už 
LĖKTUVO NELAIMĘ?
Dar vis tebeina tyrinėji

mas “Electra” lėktuvo ne
laimės. Jis vasario 3 d. 
įkrito į East upę ii- žuvo 65 
žmonės. Tyrinėjimų komi
sijai raportavo lakūno pa
galbininkas Frank Hlava- 
cek, inžinierius

SU PAVASARIUS PAS 
MUS SUGRĮŽO ŽIEMA

New Yorko apylinkėje pa
vasaris sugrąžino žiemą. L j 
sekmadienio į pirmad i e n į 
naktis buvo viena iš šal
čiausių naktų. Sekmadienis 
irgi buvo nepaprastai sai

das ir vėjuotas.

Paskiausias Motėm Klu- met, gerai pasitarnavo ko
bo susirinkimas buvo ypa
tingai smagus, hes gavome namie keptų, valgėme visi 

! netikėtų dovanų ir puikų, 
ljausmingą laišką, .kuriame! 
j sveikina mus į-š Argenti- 
Inos, Buenos Aires, Klubo 
į Moterų Skyrius su kovo 
8 d., Moterų Dienos, švente,! 
įdedamos savo narių nuo-j 
trauką. Visa tai parvežė J. Į 

p - v jGasiūnas. Kaip Į gaila, kad j 
, . . , . , f . j pasveikinimas nebuvo skai-itus laiko lai buvo tokia,.pat1 . - . - i

operacija padaryta, ir ‘įuo i L 
Baltrušaitis, K. Benderis, jos pį]naį 

Prie stalų patarnavo; II- tvirtėiusi.
se Bimba, V. Bunkienė, M.,niėkJ negali'pasakyti? bet!R() numerilh 
Kalvaitiene, pagelbėjo An-.šiį0 tarpu jos padėtis vral 
ne Yakštis. Viktorija Rnl-pa]paį džiuginanti. Trečia- 

check i’ū-ic]įįni ar ketvirtadienį ji
jau bus namie — taip jai i Raportas is 
laika nustatė ja operavęs' Moterų Dienos 
ehirurp-as priimtas entuzias 11 s k a i. p pabaudos .

Klubietės dėkingos |U. u
Geriausios kloties! V. |rL1į j jr StanislovaičiamsjMes laukiame

vio dalyviams, o labiausiai paį sunkios .operacijos ligo-i 
seimininkėms, kurios P1'!- ninėje. Jos operacija buvo i 
dėjo daug darbo ir energi-! ]a}>aj rizikinga, bet jai jau i 
jos primosime valgių. 1 ai ■ nebuv() kitos išeities, jei no-j 
buvo M. Wilsomene^N. Ka-jpejo dar gyventi. '
nopienė ir 
•Joms daug

M. Yakštienė.! 
oagelbėjo W.

vo 8 d. minėjime. Pyragų,

iki sočiai, jau nekalbant 
apie kitą maistą. Šios mūsų

mirė; širdies smūgis paKir- 
to io gyvybę. Vėlioms buvo 
sulaukęs 69 metu amžiaus.

R. Salzmanas buvo gerai 
pažįstamas ir mvlimas pa- myje”. 
žangiųjų žydų darbininkų 

A V. Jis veikė! 
organizacijo-' 
vienas žydu i

patarnavo

sios po kelis pyragus: A 
Mikalaus, M. Wilsoniene, K 
Petrikienė, M. _Yakštienė, | Cook ir lėktuvo

i D. Galinauskienė, A. Gil- toja (stewardess) 
Įmanienė, E. Kasmočienė. |er>
j Dauguma šių draugių visą jįe sak0, kad 

. ! vakarą dirbo prie patarna- kapitono Alberto
Itytas mūsų kovo 8 d. minė-ivimo ir prirengimo maisto, kaltė nes jis tos r

dar nebuvo su-'-^.mc—.? . \ Adelė Rainienė, kuri da-|tuvą valdė tik virš 12 va-
Kaip bus toliau, iviena* niitm-' bartimu laiku nesveikuoju! landų. Kapitonas DeWitt

- ■ų. Vienoku laiš-: p. prįe į0 jar prižiūri senu- žuvo nelaimėje, ’ tai, s.u- 
patalpintas “Lais-itc kaimynę, užpraėjusiame prantama, jis negali ir pa-! 
—- laiškutį,Įsiteisinti.

I atsiprašydama, kad negali
ir ta

Jie sako, kad

W a r r e n
patarnau-
Joan Zel-,zano provincijoje gyvena 

i daug vokiečių kilmės žino
tai buvo i nių. Jie reikalauja autono- 

DeWitt i m i jos.

PRANEŠIMAI

Balzano, Italija. — BaL

‘ūšies lėk-i

Vjienok, laiš-ip. prįe į0 jar prižiūri senu- žuvo

su argentiniečių loto-' mitinge prisiuntė

ira ternalėse 
se; jis buvo 
dienraščio “

ganizavusi pažangi ameri
kiečių fraternalė organiza
cija — International Wor
kers Order, R. Salzmanas 
buvo jos. sekretorius. Vė
liau, kai į IWO įstojo daug 
kalbinių fraternalių orga
nizacijų, tuomet velionis

Pietų Amerikos pažan-; 
giaiai spaudai aukas rinkoj 
S. Kazokytė, M. Stensler ir! 
E. Brazauskienė. N. Ven-| 
tienė ir N. Buknienė pasi
darbavo su bilietukais.

Koncertine programa pa
tarnavo solistė E. Brazaus- 
i kieno, maloniai sudainuo-Į 
dama koletą dainų ir 
Choro Moterų Kvartetas 
kurį sudaro sekančios ge
ros dainininkės:

atsibuvusio dalyvauti su mumis, 
minėjimo proga įdėjo į laiškutį $15

Širdingai ačiū 
dakta-|d. Rainienei už šią paramą.

■jos sąlygų

SUVAŽIAVIMAS
i Massachusetts Moterų Sąryšio su- 
, važiavimas įvyks sekmadienį, halan- 
i džio 12 d., 1 va), dieną, Amerikos 
į Lietuvių Piliečių Klubo salėje, 823 

, Mass. Visi

lienė
Pianu

sekretoriaus.
R. Salzmanas buvo uolus 

kovotojas prieš makartiz- 
mą. Gabus organizatorius.

Liūdesy liko io žmona
Molly, 11 • y s. ištek ė j u s i o s 
dukros, daug anūkų.

Korės p.'

■y i - n • • i lietuvių i'jjiucjų rumLakūno pagalbininkas Main St., Cambridge.
Hlavacek sako, kad lėktų- pažangių moterų klubai, LLD kuo- 
vas per 
prie LaGuardia 
darydamas apie 800 pėdų į 
minutę, o toks, greitis per

greitai artinosi
orlaukio,

už - jų gražų apibudinimą, j pagerėjau t, kad galėtų mu-ldidelis nusileidimui, 
su paveikslais, ihusų naujos| su tarpe vėl dalyvauti.
valstijos — Hąvajų. Abu į 8
Stanislovaičiai netik

uos ir kt. organizacijos, kviečiami 
dalyvauti. Moterų Sąrvšio Komi.

(23-26)

SOUTH BOSTON, MASS.
ALDLD 7-os ir LDS 1-os Apskri- 

j čių komitetų bendras posėdis įvyks 
I sekmadienį, balandžio (April) 5/d., 
,11 vai. ryto, 318 Broadway.

Kviečiame visus minėtų apskri
čių komitetų narius ir visus tų or- 

i ganizacijų veikėjus Bostono apylin
kėje dalyvauti šiame bendrame po
sėdyje. Čia turėsime pasitarti va
sarinių parengimų (piknikų) reikalu, 
kad juos pasekmingai pravesti, ir 
turėsime kitų svarbių reikalų ap
tarimui, kurie liečia mūsų organi
zacijas. J. Jaskevičius. ALDLD 7-os 
Apskr. Sekr. (23-25)

1 Bet tas patsai žmogus sa- 
Su pradžia šių metų isto-iko, kad kada lėktuvas atsi-!

_ ____ kad jo dvi naujos narės į Lite- 
neėmė jokio atlyginimo nei ratūros Draugijos skyrių— 

;už kelionę iš įVaterburio, dd. Cibulskienė ir Nakti-
— i nienė.

Neatsisakėme pagelbėti 
0 I Literatūros Draugijos 2-ros 

' 1 ’ ’ priė-
žė mums namie keptą pyra- mui Worcesterio Aido Cho-! 
gą. Ačiū jai! Mės turėtume;ro. kada atvyks balandžio! 

i “Čigonai”, 
ti M. Strižauskienei —wa- Ir šiam darbui pirmoj vie-

' ’ • bran- pajamos
M. Wilso- kontroliuojamos.
Yakštienė. kami ir atlyginimai kuni-‘^ 

Šalva'proga. Pokylis įvyks 12 d.!Joms pagelbės K. Petrikie- #ams-
L-ilorirlvin A v nohfitn tmivii nn iv (Yvivnn rnvien viptirn’il (D.

“ATLAS” NUSKRIDO 
TIK 800 MYLIŲ

Cape Canaveral, 
AiMo! Karinės aviacijos 

'kai paruošė su 
prietaisais 90 tonų 

N. Ventie-! “Atlas”. Buvo 
Buknienė, L. .. . .
ir K. RtL'inskie^ė. !4’d()0 bet raketa nu

puolė į vandeni už 800 my
lių. Vienos, tokios raketos pandyti šiaip taip atsilygin- 4 d. su operete 
pagaminimas atsieina 
milijono dolerių.

viršinin-
nau.]ais.pet par aįveže ir publikos—i 
raketąStrižauskus Krasnickąl 

manoma,, p- dar vieną draugą. C
0. Čepu-'k<įd ji nuskris virš Atlanto !c{raUgg Strižauskienė atve-1 apskrities komitetui

mušė į vandenį, tai jo ro
diklis (altimeter) rodė dar, 
500 pėdų lėktuvo buvimą! 
ore. Jeigu taip, tai kaltė ne 
kapitono, bet lėktuvo Įren
gimų.

vedėja M. Stensler.
Dėkui visiems, kurie 

lietus pagelbėjo platinti.
Rengimo Komisija:

V. Bu n k us 
J. Kalvaitis

K. Petrikienė
S. Večkys

virs:ti .
terburiečių rengiamam po-i toj stojo mūsų taip 

i kylyje pegerbti dd. 8
Maskva. — Mirė gruzinų j žauskus jų 50 njetų vedybų į nienė 

liaudies rašytojas !
' Dadiani, kuris yra parašęs i balandžio. Ar nębūtų gražu! nė ir grupė mūsų vietinių 
; virš 100 brošiūrų ir apysa-i būriui mūsų narių ten daly- aidiečių. O visos kitos na- 
;kėliu. Jis jau buvo 85 metų vauti? rėš turime rūpintis su nak-
amžiaus. Klubietės, kaip ir visuo-! vylėmis viešnioms ir sve-

Stri-igios gaspadmės, 
‘ 1 ir M.
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Richmond Hill, N. Y. Newark, N. J.

į oi am s.
! Tai
mūsųv

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
daryti rinkliavas, tačiau ir 

valdžios
šios

oficialiai IUII 
Iš jų išmo-1 bų

Ieškau savo pažįstamo Jono Ja- 
siulevičiaus, kuris gyveno Washing- 
tono mieste ilgą laiką. Turiu svar- 

reikalą, tad prašau jį patį ar kas 
jį žinote pranešti man. būsiu 

/UTA , , , „ 1 dėkingas. J. Blažonis, 26G Appleton( Draugas,” kovo 16 s,, Low(?n Mass

Vadinasi, kunigai ir davat
kos nebegali rinkliavas susi
žerti sau į kišenes be jokios 
kontroles.

i Man labai norisi už tai Lie-
i pa-tiek šiam sykiui npiej£UV0S vyriausybe karštai 

darbščiasias klubie-1 v sveikinti.

(23-24 L

Darnūs 
į JAV 
valse.,

Išvyko nevedusios, ir pas

Ieva
I

ir Konstantės, 
iš Gardino sri- 
Šumos-kroklio

OPERETE ‘ČIGONAI’
PARAŠYTA STASIO ŠIMKAUS

Suvaidins Worcesterio Aido Choras, vadovybėj Jono Dirvėlio

8 Vai. Vakare

WORCESTERIO AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS JONO DIRVELIO 
dainuos ir vaidins čigonų gyvenimą, meilę, romansus, nusivylimus, tragišką mirtį ir, padaliau, 

išsikraustymą iš vietos, kuri darosi jiems pražūtinga.

M

LIBERTY AUDITORIUM
Richmond Hill, N, Y110-06 Atlantic Avenue

' Bilietas—$1.50, įskaitant taksus ,
Būtinai pamatykite-išgirskite šią gražią operetę! Kviečia ALDLD Il-oji Apskritis

DĖMESIO! Ant rytojaus, SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 5 APRIL, šią Operetę worcesterieciai 
suvaidins NEWARK, N. J. Vieta: LABOR LYCEUM, SPRINGFIELD AVENUE ir tyth St.

PRADŽIA 2 vai. popiet.
TTTTTTTTrrn 4

Kaip gi tas tipas 
čia atsirado?

Aną dieną Waldorf-Asto
ria viešbutyje, Manhattane, 
slovakai buržuaziniai na
cionalistai buvo surengę .sa
vo mitingą. Kas gi ten bu
vo vyriausiu kalbėtoju? 
Ogi tūlas Ferdinand Dur- 
canskis, kuris 
metais buvo 
surganizuotos 
valdžios” 
ministru”!

i947 metais Čekoslovaki
jos teismai paskelbė šį tipą 
karo kriminalistu; bet ka
dangi jis iš Slovakijos buvo 
pabėgęs 1945 metais, karui 
baigiantis, tai jo sučiupti 
negalėjo.

Na, ir dabar šis tipas at
sirado Amerikoje? Kaip jis 
čia atsirado?

Valdžios įstaigos 
mes nežinome...

1939-1940 
hitlerininkų 
“Slovakijos 

užsienio reikalų

sako:

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga pirko dar 4 ameri
kinius filmus: “Rhapsody”, 
“Beneath the Twelve Mile 
Reef”, “Seventh Voyage of 
Sinbad” ir “Man of Thou
sand Faces”.
------------------------------------- ------------------------- j-----------------------------------

Velykų švenčių proga, būkime 
visi dėkingi. Duokite įvairių gė
lių Velykomis. Kaina maža, o 
reikšme didelė.

AVALON FLORISTS 
47-06 Queens Blvd. 

Sunnyside, L. I. ST. 6-1793

Velykų proga 
būkime dėkingi už viską.

HENRY WEYDIG & SON, INC.
13-39 122nd St., College Ft., N. Y.

Charles Weydig (Lie. Mgr.)
FL. 9-8563

Malonus patarnavimas 
už, prieinamą kainą.

Me,s linkime visiems linksmų 
Velykų. Pas mus gausite gerų 
valgių, importuotų ir vietinių gė
rimų. Kainos prieinamos.

THE STEINWAY BRAUHALL 
28-26- Steinway St., Astoria, L. I. 

Sebastian Reiter, Sav.
Albert Pankoffer, šefas.

Ieškau tolų 
Jono. Išvyko 
ties, Barštų 
kaimo, 
kutinius laiškus gavome 1939 m. Vie
nos tetos vyro pavardė Ikasala Juo- 
as, o kito nežinau. Ikasala Juozas, s. 
Juozo, prieš išvykstant gyveno Va
rėnos raj., Rudnios valsč., Kroklio 
km. Jei jų nėra gyvų, prašau apie 
juos žinančius man pranešti. Kaziu- 
kevičius Jonas, Jurbarko raj., Gir- 

, Lithua-
Kitas įdomus “atidengimas.

Tas pats pabėgėlis užtikrinąs ’ (iž.ių pastas, Pavidaujo km. 
mus, kad Lietuvos lietuviai pa- 
silioką gerais lietuviais! Tai 
bent atradimas!

“Tačiau pačiais geriausiais 
lietuviais,” girdi, “lieka tie, ku
rie išgyvena Sibiro tremtį; su
grįžę atgal į Lietuvą, jie atne
ša tautai naujo kraujo, 
dinasi, tasai tariamas ištrėmi
mas buvo lietuvių tautai geras, 
naudingas dalykas!

nia, USSR.

! Ieškau Prano Sinkevičiaus, Auo- 
zo, kilęs iš Janavos valsčiaus, Luk-

191>šių kaimo. Išvyko į JAV apie
12 m. Ieško sesuo. Prašome atsi
liepti jį patį arba žinančius apie ji 
pranešti sekamu adresu.
1o tariu ačiū
‘ 171 Croslhwaite,

Va-; Hamilton, Ont.,

jų veikiausia būtų

Tremiami, kaip žinia, buvo 
tie, kurie aktyviškai priešinosi 
socialistinei santvarkai. Jei 
jie būtų buvę palikti namie, 
daugelis
perdaug toli nuvažiavę ir su
sigadinę. Kai kurie gal ir dar 
būtų pabėgę į užsienius ir vi
siškai dingę lietuvių tautai.

Sibire jie turėjo progos at
aušti ir apsigalvoti, 
pakūtavodami pamatė savo 
klaidą. Dabar jie sugrįžta 
daug protingesni.

Gerai, kad tą faktą pripa
žįsta ir C h i c a g o s kunigų 
“Draugas” minėto pabėgėlio 
lūpomis.

i kevičienė,

Iš anks-
T. Morkūnienė-Sin- .

North,
Canada. (22-26)

Turčinskas Vladas, Tur-Ieškomi
. činskas Stasys ir Turčinskas Tarno- 
i sius, sūnūs Vincento. Norėčiau su
žinoti, ar jie gy\H ar jau mirę.

’Tik tiek žinau, kad aipe 1927 m, 
gyveno Brook lyne. Prašau rašyti:

■ Genė Norbutaitė, Akmenės rajęnas, 
! Laižuvos g-vė, Nr. 2, Lithuania, 
USSR.

HELP WANTED—FEMALE

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

Nurses, Reg.—Immed. openings in 
mod. 300-bed gen. hosp. Starling 
salary $280 mo. with regular increasepp i . ndicliy lllvf. Willi

1 en DC- j week. Diff. for aft. & night 
duty. Liberal personal policies. Priv. 
rms. avail, in nurses res. Wire, call 
or write Director of nursbs Miss. 
Ruth Curry.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

PARDAVIMAI
Turiu visokių įvairių dalykėlių, 

kuriuos galima gauti už prieinamą 
kainą. 4 krėslai (minkšti), tinka- 

; vie- 
gesinis pečius; keletas grindi- 
lempų; vienas elektrinis moto- 
(1/4 h. p.) ir daugelį kitų įvai- 
elektrinių dalykėlių. Visi daik- 
gerame stovyje, ir būtų naudin- j

Buvau na- Į 
Matyt galima i

j mi virtuvėj; 2 prosinimo lentos; 
nas i 
nių 
ras 
rių 
tai 
gi namų savininkams, 
mo prižiūrėtojas.
šeštadienio ar sekmadienio vakarais., 
Geo. Litwin, 127 Thames St., Brook-' 
lyn, N. Y. (pirmos lubos). Tarpe Į 
Flushing ir Knickerbocker Avės.

(23-24)

WILMINGTON 
GENERAL HOSPITAL 
Wilmington, Delaware

OLynipia 6-2551

MATTHEW A:
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

AL’S TELEVISION SERVICE
ALBERT MISIŪNAS, Sav. 

(Authorized Member Philco Factory-Supervised Sendee)

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

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

Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak. f

6 p.—Laisvė (Liberty)—Amtrad., kovo (March) 24, 1959
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