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KRISLAI
Gegužės 1-osios išvakarėse. 
Apie JAV komunistus, 
Jų plenumas.
Ką kiti mano?
Sako, partija—herojiška.

Rašo R. Mizara

Naujas pasiūlymas \ Laisves perkėlimui
drausti A-ginklus į $5P@@0 foudas-J

Geneva. — Tarybų Są- 
j jungos delegacijos pirmi- 
; niekas 'Carapkinas pateikė 

■ konferencijai naują planą 
| uždraudimui atominių 
į ginklų. Kaip jau žinia, Ga-

Kadangi šie krislai rašomi 
Gegužės Pirmosios išvakarėse, 
tai, man rodosi, bus pravartu ! rybų Sąjunga atmetė 
pasidalinti su skaitytoju min
timis apie kai kurias ameriki
nes darbininku judėjimo prob
lemas.

Pažvelkime i JAV Komu
nistų partijos dabarties, ir at
eities klausimą.

Prieš apie savaitę
įvyko tos partijos Nacionalio 
Komiteto plenumas— praplės- dž’a ligas 
tas posėdis. Apie plenumą'' sulaikyti, tai žmonija daar 
patyriau iš asmens, jame da- daugiau nukentės, 
lygavusio. Dėl to. kas žemiau: Tarybų Sąjunga siūlo 
pasakyta, bus i 
pasakojimas.

' se"howerio pašiulymą už-
! drausti atominiu
1

bandvma
I mylių.

Tarybų
pozicijos,

' • 1 1 •

g i n k 1 ų 
tik žemiau 30

Sąjunga laikosi 
kad atominiai 

laiko ginklai yra labai žalingi, jų 
j bandymai jau dabar sklei- 

ir jeigu nebus

Varšuvos Sąjunga 
siūlo susitarimą

Varšuva. — Čionai įvyko (2) Privalo būti pasira- 
Varšuvos Apsigynimo Są-' syta nekariavimo sutartis 

K. čiurlis, Elizabeth, N. J., prisiuntė $20.00: jungos užsienio ministrų tarpe Varšuvos Apsig. Są-
L. P. Klubas ................................................. $5.00 , konferencija. Dalyvavo mi-; jungos ir NATO.

5.00 nistrai: Albanijos,
5.00 ! rijos, Čekoslovakijos,

$5^000 fondas
že- Šį sykį gavome keletą blankų atgal su gražiais rezul- j 
po- i tatais, prašome pasiskaityti.

Sil- I

ginklų bandymus ant 
mes, požemyje, ore ir 
vandenyje.

Carapkinas siūlo, kad
daryti Anglijos, Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos inspekcijos komisija, 
kuri kiekvieneriais metais 
patikrintų ar a t o’m i n i ų 
ginklų uždraudimas nėra 
laužomas.

Carapkinas sako, kad ta 
kkomisija galėtų dažniau 
atlikti inspekciją, jeigu 
moksliniai instrumentai 
parodytų, kad kuri nors iš 
susitarusių valstybių' laužo 
sutartį ir atlieka atominių •

minėto dalyvio _ tuojau uždrausti atominių | ginklų bandymus.

Islandija grasina, 
i bet kas jos paiso

Richmond, Va. — Baltie-Į Washingtonas. —

-Per apie dešimti pastarų- Rasistai pašovė 6 
jų metų neteko man dalyvau-1 r
ti kitame tokiame įdomiame,, {WHIS iaUnUOllUS 
sakyčiau, jaudinančiame mi-1 J
tinge, koks buvo šis. Gal ; 
klausite, kodėl jis man buvo | 
toks įdomus ? Pirmiausia, to- n jaunuolius. Rasistai 
del, kad patys jo dalyviai la- jbai įdomūs žmonės. ! g>’eitai. va.zlu^aml . negnj

Geras trečdalis plenumo (laJ sekcyoje šaudė į abi puses 
l.vjvių — buvę politiniai kali-: gatves. Du negrai^ jauuuo- 
mai, sėdėję kalėjime (pagal i Lai pavojingai pašauti. 
Snitho akta) po penkerius ir1; Policijos žiniomis, pikta- 
daugiau metų, 
šventėliai • 
jokių sunkumų ir skerspainių ’ ■ žiaus. Tris jau suėmė ir ieš-1 yiniame Atlante. Jos didės-j 
Priminsiu tik keletą vardų ir Ritu, 
pavardžių žmonių, kurie ple
nume dalyvavo ir sprendė 
svarbiuosius reikalus: Eugene 
Dennis, Benjamin J. Davis, 
Robert Thompson, Elizabeth 
Gurley Flynn, Jack Stachel, 
Gus Hall, ir kiti.

Kai kurie jų jau visiškai 
pražilę, nors dar neseni am
žiumi — pavyzdžiui, Eugene 
Dennis. L 
Flynn šiandien taipgi jau ki
tokia negu buvo prieš kalėji
mą : gerokai suvargusi nors 
tebėra pilna energijos ir, sa
kyčiau, puikaus, airiško hu
moro.

Mane stebino B. J. Davis! | metė prezidento 
jis kaip 'buvo, taip ir 
tikras ąžuolas, jokios 
jo kol kas nepalaužė, 
vis praleido daugiau kaip pen
kerius metus kalėjime. 
^Nei vienas šių kovotojų ta-’ 
čiau neprisi mena kalėjimo 
dienų. Kiekvienas 
naši tuo, ką daryti, 
Komunistų partija 
tvirtinta.

.ilga- (3’ Padaryti taikos su- 
Len- tartis su abiejomis Vokieti-

... 3.00 ; kijos, Rumunijos, Vokiečių 1 jomis, 

... 2.00 Demokratinės Respublikos,
■ i Vengrijos, Tarybų 

; gos ir Kinijos 
. $15.00 . Resoublikos.
.. . 5.00 Ministrai išleido
... 5.00 i kimą, kuriame siūlo Vaka- 
. . . 2.00 ' rų valstybėms sekamas są- 
... 2.00 , lygas taikos palaikymui: 

2.00. (1) Į užsienio ministrų 
j konferenciją Genevoje, gre
ita Anglijos, Fra^cūzijos, ■ konferencijoje ir citavo ;

$5.00 i Junp-tmių Valstijų ir Tary-; Vakarų generolų, admirolų 
Po $1: Jonas Ginaitis, A. Yakštis, George Nausėda, bu Sąjungos, turi būti pri- ir ministrų kalbas, kurie

J. Bubleusky, imti Lenkijos ir Čekoslova- ketiną Varšuvą paversti * 
i kijos ministrai. griuvėsiais.

?...........................

M. •Rudziones 
P. Poškus ... 
K. Pociūnas .

.1. ž-ebrys, Cleveland, Ohio prisiuntė $31.00.
Sąjun- 

Liaudies

Islan-
ji chuliganai pašovė šešis ' dija pareiškė, jeigu Anglija

B.
Žebrys ................
Kirstukas ...........
Raulinaitienė .. .

Kazilionis ...........
Stripeika ...........

pareis

J. Biibleusky, Dearborn, Mich, prisiuntė $13.

K. Mack, į P. Staranienė, M. Prakevičius, 
J. Sakalauskas.

J. Motuzą, Trenton, N. J. prisiuntė $17.00
J. Motuzą .................................................
A. Jakstonis ............................................
J. Viskocka ..............................................
M. ■ Jokubavičius ......................... . ..........

. $5.00 Mokslininkai sako,

kaipo atskiromis 
valstybėmis, o Vokietijos 
apvienijimą palikti patiems 
vokiečiams.

(4) Tuojau sulaikyti 
kurstančią karo propagan
dą, o kurstyto jus bausti 
kaip kriminalistus.

Lenkijos premjeras Ju- 
zef Cyrankiewicz kalbėjo

i JAV skubiai siunčia 
ginklu į Panamą

I Washingtonas. — Pana-
| mos ambasadorius Arias 
pranešė Jungtinių Valstijų. ' 

Dr. Į vyriausybei, būk Panamą 
'H. C. Urey, Nobelio dovą- užpuolę “sukilėliai . iš Kll- -:* 
:__ ; laimėtojas pranešė, į “ “ ‘ "
i kad vėliausiais patyrimais per Panamos respublikute 
i remiantis ^manoma, Jog j turi Panamos kanalą, tai

i Panamos 
Jas, kad, yra vidujinių jėgų Į diktatoriui ginklų iramuni- 

moksli n. i n k ų | išsiveržimai,, kurie pakeičia į cijos.
Vilniuje bai-įm^nuLo paviršių. ■ Panamos respublika yra

Tatai yra nauja teorija | Centrinėje Amerikoje. ,Ji 
........ ........- j niuksui. Iki dabar buvo ' užima 28.571 ketv. mylią ir 
Tėvynės Bal-1 manvta, kad mėnulis yra i turi apie 1,000.000 gyvento- 

■ užšalęs. Bet tarybinis ast- į jų. Ją valdo diktatorius EV- 
įronomas Nikolajus Kozyre-Įnest LaGuardia, paklusnus 

Balandžio 29 d. —Kriau- Vas dar 1956 metais prade-1 Jungtiniu Valstijų politi- 
[ miestelyje atidaryti j0 įrodinėti, kad ant menu-į kos rėmėjas.

. 5.00
. . 5.00
• • ' Washingtonas. — Keli

i šimtai mokslininkų daly-
• 0 00 i vauJa National Academy of 

tr*AA Sciences suvažiavime.
.. 5.00

kad mėnuo karštas
nesiliaus žvejojus jos van- i 
denyse, tai islandai boiko- i 
tuos NATO. Ji reikalauja, 
kad būtų skaitomasi su jos 
teritoriniais vanden imis 
ant 12-kos mylių atstos nuo 

Vis tai pasi-1 darystę atlikę devyni asme-i krantų.
- kovotojai, neboję' nys tarpe 17 ir 21 metų am-1 Islandija yra sala Šiau-! ^7’e‘g , - v ,--

.... IYi . . ,<, T . i ysĮni^US radijo pranešimai : mėnulis viduryje yra karš- j tuojau pasiuntė Panamos

Balandžio 27 d. — B r o- Lietuvos
mus Jankauskas, šiomis, konferencija

— sudarė naujus pla-;
j jos, kalbėjo" per radiją ir nūs didžiuliams darbams, 'mokslui. 

Paminėta “’
Is-iyyHėję ir džiaugiasi sugrį-|C0” 10 metų sukaktis, 

i žęs. Jis aiškino, kaip Vokie-Į leista jubiliejinė laida.

P. J. Martin, Wexford, Pa. prisiuntė $20:00
J. J. Martin .................................................
Ona Remeikienė ..........................................
J. Purtikas .................................................

(Tąsa 6-tam pusi.) Inos laimėtojas pranešė, bos”. Jungtinės Valstijos

Policija tvirtina, kad 
tai buvo baltųjų kerštas. 
Kiek anksčiau tarpe baltų
jų ir negrų jaunuolių įvyko 
nesusipratimas ir vieni ki
tus apmėtė akmenimis.

nė dalis padengta ledynu.;
Gyventojų ji turi tik apie
200,000. Žuvys, tai jos mais
tas ir didžiausias turtas iš-1 dienomis grįžęs iš Vokieti-i gėsi 

... i jos, kalbėjo per
i sakė, kad jam patinka tė-'

— • • 1 v • •• •

vežimui i kitas šalis.

vų apsaugoje, žvejoja
------------------ landijos pakraščiais. Islan-! zęs. Jis.aiškino, kaip Vokie-Į

Settle. Wash. — Apsiver-1 dija neturi kariniu jėgų ap- lietuviškieji naciona-j 
:i !„• „i* •. •---------i \’ Arrn — list.ni nprspkinia bins Ioipi'p l...„j tė 43 pėdų ilgio laivelis ir siginti nuo kito NATO na- 

Elizabeth G u H e y ! prigėrė 7 žmonės. rio.

■ Vėliausios žinios
Washingtonas.

i tas 64 balsais prieš

atrodo 
audros

tik rūpi- 
kad JAV 
būtu su-

werio vetavimą 
biliaus.

— Sena-, Buenos Aires. — Argen-
29 at- i tinos reakcinė valdžia pa- 

Eisenho-■ skelbė Komunistų partiją 
farmeriųlir jai pritariančias organi-

■ zacijas nelegalėmis.

listai persekioja tuos, kurie i nų miestelyje ;
norėtų grįžti Lietuvon. I nauji Kultūros namai.

Lietuvoje Jankauskas ap- i Lietuvos jaunimas
lio yra vulkaniški išsiverži-i 

pa-; Tokio. — Žemė užgriuvosietuvoje Jankauskas ap- Lietuvos jaunimas ruo-imai. Jis ir šiemet vėl pa-į Tokio. — Žemė užgriuvo 
sigyveno Skaudvilėje ir ga-1 šiasi skaitlingai dalyvauti' kartojo tuos savo stebėji- 23 darbininkus prie Miho-
vo gerą darbą. > Pasauliniame jaunimo fes-hnus. ro užtvankos darbų.

Balandžio 28 d. — Lietu-1 tivalyje, kuris šią
vos ekskursijos ruošiasi! įvyks Austrijos
pavažinėti po Europą. : Vienoje..

vasara 1

Feldmaršalas Montgomery 
peikia Amerikos politikąAR RANDASI JŪROJE. 

DIDELI BAISŪNAI?
Washingtonas. — Dr. R. 

Reville, okeanogr a f i j o s 
mokslininkas, mano, kad 
jūrų gilumoje, yra labai di-1 

‘dėlių ungurių. Apie jūrų 
Washingtonas. — Sena-' --------- i baisūnus daug buvo ir yra

tas didžiuma balsų užgyrė į Maskva. — Tarybų Są-! pasakų, bet viršutiniuose 
Clare Boothe Luce amba-j jungos žinių 
sadore j 
dentas remia jos kandida
tūrų, bet Senato mažuma

Washingtonas. — Jung-į Washingtonas. — Prezi- 
tinės Valstijos pasižadėjo | dentas Eisenhoweris užgy- 
pilniausiai remti dabartinę į i’e karo laivyno vėliavą.Tai 
Panamos valdžią. Į pirmu kartu laivynas turės

'savo vėliavą.
— Sena- ---------

Plenumo diskusijoms toną 
davė Robertas Thompsonas, 
dvejų karų veteranas, ameri
kinės valdžios ;

f aukštuoju medaliu už narsą, j 
sėdėjęs trejus metus kalėji
me, o dabar ir vėl laukiąs eilės 
eiti ketveriems metams ka- 
lėjiman “dėl teismo pažemini- ■ 
mo.” Tai dar jaunas, ,bet jau 
išvargęs vyras. Turime at
minti, kad Thompsonas kadai
se buvo vieno fašisto kalėji
me užpultas ir baisiai sužeis
tas.

Thompsonas nė žodžio ne
prisiminė apie savo šeimą, 
kurią turės palikti, eidamas 
kalėjiman. Jis tik ragino plo
numo dalyvius ruoštis prie { atskirai nuo kitų.

^partijos suvažiavimo, kuris I -------- -
įwks rudenį. Į Ankara. — Prieš

Kalbėtojas sakė: vyriausias dienų dingęs anglų

apdovanotas j nepasiduoda.

U. S. STEEL CORP. 
PELNAI AUGA

New Yorkas.
States Steel Corp, pelnai 
žymiai paaugo pirmame 
bertainyje 1959 metų, 
rektorių posėdyje R. 
Blough, korporacijos 
mininkas, raportavo, 
per tris mėnesius
$106,585,300 įplaukų ir šė- į nesutinka su JAV pokarine 
rai paaugo po $1.86. 1958 politika. Montgomery sakė, 
metais tais pat mėnesiais I kad Jungtinių Valstijų po- 
priaugimas ant sero buvo i karinė politika dažnai “pa
tik po $1.04. I slydo”, gal todėl, kad Ei

senhoweris, Dullesas ir 
Herteris “fiziniai nesijau- 

:čia gerai”.
Montgomery gyrė anglų 

kuris gimęs premjero Macmillano lanks- 
I čią politiką. Jis sakė, kad 

Buvęs Kinijos preziden- anglai turėtų politikai va
tas Mao Tse-tungas pasi- dovauti, nes jie turi šimt- 
traukė, nes jis jau senas ir | mečiu patyrimą, o Jungti-* 
turi daug darbo būdamas | nių Valstijų diplomatai dar

_  United Londonas. — Anglų feld- 
į maršalas Montgomery, bu

vęs žymus karo vadas Pa- 
pV | sauliniame kare, kalbėjo 
M per televiziją.

Montgomery kritįkavo 
Eisenhoweri ir už jo kal
bą, kurioje jis sakė, kad 
atsitikime karo “Vakarai 
kariautų atominiais gink
lais,” o ne sausumos 
mis. Feldmaršalas 
kad Eisenhoweris
per daug įvertindamas ato
minius ginklus.

Montgomery tarpe kitko 
sakė, kad militaristai yra 
blogi politiniai veikėjai, ir 
būtų geriau, jeigu jie lai-. 
, , . v ,. . _ 1... I

jėgo- 
sako, 
klysta

Jis sakė, kad “Jungtinės 
Valstijos yra Vakarų pa
saulio tvirtovė”, bet jis

pir- 
kad 

buvoa g e n t ū r a! sluoksniuose tokių nėra. 
Vakaru i Visai kitas dalykas su jūrų 

Jūrų tyrinėtojai 
'jau žino, kad yra kalma- 
i rų, kurie turi virš 50 pėdų 
ilgio.

į Braziliją. Prezi-, “TASS” užginčijo
į paskalas būk Chruščiovas | S^uma. 
serga.

Maskva. — Tarybų Są
jungos valdžia sako, kad 
Amerikos lėktuvai neturi 
teisės skrajoti į Berlyną 
virš 10,000 pėdų aukščio.

Kansas City, Kan. —Įvy
ko sprogimas Thompson- 
Hayward Co. chemikalų 
fabrike. Tris žmones užmu
šė, kelis sužeidė, nuostoliai 
siekia $1,000,000.

Pekinas. — Kinijos Liau- 
dise Kongrests sudarė liau
tas) išsirinko prezidentui 
teoretinį komunistų vadą 
Liti Shao-chį, 
1898 metais.

VYSKUPAS GROESZ 
REMS VENGRIJA 1 u

Budapeštas. — Katalikų 
bažnyčios vadas arkivysku

pas Juzef Groesz prisiekė 
Pasiūlyta j vyriausybei ištikimybę. Jis 

, kad jis -rems 
poleono 1804 metais išleis-i Vengrijos Liaudies Respub- 
tą įstatymą, kuris varžo ; liką ir prie, to kvies visus __  __  ____ ______ ___ _
moterų teises. | katalikus. Komunistu partijos pirmi- turėtu daug ko pasimokyti. į TOKIO. Pradėti darbai

■ - . . Į nutiesimui, naujo gelež. tar-
Jis pasisakė už mažinimą pe Japonijos sostinės ir 

ginkluotų jėgų Centrinėje Osaka miesto. Jis bus 320 
Europoje. Sakė, kad pa- mylių ilgio ir baigtas 1964 
kaktų Anglijai ir Jungti- metais . Geležinkelio nutie- 
nėms Valstijoms laikyti ar- sinįas ir įrengimas atsieis 
mijos

Paryžius. — Vakarų mi- Paryžius. — Pasiūlyta, vyriausyl 
nistrai vis dar nesusitaiko j parlamentui panaikinti Na-1 pasisakė, 

; taktikos reikalais dėl Gene- 
vos konferenccijos. Anglai 
reikalauja, kad Berlyno 
klausimas būtu rišamas c

Poplarville, Miss. Guber-j 
natorius Coleman giria po- 

keletą liciją, kad ji “gerai ieško” 
lėktų- baltųjų negro Parkerio pa- 

“Gerai ieško“, betpartijos priešas — revizioniz- vas jas surastas susikūlęs grobėjų.
13,000 pėdų aukščio kalneL nieko nesuranda.(Tąsa 2-ram pusi.)

Washingtonas. — Joseph 
Campbell sako, kad karinio 
laivyno viršininkai bereika
lingai skundžiasi būk Kon
gresas permažai skyrė pi
nigų.

ninku.

Maskva. — Vyriausybė 
apdovanojo kompozitorių 
Aramą Khatchaturiną Le
nino dovana, kuri yra $50,- 
000 amerikiniais pinigais.

kos.
Jungtinėse Valstijose jo 

kalbą perdavė per televizi
jos tinklus Columbia Broad
casting kompanija. •

JAPONIJA TIESIA 
NAUJĄ GELEŽINKELĮ

valstijoms laikyti ar- sinia 
dalinių Francūzijoje. $570,000,000.
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SUBSCRIPTION RATES

ką t a io it lako
I IR ANGELAI 
VAIKOSI MADAS!

čiaus kūryba, labai svarbios 
V. Jakubėno pastangos pa- 

; naudoti savo simfoninėje mū

United States, per year ..... .. $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co................ $10.00 per year
Queens Co........ $5 50 per six months

Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 montlis

Gegužes Pirmoji šiemet
ŠIŲ METŲ GEGUŽĖS Pirmoji, tarptautinė darbo 

žmonių šventė, tose šalyse, kur liaudis yra pati savo šei
mininkė, bus linksmensnė negu buvo pernai.

Jonikas Vilnyje pri- j Likoje lietuvių liaudies dainų 
įmena; i intonacijas, jo harmonizuotos
i nioūu’ų drabužių mados ; liaudies dainos. Taip pat žy- 

$10.00; keičiasi kas pavasaris, seniai | mųs nuopelnai Jeronimo Ka- 
$5.50 j žinoma. Bet dabar popiežius ! činsko, kaip dirigento, keliant 
na «sn I J°nas X.XH1 įvedė naują ap- ; simfoninės muzikos interpreta- 

Įdarų madą ir angelams. ; vįmo lygį> Visa tai> be abejo> 
šv. Petro bazilikos sienas ir turi rasti teigiAmą atgarsį lie- 
bas per šimtmečius puošė 1 tuviu muzikos istorijoje.

i
Aš neabejoju, kad jie ilgisi 

I savo Tėvynės, ir, būdami Lje- 
| tuvoje, galėtų jai daug duoti. 
I Daugelis jų, išvykdami iš Lie- 
! tuvos,“ paliko tik tris muzikos 
i mokyklas, o dabar jų—*23! C) 
I kiek naujų jėgų įsiliejo po- 
i kariniais metais į muzikinį 
! gyvenimą, iki kokio masto iš- 
j augo meninė saviveikla, turin- 

Kai popiežius surūšiuoja ! ti 200 tūkstančių dalyvių!
■pagal lytis cherubinus ir! Gyvenimas Lietuvoje pro- 
' Serafinus, tai kyla klausi- gresuoja smarkiais tempais 
! mas, kas ir kada atskirs • visose gyvenimo šakošfe —

KRISLAI |
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

mas, kurį valdančioji klasė I 
per savo agentus naudoja, 
siekdamas! sunaikinti mūsų ' 
partiją. Griežtai kovojant' 
prieš revizionistus, reikia ne- | 
----- r ... sektantų — tų :

žmone- 
palikti 
partiją 

masių.
Ameri-

Į Serapinų paveikslai.
Dabar popiežiaus pasamdy-, 

' ti artistai dažais aprėdė tuos 
' rubuilius —■ vienus vyriškais j 

Socialistiniuose kraštuose—Tarybų Sąjungoje, Kini- J drabužiais, kitus moteriškais, 
joje ir liaudiškose respublikose—Gegužės Pirmoji, kaip ! Maldininkai nebepadarys klai
kas metai, bus švenčiama oficialiai. Ten bus eisenomis,I 
mitingais, koncertais ir kitokiomis kultūrinėmis prie- I 
monėmis apvainikuoti didžiuliai pasiekimai ekonomikų-' ,ner^aite- 
je, kultūroje, moksle. Tarybų Sąjungoje, pavyzdžiui,, šių Į 
metų Gegužės Pirmąją tautos pabrėš tai, kad jos prade 
jo didžiulį septynmečio planą, per kurį žengs į komunis 
tinę santvarką.

Kinijos Liaudies Respublikos šimtai milijonų žmo 
nių šių metų Gegužės Pirmąją atžymės savo milžiniškus 
pasiekimus ekonomikoje ir moksle. Juk praėjusiais me
tais Kinija, imant bendrai, visokių gėrybių—žemdirbys
tėje ir pramonėje—pasigamino 60 procentų daugiau ne
gu pirmesniais metais. O šiemet žada visko pasigaminti 
40 procentų daugiau negu pasigamino 1948 metais!

Tai tik keli pavyzdžiai rodą tai, kaip ir kodėl sočia-; 
listinių šalių žmonės taip linksmai, taip iškilmingai, 
taip išdidžiai minės šių metų tarptautinę darbininkų 
šventę, Gegužės Pirmąją.

J dos spėliodami, katras cheru- 
, binas yra beriiukas, o kuri

pamiršti ir 
siaurutės galvosenos 
lių, kurie viską nori 
“po senovei,“ kurie 
bando atitraukti nuo

Komunizmo priešai 
koje, sako Thompsonas, jau j 
seniai ruošia mūsų partijai 
grabą, bet mes, komunistai, 
parodysime, kad jie dar kar
tą klydo. Mes padarysime mū
sų partiją didžiule, masine, 
galinga...

Thompsonas visus ragino 
kreipti juo daugiau dėmesio į 
jaunimą.

šių metų pradžioje įvyko 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos XXI-usis suvažiavi
mas. Pasirodo, kad jame da
lyvavo net trys amerikiniai 

i komunistai, kurie čia, pienu-i 
i me, pateikė savo įspūdžius,

1 keliais — autobusais, trati 
kiniais, lėktuvais, laivais.. 
Niekur tau nebesaugu,

, ir gatve einančiam... xO už 
’vis pasiučiausia ta mūsiškė 
politika — užsieninė ir vie- 

itinė... Iš tikrųjų vaizdas 
klaikus, beprotiškas, pasi
baisėtinas! Sukrečia jis ta
ve iš visų pusių, daužo, 
bombarduoja nervų cent
rus, išsemia visą organiz-

■ m a.
ir,

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškia učius, M. D.

1. Nervai, nervingumai, 
kas juos padaro

Labai, labai paplitę ne
gerumai — šitie nervai, 
nervingumai. Tai vis ne
lemtas padaras tos pasiu
tusios,’ nuodingos mūsų gy
venimo atmosferos, — tos.
suktos, persuktos kapitalis-1

• ■ tinės civilizacijos! Kasdien į 
sistematingai ir daugine-1 
ningai bombarduoja mūsų 
smegenis ir nervus tos pra- į 
keiktos mums antmestos • h*, kas blogiausia — visa
gyvenimo problemos. Ir re-1 tai nuoga realybė, ameriki- 
tas įstengia išsilaikyti su ais gyvenimo būdas, visam 
filosofiška piisiaxisvyra, ne- ; pasauliui kaišiojamoji ameri- 
reaguodamas giliai į tuos i Idnė civilizacija, gerovė, 
tolydžius iš visų pusių.

Įrūgusi šaltojo karo “pa-Į 
vietrė,” nuolatiniai grasini
mai atominiais, atombom- 
biškais ginklais, t e r m o -. 

i b r a n d uoliniais visanaiki- i 
tarš-

mo-
derniškas prašmatnus gyveni-

Į mas, “perteklius,” liuksusas,W
! barškalai, švitalai, aulaburniš- 
i k i garsinimai, skelbimai, 
j agentų landžiojimai... > . _
mai... .

_______ _  Ir visa tai—tos išgverusios f
I kŪS, tulžingi radijo bei tele- ’ Visuomeninės ir ekonominės są-.

Jų pranešimai buvo kupini i vizijos pranešimai, laikraš- lygos, politinis miglotynas ir 
optimizmo. Juos žavėjo tai, | čių, Žurnalų, brošiūrų pyk- klampynė daro blogą efektą

i čio ir neapykantos persunk-į mūsų nervams, emocijoms,
, elgsenai.

, ašiauri karinė pro- ■ cialinės, ekonominės krizės, 
r. jPaganda, — šlykščios, be- lūžiai ir persilaužimai tvoja , 

SLuneo e' I gudiškos karikatūros, gan- ir tvoja smūgius mūsų varga-
i etai ir paskalos, gatvėse ir imi nervų sistemai, sukrečia,
---- . Be to, vis plin-. tempia, pertempia, apdrasko, 

darbo'^antis nedarbas, -ekonomi-1 žaloja. Ir mes palaispniui
į ir smuki-1 tampame “nervų,” nervingu-

I mas, rasistų atkaklus dūke-, mų paliegėliai. Daugelio mū- 
jjimąs, paauglių chuliganiz-' SU psichologinis nepastovu-
mas, banditizmas... Dole
rio vertės smukimas, in- 

krizės
JAV komunistus ir jų partiją? i grėsmė,.. Pasibaisė t i n o s

šis klausimas ir mane labai i nuolatinės avarijos, katąs- 
sudomino. i trofos visais susisiekimo

Trumpai suėmus, j vairių 1 — 
šalių---- Italijos, Čekoslovaki-1 *.
jos, Francūzijos, Kinijos,. Ta-1 
rybų Sąjungos, Vietnanįo, ir 
kit. — komunistų partijų va- ~ v__ |_______  ______ v_____
elovų nuomone apie JAV- ko-, rajonas) septynmetės j ti panaudoti motociklą. Mor
mumstų partiją^yra 4okia r Ji- Mokyklos dirėktoriūš Jūnas tociklaš greitai lekia ly$Ū 
—. — " A A —* — — MA AK aI M Al A. I AK |m AK A- MA AM ’ — -

; velnius nuo velnienių? Tai, | progresuoja jis ir muziko-įgytus minėtame suvažiavime ! nančiais sviediniais,— 
' atrodo, turėtų padaryti po-'je! V i ir bendrai Tarybų Sąjungoje, j kŪS, tulžingi radijo bei
popiežius, kurio bažnyčiai • —-----
velniai tiek pat reikalingi, į KASTRO IR KASEMAS 
kaip ir cherubinai su Sera
finais.

Kanadiškis Liaudies Bal- igirdėjo pačiame apvažia- i ..
• vime, ir ką mate tarybinėse; jį straipsniai, kalbos, pra-! mūsų laikysenai, 
respublikose, kur jiems i kalbos

MUZIKOLOGAS
JUOZAS GAUDRIMAS

sas rašo:
Irake ir Kuboje įvyko re- J keliauti.

į voliucijos, per kurias buvo nu- ■ Septyneriu
■ versti despotai, laikę žmones ' vedimas
' priespaudoje. Bet ne vieno-

metų 
Tarybų

i sakė kalbėjusieji, 
UOZČIS Uiiiiu-I dai sutinkamos tos revoliuci- į tai geraj atsilieps į viso ka-! namuose...
i Lietuvoje j j<)S Tuo tarpu, kai amerikie-1 pitalistinio pasaulio <

i karštai sveikino Kubos ‘ žmones, tame tarpe ir į Ame- j nis netikrumas
KITOKIA PADĖTIS yra kapitalistiniame pasaulyje.
štai pas mus, JAV, dar vis tebėra apie penki milijo

nai darbininkų išmestų iš darbo! Ir jau viskas rodo, jog 
nedarbas mūsų šalyje bus nuolatinis, pastovus “svečias”.

Jei paimsime Lotynų Ameriką, esančią Wall stryto 
“globoje”, ten rasime daug baisesnę padėtį. Bene pramo- 
ningiausia Lotynų Amerikos šalis Argentina, o žiūrėki
te, kas ten darosi! Baisi krizė, aštrios darbininkų kovos! 
su valstybės jėgomis, nuolatinis vargas liaudyje. Karo t 
stovis. O šiomis dienomis Frondizio valdžia nelegalizavo 
Argentinos Komunistų partiją.

Brazilijoje padėtis panaši.yKitose Lotynų Amerikos 
respublikose vėlgi tas pats: nedh^as, skurdas, vargas 
kočioja liaudį. Kai kur siautėja žiaunts fašizmo tero- 
ras,—Dominykonų respublikoje, Haiti, Nikaraguoje, 
Panamoje, ir kt. j

Vakarų Europoje—Anglijoje plečiasi 
Farncūzijoje generolų valdžia reikalauja, kad liaudis 
“susiveržtų diržus”, kad sudėtų paujus bilijonus markių 
karui prieš Alžyro patrijotus.

Kitose Vakarų Europos šalyse krizė-nedarbas taip
gi grūmoja.

Nedarbo nežino tik socialistiniai kraštai.

nedarbas,

rimas neseniai
parašė 342 puslapių knygą, 1 £jai 
pavadintą “Iš lietuvių mu-j revoliucijos lyderį Kastrą, jam ' rj)<()š.

, pribuvus į Washingtona, t 
Tai pirma tokia knyga lie-1 prieš Irako revoliucijos lyderį 
tuviu kalba! Kassemą buvo dantys

c . |V..

Bet pirmiausia•' kas girdami.
yra muzikologas? Kokia
tai profesija? Pats J. Gaud- či'J žinil’.alrodoJ“w!.‘’T!0!”' 
rimas ir atsako: suokalbiai

vyriausybės.
yra žmogus, Nasserą, 

įdirbąs muzikos mokslo tyrinę- la biaurų suokalbį, 
jimo srityje. J šią sritį įeina:- 
muzikos istorija, muzikus teo
rija, muzikinė liaudies 
,ba ,muzikos kritika bei 
c i s t i k a. Buržuazinėje
voje muzikologai buvo 
narni muzikos kritikais...”

Žurnalistas A. Daubaras 
įdėjo į “Tėvynės balsą” il
goką pasikalbėjimą su mu
zikologu J. G a u d r i m u , 
darbščiuoju muzikos moky-

žibinės kultūros istorijos

kūry- 
publi- 
Lietu-

tai I
įdomi buvo ta pranešimų ;

,rrin-1 dalis, kuri lietė sekamą kaip :
. | Įvairių šalių komunistinio ju- i

, .. , ! dėjimo vadovai dabar vertina fliacijos g F ė S m e ,laikraščiuose pasirodau- , J

suokalbiai nuvertimui Irako 
Norima įtraukti 

J AR prezidentą, į

psichologinis
mas, perdidelio nervinio jaut
rumo polinkis dar smarkiau 
gauna nukęsti nuo visų šitų 
dūžių ir smūgių. Tai ir yra 
pagrindinės nervingumų prie
žastys.

Kyla klausimas, kodėl Kas
tro sveikinamas, o KUšsemas 
prakeikiamas? Irakas ir Ku
ba randasi beveik tokioj, p.at 
padėtyj. JulHnKuba yra JAV 
kapitalo dominacijoj. Tenai 
amerikiečiai daro didelį biznį, 
kaip ir Irakę, darė. Atrodytų, 
kad Rastras .perą pavojingas 
jų interesams. I Galimas daik
tas, kad Kuboje amerikiečiai 
galės varyti savo biznį, kaip 
iki šiol. Tiesa, nematyti jo-

i ženklų, kadt Irakas vytų
Skirtu-

Kolūkio sklandytojai
; “Godunovo” kolūkio (Tel- į nutarė sklandytuvui pakeU

šiuo metu nedidelė, bet heęp-!
jiška. Jos,'policija £ jtei^ip^i. 
Jai tenka veikti baisiai nepa
lankiomis sąlygomis, kai dar> . v. ?. , 
bo unijų biurokratija kartu ril?Čių skraidyti. •

toju ir apie muziką rašyto-!
I ju, j()S kritiku, jos aiškin-! įauk svetimų biznį, 

toju- v . i “ ’
Užklaustas, kaip savo j tokioj patogioj vietoj, kur bū-

' - — — - • v — I , , . , . . ! • 1 I •

Rūkas jau senokai brandi- ežero Jedo paviršiumi,: o įį|) 
rfff mi’ntb - b4tl viš‘ ne$iTy- tempiamas 'sklandy t u v a s 
žo—abejojo, ar atsiras no-J kyla vis aukščiau ir aukš- 

. L'. L jčiau. Kai jis pasiekia 150- 
su monopolistiniu kapitalui Tačiau į steigiamąjį su-Į200 metrų aukštį, iššitem- 
prieš komunistus veda ! kry- i sirinkimą atėjo ne tik jau- pęs lynas atsikabina ir 
žiaus karą. JAV Komunistų ; nimas, bet ir pagyvenę | sklandytuvas laisvai, kaip 
partijai tenka kovoti su ka-(žmonės: kolūkio šoferiai paukštis sklando virš eže- 
pitalizmo tvirtuma, stovinčia i Kostas Domkus ir Bronius ro.

‘mqq tik tas kas Irakas nėra imPerialistinių šalių priešaky- Statkus, kolūkiečiai Romas imas tik tas, kas nakas neia jc nelyg. kova Taj ko,
va Dovydo prieš Galijotą. Bet 
praėjusių kelerių metų prity
rimai, JAV komunistų ryžtas 
ir pasišventimas, aiškiai rodo, 

j kad istorija stovi Dovydo pu-

Kitais žodžiais, pasaulio ko- 
• vadovai 

pagarbiai apie ameriki-

Jos,. poaki j a rtekiij^i

PER PASTARUOSIUS kelerius metus, turime pa
sakyti, Amerikoje, kur Gegužės Pirmoji gimė, ji buvo 
labai silpnai atžymėta. Tam buvo visa eilė priežasčių: 
makartizmas, vidujinės kovos pačiame kairiajame dar
bininkų politiniame judėjime; darbo unijų biurokratijos 
neigiamas nusistatymas link tarptautinės darbo žmonių 
šventės, ir kt.

Šiemet visi ženklai rodo, jog JAV darbininkų judėji- j dešimtį metų. Teko perskai-■ sąmokslauja. Bet didesnė munistinio judėjimo 
mas atgyja, kovmgėja, o tai labiau pasireikš ir Gegužės j daug knygų, peržiūrėti į pusė mūsų valdovų bando labai i _ 

■dešimtis periodinės i
■ komplektų, L..’...
■ Lietuvos Mokslų ;
i Vilniaus universitete, Respub- '
i Ūkinės bibliotekos archyvuose ! i i
j ir fonduose, taip pat Lenin- i 
* grado, Maskvos ir Rygos br.b-1 
! liotekose. < (

Įdomu tai, kaip J. Gaud-; Kubos komunistų'’ partijai

, knygą J. Gaudrimas rašė, i tų galima lengvai apsidirbti su
■ j i s atsako:

—Mintis parašyti šią knygą
■ gimė d ė s t a n t Valstybinėje j

■ . r:__ :
I tomui medžiagą rinkau apie į Kastrui nepritaria, prieš jį
. 1 v • . j • j fY1 i • i  1.9 4- y-I z-J

Bet ir to jau per maža 
Šniukšta, Vladas Austys ir i entuziastams. Net rukus 
kiti. ' sklandytuvui išmesti į orą

nepageidaujamais elementais.
Tenka priminti, jog tam 

i tikra dalis Amerikos val-
5 Konservatorijoje. Pirma j a m dančiųjų sluogsnių Kubos Išėjo...

Pirmąją.
Štai neseniai Washingtone įvyko, AFL-CIO vadovy

bėje, bedarbių konferencija, kurioje dalyvavo apie 7,500 
delegatų (iš rytinių 15-kos valstijų).

Balandžio 18 d. tame pačiame Washingtone buvo
. suvykę apie 26,000 Amerikos jaunuolių reikalauti, kad 
kuo greičiau būtų panaikinta segregacija mokyklose.

Vis tai buvo masiniai žmonių išstojimai. Visa tai 
parodo Amerikos žmonių kairėjimo procesą. _ . -- ------------------------------

Darbininkai nori, kad kiekvienas jų, galįs ir norįs j rimas ir kiti Lietuvos mu-i viešai veiktu tai nėra abe-

spaudos j jam prisitaikyti, Įiando nu- n>us komunistus atsiliepia. Jie 
ieškoti medžiagos ■ duoti gerais ir stebėti, kur ^ako: nereikia nusiminti dėl 

i akademijoj, į jįs eįs?
Jei Kastro vadovaujama 

vyriausybė pradės pravesti 
Kuboje griežtesnes refor-

T i mas, jei tik ji palies kapita-
1 listų interesus ir jei ji leis

dirbti, gautų darbą.
Žmonės nori, kad apie segregacijos panaikinimą bū

tų ne tik kalbama, o ir veikiama.
Žmonėms atsibosta klausyti visokių pažadų, nors 

jie yra įvynioti į labai dailias frazes.

JAV DARBO ŽMONĖS, kartu su viso pasaulio sa
vo broliais privalo Gegužės Pirmąją padaryti savo ša
lies ir tarptautinę apžvalgą, na, ir iš to išvadas.

Mtis, amerikiečius, su viso pasaulio darbo žmonė
mis juk riša tie patys obalsiai, tie patys reikalai.

Taikos, pasaulines taikos, obalsis juk yra tiek pat 
brangus amerikiečiui, kaip ir europiečiui, kaip ir azijie- 
čiui, bei afrikiečiui.

Civilinių teisių gyveniman pravedimo reikalas—jutk 
tai vienas iš svarbiausių ir didžiausių kiekvieno doro as
mens siekimų.

: nereikia nusiminti dėl 
to, kad partija dabar maža. 
Jei tik bus teisinga jos pro
grama, jei tik nariai nesnaus, 
jei tik partija bus nedaloma 
Amerikos liaudies kovų už 
geresnį gyvenimą dalimi, tai 
ji kaip bematant pataps 
masine. I

Tokius įdomius dalykus I 
pasakojo man, o aš savo možė
tu bandau juos atpasakoti 
mūsų skaitytojams, kad Ge
gužės Pirmąją jie turėtų apie 
ką p am i šlyti.

Prasidėjo užsiėmimai.! jie galvoja pradėti naudoti 
Jonas Rūkas, karštas sklan-! autovindą, * kurio pagallm 
dymo sporto mėgėjas, supa-! galima pakilti į 500-($u 
ž i n d i n o kolūkiečius su j metrų aukštį, pradėti nak- 
sklandymo teorija, sklandy-1 tinius skridimus. Kolūkie- 
tuvų konstrukcijomis. (čiai svajoja apie dalyvavi- 

- ;mą respublikinėse varžybo- 
Savo se’

kolūkio spor-i Nuotraukoje: prieš paky- 
Teko i lant į orą J. Rūkas dar 
Mas-! kartą primena K. Domkui, 

kaip valdyti sklandytuvą.

• zikai "žiūri į tuos lietuvius 
muzikus, kurie šiuo metu 
gyvena užsienyje, ypatin
gai Jungtinėse Valstijose. 
Štai, klausimas ir į jį atsa- i

i kymas: i
—Kokia tamstos nuomonė I

1 apie žinomus mūsų muzikus. Į 
i dabar gyvenančius užsieniuo- Į 
| se, kaip Juozas Žilevičius, An-I 
i tanas Vanagaitis, K. V. Ba- 
! naitis, VI. Jakubėnas, Jeroni-
| mas Kačinskas, Gaidelis, No- | geradarys, kuris 
meika, Mrozinskas? Kokia jų man tą brangų

muzikos Mes labai branginame ir 
skaitome su dideliu įdomu- 

asmenys man I mu> ne mes, bet ir kai- 
_  mynai, ir esame labai pa- 

suži- 
j noti kaip liaudis gyvena 
l už tolimti jūrų.
I Norėčiau sužinoti to ge- 
radėjo pavardę ir adresą. 
Beje, mūsų gatvė pakeista 
nuo Trokelio g-vės į Gegu
žės 9 d. g-vė, nr. 48, Pane
vėžys. Draugiškai, E. Šimą-

I nauskiene’.V

jonės, kad visi ^valdantieji 
Amerikos sluogsniai pradės 
griežtą kovą prieš, Kastro 
valdžią.

Laiškai iš Lietuvos
“Gerb. Administracija! 

| Nuo pereitų metų lapkr. 
! mėn. gaunu laikraštį “Lais 
vę”, ir nežinau, kas yra tas 

; užsakė 
laikraštį.

vieta lietuviškosios 
Į istorijoje ?
I —Išvardintieji
i gerai pažįstami. Vieni jų

Kaip galima toleruoti tokį dalyką, koks šiomis die- buVę mokytojai, dirigentai, k i- tenkinti, kad galime 
nomis įvyko Mississippi valstijoje (Poplarville miestely-! ti —
jte), kur maskuoti ir ginkluoti baltieji šovinistai pagro 
be iš kalėjimo teismo laukiantį negrą Mack Charles Par-1 
ker, išvežė į mišką ir nulinčiavo?!.

šiai p žinomi 
kultūros darbuoto-

ar

NIUJORKO DARBO žmonės šiemet Gegužės Pir
mąją minės šeštadienį, gegužės 2 d. Union Aikštėje, 
164a gatvė, palei Broadway, Manhattane. Pradžia 10 v. 
ryto.

• draugai, 
i muzikinės
jai.

Didžiulį darbą atliko Juo
zas Žilevičius, rinkdamas me
džiagą lietuviškosios muzikos 
istorijai, reikšminga yra voka
linė A. Vanagaičio, K. V. Ba
naičio ir to paties J. žilevi-

AMERIKOS “DUKROS” 
KELIA “REVOLIUCIJĄ”
Washingtonas. — Įvyko 

konferenciaj “The Daugh
ters of the Ame rican 
Revolution” organizacijos. 
Poniutės, kurios vadinasi 
taip gražiu vardu labai 
keistai elgiasi. Jos reika
lauja, kad’ Jungtinės Vals
tijos pasitrauktų iš Jungti
nių Tautų ir tą organiza
ciją išvytų iš' Amerikos. Jos 
sako, būk Jungtinės Tautos 
“pilnos Rusijos šnipų”.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru vis pik
čiau kalba pries Kiniją. Jis
sako, būk Kinija vartojai 
“šaltojo karo” kalba.

Atėjo laikas pradėti prak
tinius užsiėmimus. S-.. 
sklandytuvo 
tininkai neturėjo, 

i kreiptis pagalbos į “ 
čio” fabriko sklandytojus. 
Sklandytuvą “BRO-11” nu
sigabeno į užmiestį, į pie
vas. Instruktorius J. Rū
kas peržvelgė sportininkus.

—Kuris pirmasis? — pa- į 
klausė.

Iš būrelio išėjo šoferis 
Kostas Domkus ir atsisėdo a 
į kabiną. Vyrukai ištempė 
amortizatorių... Sklandvtu- 
\^s pasislinko kiek žeme ir 
Jiakilo į orą. Pradžioje, ži
noma, neaukštai — penkis, 
dešimt metrų. Bet visi jau
tėsi patenkinti ir tuo.

Kai tik ledas sukaustė 
Masčio ežerą, sportininkai

PLIENO KO. PELNaI 
SMARKIAI AUGA

New Yarkas. — Armco 
Steel Corp, paskelbė, kad 
per pirmąjį bertainį 1959 
m. turėjo $21,152,000 įplau
kų, o Šerai paaugo po $1.43 
kiekvienas. 1958 metais per 
tą patį laiką kompanija tU- 

įrėjus tik $9,330,00 įplaukų.
Taip yra su pelnais, 

kada darbininkai 
ja pakelti algas, L 
jos sako, kad jų ‘ 
maži”.

2 p.«Laisve (Liberty)—Penk t., gegužės (May) 1,
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l ĮVAIRUMAI
Apsigimimai ir jy tyrinėjimai

griauti įsigalėjusią klaidin
gą nuomonę. Viena iš pir
mųjų apsigimėlių kolekcijų 
buvo surinkta XVII a. pa
baigoje olandų mokslininko 
F. Reišo. Susipažinęs su šia 
kolekcija, caras Petras I 
labai ja susidomėjo ir 1717 
m. ją įsigijo. 1718 m. Rusi
joje buvo išleistas įsaky
mas, įpareigojantis rinkti 
visus gyvus ir negyvus ap
sigimusius žmones ir gyvu
lius. Tokiu būdu kolekcija 
buvo papildyta.

XIX a. buvo pradėti ap
sigimusių embriologin i a i 
eksperimentai. Daug nauio 
i šią mokslo sritį įnešė 
francūzų mokslininkai E. ir 
J. Žofrua Sent-Ileriai. Jų 
suformuluoti dėsniai suda
rė teratologijos mokslo pa
grindą. E. Žofrua Sent-Ile- 
ris pirmasis apsigimimams 
sukelti panaudojo eksperi
mentinius bandymus. Apsi- 

i gimimus j i s sukeldavo, 
i keisdamas perimų kiauši- 
j nių padėtį, taip pat pa- i 
dengdamas jų kevalą lako ;

Apsigimimas arba pri-1 
gimties luošumas, tai įvai
rūs nukrypimai nuo norma
lios organizmo sandaros. 
Jie gali liesti visą organiz
mą, jo dalį ar tik atskirus 
audinius. Pasitaiko apsigi
musių žmonių, gyvulių, taip 
pat ir augalų. /

Įvairūs apsigimimai jau 
seniai atkreipė žmonių dė
mesį. Į šį reiškinį įvairiais 
laikais, įvairiose šalyse bu
vo skirtingai žiūrima. Spar
toje apsigimę naujagimiai 
būdavo tuojau numarina
mi, o senovės Indijoje, 
Egipte, Romoje dievams ir 
pusdieviams būdavo sutei- 
kįpna apsigimėlių išvaizda, 
pvz.,dviveidis Janusas.

Ilgą laiką apsigimimai 
nebuvo moksliškai ištirti ir 
visai be pagrindo sukelda 
vo žmonėms baimę. Jie bū
davo siejami su įvairiomis 
stichinėmis nelaimėmis, ka
rais, maru ir pan., jie buvo ‘ 
laikomi “dievo bausme”. ■ 
Apsigimusių žmonių atsi-' 
radimas buvo aiškinamas' 
žmogaus santykiavimu ,.su 
velmu. Moterys, kurios pa-i Platesnio masto eksperi. 
gimdydavo apsigimei i u s,, mentiniai darbai buvo pra. 
kuJT° laik°mos . raganomis.! dėti nirmojo1e xx a. pusg.

Mechaniškai paveikus 
gimeliai būdavo vie ai de- į rOp]įp žuvu, paukščių ar 
ginami, pvz., 1683 m. Ko- j;;nduo|ju kiaušinėlius, gali- 
penhagoie buvo_ sudeginta ma suke)ti ivairiug ; ;J 

tės” galva (veidas ir kak-' 
las buvo apaugę plaukais).! r 

Tiktai ilgainiui, susikau- j ai 
pus daugiau medžiagos 
apie apsigimimus, juos iš- gaunamas ciklopišku m a s gumas, įvairių nukrypimo 
tyrinėjus, buvo galima su- —vienaakystė. Paveikus be-1 požymių atsiradimas rūšių

net dauginasi.
Įdomus apsigimimo atve-į 

jis buvo neseniai pastebė
tas ir Lietuvoje. Praėjusių 
metų rudenį Joniškėlio rai., I 
Kenelių km., kolūkietis P. I 
Šimoliūnas, grėbstydamas 
ražienas, išbaidė du kišku
čius. Vienas jų buvo žy
miai vikresnis ir pabėgo, o 
antrąjį lėtesni kolūkiečiai 
gaudydami užmušė. Už
muštasis kiškutis pasirodė 
su šešiomis normaliai išsi
vysčiusiomis kojomis, iš 
kurių priekinių kojų buvo 
viena pora, o užpakalinių— | 
dvi poros.

* ... ... 1Apsigimimų tyrinėjimas 
turi didelę mokslinę reikš
mę, o apsigimėlių egzem- 

i plioriai yra svarbi medžia- 
motina ir jos sūnūs su ka-; Tn’rnus pVZ, gauti dvynius #a> padedanti isspręsti 

- - - ■ ; su suaugusiomis galvomis bendrų biologinių
□ . ,.' . . problemų, kaip organizmo-uodegomis, stipriai _pa-• individualaus 1 vystymosi 

veikus smegenų struktūrą, formų susidarymo dėsnin-

Amerikos tiltai
T

Ilgiausias pakabinamas 1
stulpų tiltas yra per San Fran
cisco užlają, Kalifornijoje. Jis-' Viena svarbiausių naujosios 
—4,200 pėdų ilgio. Sekamas I Irako vyriausybės v y k d o m ų 
per Hudson upę tarp New Yor- ' priemonių — žemės reforma, 
ko ir New Jersey, George Wa-1 Reakcingo režimo laikais maž- 
shington tiltas, jis turi 3,500 daug 3,600 feodalų, ir - 
pėdų ilgio. i chų 'buvo pasiglemžę tris ket-

--- --------- i virtadalius visos krašto dirba- 
AMERIKOS GALVIJAI į mos žemės, tuo tarpu kai mili-! 

jonai felachų buvo paversti jų | 
vergais, ši žemės magnatų tėvynė — viena iš labiau- 
saujelė buvo pagrindinė impe- šiai įžymių reiškinių praei- 
rializmo atrama Irake.Re- į() amžiaus vokiečių muzi-

- miantis Įgyvendinama žemės > kinėje kultūroje. Kartu su 
' reforma, senoji žemėvalda lik
viduojama, bekraštės latifun- ! 
d i jos bei plantacijos nusavina
mos ir palankiomis i 
paskirstomos bežemiams, ma- 
žamiams felachams.

Naujoji vyriausybė nubrėžė 
ir pradėjo vykdyti platų šalies ! 
industrial i žavimo’ planą, kurio' 
sudėtinė dalis yra glaudus, ly- 
giateisiškas ekonominis bend
radarbiavimas su Įvairiomis; 
pasaulio šalimis, jų tarpe—iių 
su Tarybų Sąjunga bei kitomis ; kūrybiniam vystymuisi, ko- i dicijų dvasioje, jis išdirbo 
socialistinės stovyklos šalimis, į kias 
su kuriomis savo gyvavimo die- 

! nomis atkūrė senojo režimo nu-

Irako žemė ir 
p ir industrija

sidatiginantį vIda u s i n ė 1 į 
aukštesne ar žemesne tem
peratūra, spinduliais, pa
keitus aplinkos cheminę su
dėtį, nėštumo metu veikiant 
motinos organizmą toksi
niais produktais, kaip al
koholis ir pan., taip pat su
keliami apsigimimai. Juos 
sukelia ir įvairūs tiek mo
tininio organizmo, tiek em
briono susirgimai, kiaušinė
lio apvalkalo pasikeitimai, 
nenormalus aplinkgemali- 
nio skysčio kiekis ir pah.

Apsigimusių organizmų 
gyvenimo laikas nevieno
das. Vieni jų miršta anks
tyvose gemalinio vystymo
si stadijose, kiti, išgyvenę 
visą gemalinio vystymosi 
laikotarpį, miršta tuojau 
pat po gimimo, o dar kiti 
organizmai gimę gyvena ir ras-

nieriai norėjo suskaldyti Jung
tines Valstijas. Jungtinių Vals
tijų federatyves jėgas (šiaurie-

|čių) vadovavo prezidentas Lin- 
colna's.

Tame kare šiauriečiai neteko 
užmuštais 6,365 karininkų ir 
103,705 eilinių karių. Bet su ------ _ ---- .
mirusiais nuo žaizdų ir ligų bu-1 trauktus diplomatinius santy- 
vo 359,528 žmonės. ' kius.

Pietiečiai, prileidžiama, 
šiuose užmuštais il
siais nuo žaidų ir ligų 
133,785, bet ją pilnų 
JAV valdžia, neturi.

Įžymus vokiečiu kompozitorius 
Feliksas Mendelsonas

•>

problemų, kaip organizmo

^Lietuvos rašytojas Alfonsas Bieliauskas 
apie J. Kaškaičio atsiminimų knygą

Š. m. balandžio 7 d. Vil-ijęe Amerikoje. Jis priklau- nas Kaškaitis pasirodo esąs 
niaus Tiesoje rašytojas ir so prie tos pažangiųjų JAV i gana aukštos emocinės 
laikraštininkas (žurnalo lietuvių senosios kartos ko- itamnos literatas ionlnnks- 
“Švyturio” redaktorius) votojų plejados, kurią lyg natvirtai ir plastiškai pie- 
Alf. Bieliauskas išspausdi- j ugnis geležį užgrūdino kla- (šia gyvenimo vaizdus. Ir 
no recenziją apie Jono šių kovos žaizdras, kurį nors i an 
Kaškaičio knygą “Iš atsi-! nuo jaunumės iki šių sun- metų praėjo nų”o tOs dien'o^ 
minimų.” Mes čia paduosi- kių pažangiam judėjimui kai jonas 
me mūsų skaitytojui svar- dienų liko ištikima kilniems kiančius,nuo carinių bud 

da- darbo žmogaus išsivadavi- nų gelbėdamasis, <tur.ė 
mo siekimams. J v ___ _____ ___ _ ___ __ '

Kuo ši knyga įdomi, kuo! kaič.io knyga, kurią čia pa- jį kraštą, Lietuvos gamtos 
minime, gražiai, vaizdingai įr žmonių vaizdai jo knygo- 
« 4* I r XX T* v, • • v 1 • 1 •• 1 — 1 •

nors jau penkiasdešimt

Kaškaitis-Kaš-

kesnes tos recenzijos 
lis. — Red.

1957 metais Jungtinėse Vals
tijose buvo 95,166,000 raguočių 
galvijų, jų tarpe 23,000,000 
melžiamų karvių. Tais pat me-1 
tais buvo: 26,370,000 avių, 52,- 
207,000 kiaulių ir 3,558,000 
arkliu, c-

KIEK ŽUVO AMERIKOS 
PILIETINIAME KARE
1861-1865 metais Jungtinėse

Valstijose siautė Pilietinis ka-
Pietinių valstijų reakcio-

mū- 
miru- 

neteko 
skaičių

Dainos be žodžių 
(kurios į pasaulinę muzikos

3 d. istoriją įėjo kai]) vienas iš 
įžymiausių 19 amžiaus ly
rinio meno paminklų ), 
“Itališkoji” ir “^ZroDskoji

i “Fin- 
• galo ola” ir kt., kurie džiu
gina klausytojus savo pui
kiomis melodijomis, aiškia 
forma, spalvingais gamtos 

j tokių menininkų kaip: Hei- fantastikos vaizdais.
ne, Šumanas, Vagneris, ■ Atėjus hitlerin i n k a m s 

atsi-iPr^e valdžios vairo Vokieti- 
Ijoje (1933 m.) Mendelsono 
kūriniai, kaip žydų tauty- 

buvo

Č150 metų gimimo sakale- ciklas. 
tuvėms atžymėti)

Š. m. vasario mėn
V • i *

SG1" sukako 150 metų kai gi-
L'rtf- ... ...........mė įžymus vokiečių roman

tinės krypties kompozito- _ 
rius F. Mendelsonas. Jo i simfonijos, uvertiūra

sąlygomis Mendelsono kūrybje
i spindėjo meninis ir sociali
ems pakilimo šuolis, praėjęs
i eilėje šalių dviejų revoliu- bes kompozitoriaus, 
į ei jų (1830 ir 1848 metais) uždrausti atlikti.
i periode. Mendelsonas mirė

Labai retai įžymių muzi- metais, neturėdamas 
kų gyvenime galima sutik-! metų amzjaus.
ti tokias puikias sąlygas į Išaugęs klasikinių

1847 
nė 90

tradi-

turėjo Mendelsonas.. savo puikią techniką, ko dė-
1 Jis nepažino kovos už eg-|ka savo kūriniuose jis pa- 
zistavimą, jam nereikėjo i siekia išviršinio grožio ir 
kovoti, kad būtų pripažin- gracingumo.

■ tas jo kūrybinis genijus, | Mendelsono geriausi ku
rnės jis gimė (1809 m. Ham-■ riniai tvirtai įėjo į pasauli- 
burge) pasiturinčioje ir 1 nio klasikinio meno lobyną.

Nau'o’e kultūringoje šeimoje (jo t ė- J. Skirgaila
■ vas buvo banko valdytojas).

susirgęs, juokiasi ir ' Muzikos jis mokėsi pas įžy-
. 1957 m. “Thc mius t$ meto Berlyno pėda-

i London Times,” spalio mėnesy- gogus.v Jo tėvo namuose 
j j e, rase, kad Okana ]igoninėjc\| dą$nūswSVečiai buvo įžymūs
i Naujojoje Gvinėjoje, 70 virti- ■ t() £ vokiečiu kultQros
imi gyventojų vienu kartu be-1 
si j nokdami mirė.

Laikarštis rašė, kad jie taip 
garsiai juokėsi, kad net ligoni
nės langai drebėjo.

BESIJUOKIANT MIRĖ 
70 ŽMONIŲ

Visokių ligų .yra.
vinejoje yra juoko liga, žino-i 

: gus, ja, ,
JAV PREZIDENTAI— S daugelis miršta.

KARININKAI
Dabartinis Jungtinių Valsti- j 

jų prezidentas1 Eisenhoweris 
yra armijos generolas. Tai jau 
19-tas nrezidentas karininkas. 
Pirmasis Jungtinių Valstijų, 
prezidentas buvo George Wash-'j 
ington, taip pat generolas.

Kanakry, Gvinėja. — Į 
vystymosi eigoje, taip pat i šios respublikos prieplauką 
sprendžiant kai kuriuos pa- atplaukė 
leontologijos klausimus.

S. Maldžiūnaitė dovanu.

grožio

i “TASS” sako: paroda 
liktai propaganda

Maskva. — Su liepos 1 
veidai: poetas Heine, filo-1 diera. Maskvoje Jungtinės 
sofas Hėgelis, dailininkas I \aJstij°s atidarys savo pa- 
Šviatas, kompozitorius Ve-1 yP-l.ona‘ Tarybų Sąjungos 
beris, pianistai - Huncc- A’? Tass flis Mašėlis ir kiti ■ko’ kad ten nebus Pal?dy- 

’ . ’ . mas tikro Amerikos zmo-
Jis, kaip muzikas, gi^i-!njų gyvenimo, bet tik pasi- 

gyrimo propaganda. “Tass” 
Ture- kritikos pamatau paima ke- 

; damas tik 9 metų amžiaus, lis įrengimus.
! jis kaip pianistas pradeda Macy’s kompanija įrenge 
viešai koncertuoti, o netru- “tipjšką Amerikos gyvejįį- 

”, su moderniniais 
rakandais, modernine vir
tuve. ir garsina, kad kaina 
tik $5,000. “Tass” nurodo, 
kad Amerikoje darbininkas 
labai ųusidžiaugtų, jeigu ir 
be rakandu tokį namą gau
tų už $13,000. Ir prideda, 
kad tokiame parodyme yra 
“tiek tiesos”, jeigu parody
tų Anglijos karalių Buck
ingham© paloeiu ir sakytų, 
jog tai mainierio gyvena
masis namas.

“Tass” sako, kad Penn
sylvania valstijos angliaka
siai, Indiana valstijos plie
no darbininkai ir Naujosios 
Anglijos tekstiliečiai labai 
nusistebėtų pamatę tą na
mą, kuris Maskvos parke 
įrengtas, kaipo “tipiškas 
amerikiečių gyvennamis”. 
Kas dėl moderniškai if eng
tos virtuvės, tai “Tass” < 
tvirtina, kad daug Jungti
nių Valstijų moterų sutik
tų, jog jos matė televizijoje 
tokių virtuvių garsinimus, 
bet pačios jų neturi.

“Tass” sakė, kad Jungti
niu Valstijų paviljono įren
gėjai veda propagandą, nes 
jie turi tikslą klaidinti ta
rybinius žmones: “žiūrėki
te, kaip gerai Amerikoje 
žmonės gyvena”. “Tass” sa
ko, kad ii turi kaip tik to
kių namų paveikslus, ku
rie parduodami už $13,000 
be žemės, Comack, L. L, 
apie 40 mylių nuov New 
Yorko. Įdomu tai, kad tie 
namai yra pagaminti kaip 
tik tos pačios Macy’s Ko.

T ... . . i tai tapo plačiai žinomasLenkijos laivas! . . A /
Wroclaw” ir atvežė daug: vokiečių .visuomenei.

•% • - f: yi *

garsaus prancūzų rašytojo 
kovotojo už taiką Anri 
Barbiuso žodžius.. Knygos 
puslapiai dosniai pažeria 
skaitytojui daugybę Ame
rikos Jungtinėse Valstijose 
gyvenančių lietuvių pažan
giojo judėjimo ir organi- 
zaccijų istorijos faktų. 
Skaitydami šią knygą mes 
llietuviai toli gražu nėra 
matome, kad JAV susibūrę 
vienalytė visuma: šalia 
pagrindinės darbo žmonių 
masės atkeliavusios į Ame
riką ieškoti darbo ir dėl ca
rizmo represijų, čia pateko 
ir daug karjeristų, mėgėjų 
pasipelnyti savo tautiečių 
sąskaita. Čia galima pami
nėti, kad ir knygoje mini
mą Niuvarko lietuvių para
pijos kleboną S., kuris nu
kniaukė savo “mylimų” pa- 
rapijiečių bažnyčios etaty- 

5,i bai suaukotus 80,000 dole- 
rių, ar tuos lietuvius biz
nierius, kurie, panašiai kaip 
Petro Cvirkos pavaizduota- 
cis Frank Krukas, per savo 
tautiečių lavonus iškopė į 
turtų viršūnes. Ypač ašt
riai autorius pliekia tuos, 
jo žodžiais tariant “doleri
nius uatriotus”, kurie' iš
vystė karštligišką “šmugel- 
ninkų nerštą”, buržuazijai 
paskėaųdinus kraUjuje pir
mąją proletarinę revoliuci
ją Lietuvoje ir čia Įkūrus 
“savos” buržuazijos dikta
tūrą.

Jonas Kaškaitis, išjuokęs 
ir sukritikavęs ano meto 
lietuviškosios buržuazijos 
vadeivas, taip piešia jų kla
sinius brolius Jungtinėse 
Amerikos Valstijose: “O 
čia, Amerikoje, lietuvių ko
lonijose, įgudę šovinistai, 
klerikalai agitacijas varo, 
aukas renka fabrikams Lie
tuvoje steigti, bankams, 
laivams, įmonėms kurti, 
Lietuvos atstatymo bendro
vės akcijas pardavinėja, vo-

o
;mo siekimams. Jono Kas- slapčia apleisti savo gimtą-

ji patraukia skaitytoją? i 
Visų pirma tuo, kad auto
rius turi daug įdomaus pa
pasakoti. Autorius nebe-

• ir įtikinamai parodo tą sun
kų, bet ir garbingą kelią, 
kur (į po daugelį svetur

bejaunas, jau įkopęs į sep- i Pia^ejsW metU nuėjo pa- 
penktuosius; zaIW lle+tuvui emigraci- x me dolia runa ciinkiiYniiatyniasdešimt 

savo gyvenimo metus, gy
dytojas pagal profesiją ir 
įžymus visuomeninis veikė- 
jtfs, per savo gyvenimą 
daug ką matė, pergyveno, 
susitiko su įvairiais žmonė- 
msi. Daugelyje svarbių įvy
kių, pavyzdžiui, 1905 metų 
revoliucijoje ir pažangiame 
JAV lietuvių veikime teko 
jam aktyviai dalyvauti. 
Priverstas po 1905 m. revo
liucijos pasitraukti iš Lie
tuvos ir apsigyventi Jung
tinėse Amerikos Valstijose, 
Jonas Kaškaitis praėjo 
sunkų darbininko ir var
gingo medicinos studento 
kelią. Jis savo akimis matė 
tą amerikinį “gyvenimo bū
dą, kurį paprastai roži
nėmis spalvomis piešia ofi
cialioji JAV propaganda ir 
reakcinė JAV gyvenančių
jų lietuvių spauda.

Jonas Kaškaitis - Kaš- 
kiaučius nesilankstė reak
cionieriams nei jaunas bū- 

^dąfoaas Lietuvoje, nei vė
liau, vargais negalais medi-

jos dalis, tuos sunkumus, 
kuriuos teko nugalėti ir 
tas pergalės, kurių saldų 
džiaugsmą teko patirti.

Neaplenkia Jonas Kaš
kaitis savo knygoje ir kar- 

I tesnių savo gyvenimo ir pa- 
! žangaus JAV lietuvių judė
jimo momentų, karštai ir 
aistringai smerkia reakcio
nierius, žmogaus išnaudoji
mą, kapitalistinės Ameri
kos piktžaizdes.

Skaitydamas Jono Kaš
kaičio knygą, negali likti 
abelingas nei autoriaus 
džiaugsmui, nei liūdesiui, 
nei jo širdies aistroms. Tai 
visų pirma todėl, kad auto
rius nėra abejingas savo 
aprašomiems žmonėms ir 
įvykiams, kad savo aprasy- 

j mą jis sušildo žmogiškos 
širdies liepsna. Ir paties 
autoriaus autobiografiniai 
momentai dažnai būna nu- 
stumimi į šalį, kai rašytoją 
sujaudina Lietuvos ežerų, i 
kalvų ir ' 
jo širdį užlieja meilė savo 
varganam tautiečiui, savo 

ar

je išlikę gyvi ir sodrūs, lai
ko dulkių nenusėsti.

Skaitydami knygą, mes 
tarsi gyvus matome Kaš- 
kaičio jaunystės draugus, 
susibūrusius į slaptą ratelį 
Mintaujos gimnazijoje, mes 
tarsi praeinahie' tamsiu ir 
pažliugusiu Kauno kunigų 
seminarijos koridoriumi, 
abipus kurio smūkso niū
rios celės, kur savo slaptus Į 
širdies siekimus ir jaunystę Į 
rožančiais ir viduramžiško- Į 
mis dogmomis snsikaūstė 
klierikai. Mes tarsi praei
name saulėtą gegužės die
ną Aukštaitijoje tarp eže
rų esančio Viedarių kaimo 
gatve, matome beviltiškai 
“mojavose” ir “kryžiavose” 
prieš kryžių suklupusius 
žmones, girdime dangui 
adresuotą, beviltišką jų ge
resnio gyvenimo šaukimą...

Jono Kaškaičio knygos 
skyriai, vaizduo ja n t i e j i 
Jungtines Amerikos Valsti
jas, yra įdomūs tiek pažin
tine, tiek ir istorine pras
me. Autorius yra matęs ir

kl^dų vaizdas, kai | £irdnęsT kalbant Maksim, 
™;is L™ G°rkl, Juliją žemaitę, ben-

dradarbiavo su Vincu Mic- 
, Jonas

Kaškaitis yra girdėjęs Niū
cinos mokslus baigęs ir į liaudžiai ar neapykanta kevicium-Kapsuku. 
stambius ' lietuvių pažan- darbo žmogaus priešams. _

Tokiuose puslapiuose Jo- jorke pasakytas liepsningasgaus judėjimo veikėjus išė-

kiečių markėmis Šmugeliu- kus po to atliekami ir jo mo narną' 
ja. Slidūs politiniai vijur- pirmieji kūriniai. 17 metų 
kai, doleriniai patriotai Lie- amžiaus jis parašo vieną iš

I savo geriausių kūrinių Šek- 
j spyro komedijai overtiūrą 
i “Vasaros nakties sapnas.”

Štai kaip apie jo kūrinį 
atsiliepė žymus rusų kom- 
p o z i t orius A. Rubinštei- 
nas: “... tai muzikinis at
radimas, Čia viskas nauja 
ir genialu pagal išradingu
mą,' orkestrinį skambesį, 
juiporą, lyriką, 
ką...” Sulaukęs 20 metų 
amžiaus jis keliauja po 
įvairius Vokietijos miestus,

tuvon važinėja, puotas ke- ’ 
lia su valdžios tūzais, dva- ■ 
relius, mūrelius įsitaiso... 
Atgal Amerikon grįžę, su
siriesdami giria buržuazinę 
krikdemų valdžią — ir vis 
akcijas pardavinėja, aukas 
renka... Darbymetė!” (261 
psl.). Taigi matome, kad 
JAV dirvoje išdygę biznie
riai — lietuviai į vadina
mąja “nepriklausomą Lie
tuvą” žiūrėjo kaip j biznį, 
prie kurio ne pro šalį būtų 
pasišildžius rankas...

Įdomūs tie knygos pusią- keliauja po Angliją, Airi- 
piai, kuriuos autorius ski-'ją, Šveicariją, Italiją, Ško- 
ria dabartinei JAV gyve-|tiją, Prancūziją ir visur su- 
nančių lietuvių ir jų orga- i silaukia didelio pasisekimo, 
nizacijų padėčiai pavaiz-1 kaip kompozitorius, pianis- 
duoti. Su didele meile Jo-; 
nas Kaškaitis rašo apie 
TSRS, kurios šeimoje yra 
Tarybų Lietuva, 
kad autorius liko 
savo jaunystės 
Tarybų Sąjungos 
politika, jos pastangos iš
saugoti taiką visame pa
saulyje suranda ka r š t ą 
viso pasaulio darbo žmonių 
pritarimą.

Mus džiugina tie šilti žo
džiai, kuriuos knygos auto
rius skiria Tarybų Lietu
vai ir jos darbo žmonėms, 
tie saitai, kurie sieja Joną 
Kaškaitį - Kaškiaučių su 
gimtinėje likusiais jo jau
nystės draugais ir pažįsta
mais, tas dėmesys -mūsų 
tarybinei respublikai, kuris 
lydi šio, jau senyvo, daug 
maęįusio ir. svajojusio žmo
gaus mintis. Ir vertėtų, kad 
Jono Kaškaičio knyga, ku
rioje sukaupta daug tikrai 
vertingos medžiagos, būtų 
plačiau paskl e i s t a tarp 
skaitytojų jo tėvų žemėje.

Tai rodo, 
ištikimas

romanti-

itas ir^ dirigentas. Po to 
Mendelsonas keletą metų 
vadovąuja Di u s e 1 d o r f o 
miesto1 muzikiniam gyve-

idealams. me- čia-išgarsėja kaip
taikinga iš įžymiausių diri-

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

vienas 
gentų. 
beris, pradėjo diriguoti laz- 
dele-batutą). Didžiau s i a s 
nuopelnas vokiečių muziki
nėje kultūroje tai 1843 m. 
pirmosios vokiečių konser
vatorijos įsteigimas Leipci
ge.

Nuo 1835 metų beveik iki 
pat savo mirties jis vado
vavo Leipcigo Gevandhauzo 
(koncertų salės pavadini
mas) įžymiajam orkestrui. 
Mendelsono kūryba yra la
bai įvairialypė: simfonijos, 
koncertai, oratorijos, forte
pijoninį pjesės, dainos ir 
kt. Žinoma, ne visi jo kū
riniai turi vienoda menine 
reikšmę. Geriausi iš jo kū
rinių yra: koncertas smui
kui su simfoniniu orkest
ru, fortepijoninių pjesių

Reykjavik, Islandija. — 
Anglų žvejai, apsaugoje 
karo laivų, gaudo žuvis vi
sai Islandijos pakrantėse

Bagdadas. — Irako alie
jaus gavimas bus padvigu
bintas.

3 p.-Laisve (Liberty)—Penk t., gegužes (May) 1, 1959
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KATALIKŲ RELIGINES 
ŠVENTES IR APEIGOS

(Tąsa)
Tuo būdu kalėdos, kaipo “pasaulio 

šviesos” gimimo diena, buvo perimtos iš 
senovės tautų Saulės kulto, ypač iš Mit
ros kulto.

Įsidėmėtina, kad ir mitas apie Kris
taus gimimą iš “nekalto prasidėjimo,” 
kuris sudaro kalėdų “idėjinį” turinį, yra 
ne originalus, o taip pat pasiskolintas iš 
kitų religijų. Panašių pasakų yra bib
lijos senajame įstatyme, kuriame sura
šytos įvairios senovės izraelitų legendos. 
Pavyzdžiui, iš “nekalto prasidėjimo,” pa
sak biblijos, gimęs antrasis patriarchas 
Izaokas, Abraomo sūnus. Tokiu pat “ste
buklingu” būdu gimęs ir legendinis bibli
jos didvyris Samsonas, kurio vardas heb
rajų kalba reiškia “Saulės sūnus.” Mi
tas apie “nekaltą prasidėjimą” buvo pa
plitęs ir kitose senovės Rytų religijose, 
kurių dievai dažnai gimdavę kaip žmo
nės. Romos imperatorių kultas, įvestas 
Augusto laikais, taip pat skelbė, kad Ro
mos imperatoriai esą kilę iš dievų ir 
skaisčių motinų. Kristus, į kurį buvo 
perkelta daugelis Romos imperatorių 
bruožų, negalėjo, žinoma, jo garbintojų 
vaizduotėje gimti mažiau “stebuklingu” 
būdu, negu Romos imperijos valdovai.

Gavėnia
Gavėnia, kaip ir visi kiti religiniai 

pasninkai, yra žilosios senovės palikimas. 
Pasninkai buvo paplitę dar pirmykštėje 
visuomenėje. Jie buvo praktikuojami 
visoje eilėje senovės religijų, ypač klima
to šalyse, kuriose žmogui palyginti leng
viau susilaikyti nuo valgio. Kaip pasa
koja žinomas senovės graikų istorikas 
Herodotas, pasninkavimas buvo prakti
kuojamas Egipto kultuose. Jis nuo se
nųjų laikų įvestas žydų religijoje. Pas
ninkavimas buvo siejamas su kai kurio
mis Mitros kulto apeigomis. Budizmas 
draudžia vartoti mėsą. Kai kurios seno
vės religijos reikalavo pasninkauti prieš 
pradedant valgyti naujo derliaus vai
sius. Religiniai pasninkai ligi šiol yra 

> -paplitę daugelio atsitikusiųjų tautų tar
pe. Pavyzdžiui, Fidži salų vietiniai gy
ventojai pasninkauja prieš tą laiką, kai 
jaunuoliai įšventinami ir su tam tikro
mis apeigomis priimami į suaugusiųjų 
tarpą. Aukso Kranto gyventojai Afriko
je kasmet pasninkauja prieš atlikdami 
religinį piktųjų dvasių išvarymą iš sa
vo gyvenamųjų namų.

Gavėnia — 40 dienų pasninkas prieš 
Velykas—į krikščionių religiją pateko iš 
įvairių Rytų kultų. Katalikų kunigai 
gavėnią, kaip ir kitas iš pagoniškųjų re
ligijų perimtas šventes bei apeigas, su
siejo su įvairiausiomis legendomis apie 
Kristų, išuo atveju su pasaka apie tai, 
kad Kristus, pradėdamas vadinamąjį 
viešąjį gyvenimą, 40 dienų pasninkavęs. 
Tačiau 40 dienų terminas gavėniai fak
tiškai įvestas dėl to, kad buvo tikima 
skaitmens “40,” kurį krikščionybe buvo 
perėmusi iš senovės žydų ir kitų Rytų 
religijų, magiškąja galia. “Magiškasis” 
skaibpiuo “40” labai dažnai sutinkamas 
biblijos senajame įstatyme, iš kurio jis 
persikėlė ir į naująjį įstatymą. Pasak 
biblijos, pasaulinio tvano metu lietus 1;- 
jęs ištisas 40 parų; Mozė, prieš gauda
mas dešimt įdievo įsakymų, 40 parų pas
ninkavęs; niniviečiai dievo rūstybę per
maldavę tuo, kad jie patys ir jų gyvuliai 
buvo išpasninkavę 40 parų.

Besiformuojant krikščionių religijai, 
dvasininkams pasninkai tapo priemone 
laikyti “ganomuosius” drausmingus ir 

/ paklusnius, priemone jų religiniam fana
tizmui ugdyti. Pasninkai—viena ryš
kiausių religinės eskezės formų, o askezė 
labiausiai išugdo religinį fanatizmą, pa
daro tikincuosius aklais dvasininkų įran- 
kais. Propaguojant pasninkus, liaudžiai 
buvo įteigiama mintis, kad gyventi pus
badžiu ne tik nesą bloga, bet dargi do
rovinga, nes, girdi, pats dievas reikalau
jąs, kad žmonės laikas nuo laiko visiškai 
arba iš dalies atsisakytų nuo maisto. 
Tuo būdu pasninkai pavirto viena iš prie
monių engiamosioms liaudies masėms su
taikyti su jų varginga būkle, joms ati
traukti nuo kovos už gyvenimo sąlygų, 
pagerinimą.

Priešvelykinis gavėnios pasninkas ir 
prieškalėdinis advento pasninkas seniai 
buvo siejami su dešimtinės rinkimu. De
šimtinė — kunigų renkama iŠ tikinčiųiu 
duoklė, remantis biblijos nuostatu, pagal

kurį darbo žmonės turėdavo dešimtąją 
savo derliaus dalį atiduoti kunigams. 
Advento ir gavėnios metu kunigai “kalė
dodami” apvažinėdavo visus savo parapi
jiečius, rinkdami sau dešimtinę—“kalė
das.”

Seniau katalikų bažnyčios buvo įsaky
ta per gavėnią ir kitomis pasninko die
nomis pasninkauti “sausai,” t. y. susi
laikyti ne tik nuo mėsiškųjų, bet ir nuo 
pieniškųjų valgių; be to, leidžiama val
gyti tik vieną kartą per dieną. Galima 
įsivaizduoti, kokia sunki našta buvo to
kie bažnyčios įsakyti pasninkai. Vis dėl
to didžiulė dauguma tikinčiųjų praktiš
kai nesilaikė “sauso” pasninko, ir todėl 
bažnyčia pastaraisiais laikais savo pas- , 
ninku įsakymą perredagavo: dabar rei
kalaujama pasninko dienomis susilaikyti 
tik nuo mėsiškųjų valgių.

Pasninkavimas iš tikrųjų yra žalingas 
žmogąus sveikatai, ypač paauglių ir li
gonių sveikatai.

Velykas
Velykos, pasak bažnyčios,—Kristaus 

prisikėlimo šventė. Tačiau, panašiai kaip 
ir kalėdas, Velykų švente krikščionybė 
yra perėmusi iš ankstesniųjų religijų.

Senovės pasaulyje buvo labai paplitu
si šventė, susijusi su derlingumo, augme
nijos bei gyvybės dievo prisikėlimu. Pa
vyzdžiui, iš mirusiųjų buvę prisikėlę ba
biloniečių dievas Tamuzas, egiptiečiu— 
Oziri, finikiečių—Adonis, graikų — Dio
nizas, frigų—Atisas ir kiti.

Tikėjimas mirštančiais ir pasikelian
čiais dievais atsirado įvairių tautų tar
pe dėl to, kad senovės žmones negalėio 
išsiaiškinti, kodėl, pavyzdžiui,, rudenį 
augmenija lyg apmiršta, o pavasarį vėl 
atgyja. Nesuprasdami šio gamtos reiški
nio, žmonės vaizdavosi, kad rudenį aug
menijos, gyvybės dievas mirštąs, o pava
sarį vėl atgimstąs. Tuo būdu atsirado 
džiaugsmingos šventės, skirtus to dičvo 
prisikėlimui. Šių švenčių apeigos įvai
riose šalyse buvo skirtingos, bet jų esmė 
visur buvo ta pati.

Pavyzdžiui, senovės Sirijos svarbiau
siajame centre — Antiochiioje, kurioje, 
pasak legendos, ilgai veikęs tariamasis 
apaštalas Povilas, pavasarį buvo iškil
mingai švenčiamas finikiečių dievo Ado
nio prisikėlimas. Ši šventė prasidėdavo 
Adonio mirtimi. Adonio atvaizdo laido
jimo apeigos buvo palydimos laukiniais 
klyksmais. Kitą dieną kunigai praneš
davo, kad Adonis esąs gyvas ir pakilęs 
į dangų. Po to prasidėdavo džiaugsmin
gos ceremonijos, kurios dažnai buvo sie
jamos su laukinėmis orgijomis.

Mirštąs ir prisikęliąs dievas buvo 
egiptiečių Oziris, kurio kultas, kaip jau 
minėjome, vėliau plačiai paplito Romos 
imperijoje. Ozirio prisikėlimo šventės 
metu iš pradžių taip pat buvo atliekamos 
gedulingos ceremonijos, skirtos paminėti 
tam momentui, kai deivė Izidė ieškojusi 
savo užmuštojo vyro Ozirio kūno. Ge
dulingosios ceremonijos virsdavo 
džiaugsmingomis ir iškilmingomis tuo 
momentu, kai Izidė radusi Ozirį ir jis 
prisikėlęs iš mirusiųjų.

Labai paplitęs Romos imperijoje buvo 
ir frigų dievo Atiso kultas. Kasmet ko
vo mėnesį iškilmingai buvo švenčiama 
Atiso mirties ir prisikėlimo šventė. Ko
vo 25 dieną tikintieji nepaprastai iškil
mingai švęsdavo Atiso prisikėlimą.

Visos šios dievo prisikėlimo šventės 
buvo švenčiamos su dainomis, šokiais, 
vaidinimais iš dievo gyvenimo. Prisike- 
liantiems dievams buvo sudedamos gau
sios aukos — vaisiai, gėlės, amžinai ža
liuojančių medžių šakos. Plačiai prak
tikuojamos ir kruvinos aukos—ėriukai, 
veršiukai, ožiukai. Kai kuriuose kultuo
se buvo aukojami ir žmonės. Beveik vi
sur dievo prisikėlimo šventė buvo šven
čiama mėnulio pilnaties laikotarpiu, nes 
šviesios mėnesienos naktys leido geriau 
atlikti ceremonijas, kurios paprastai 
trukdavo dieną ir naktį. Be to, šis pa
protys susijęs su tikėjimu mėnulio įtaka 
augmenijai, kurios atgimimui ir buvo 
skiriama dievo prisikėlimo šventė.

Krikščionybės atsiradimo laikotarpiu 
Romos imperijoje buvo ypatingai paplitę 
Oirio, Atiso ir Adonio kultai. Neabejoti
na, kad šie kultai padare Įtakos krikščio
niškųjų velykų atsiradimui. Kaip seno
vės tautų pavasario šventė, Velykos, bū
davo švenčiamos po kovo 21 dienos, kuri

yra Kalendorine paviTsarid pradžia. ‘ Be 
to, iš ankstyvesniųjų prisikeliančio die- 
vo kultų krikščionybe pasisavino įprotį 
švęsti Velykas mėnulio pilnaties laiko
tarpiu. Kadangi mėnulio kalendorius ne
sutampa su visų krikščioniškųjų bažnyčių 
priimtu saulės kalendoriumi, Velykos tu
rėjo tapti kilnojamąja švente, švenčiama 
po kovo 21 dienos pirmąjį sekmadienį, 
esant mėnulio pilnačiai. Tai net religi
niu požiūriu yrą Jabąi keistas ir nepaaiš
kinamas dalykas: dievo- “prisikėlimo” 
data turėtų būti pastovi, o ne kilnojama.

Didelę įtaką krikščioniškosioms Vely
koms padarė ir žydų pavasario šventė— 
pascha (aramėjiškas šios šventės pavadi
nimas; hebrajiškai ji yra vadinama pe- 
sach). Lotynų, graikų ir kai kuriomis 
slavų, tame tarpe ir rusų, kalbomis Ve
lykos yra vadinamos pascha. Pagal vė
lesnę religinę tradiciją žydų pascha bu
vo siejama su žydų tautos išėjimu iš 
Egipto. Tačiau istorija yra nustačiusi, 

' kad žydų Egipte niekada nėra buvę. Žy
dų pascha iš pradžių buvo šventė, skir
ta pavasariui. Seniausiuose biblijos 
tekstuose pascha ir yra vadinama “pa
vasario švente.” Kol žydai tebebuvo kla
jokliai ir vertėsi gyvulininkyste, pascha 
buvo skiriama avių ėriavimuisi pavasa
rį. Ryšium su tuo dievui auko jamas 
šventinis ėriukas, kuris ir buvo vadina
mas pascha. Ši apeiga išliko ir vėles
niais laikais, kai žydai pasidarė žemdir
bių tauta ir pascha tapo švente, skirta 
žemės ūkio darbų pradžiai.

Ėriuko mėsos valgymo ceremonija bu
vo praktikuojama ir p i r m ų j ų žydų- 
krikščionių paschos diena. Vėliau ir pats 
Kristus buvo pavadintas “dievo avinė
liu” ir vaizduojamas avinėliu su kryžiu
mi. Katakombų piešiniuose Kristus 
vaizduojamas “geruoju ganytoju” su 
avinu ant pečių.

Tuo būdu Velykos, kurios siejamos su 
krikščioniškuoju mitu apie Kristaus 
“prisikėlimą,” iš tikrųjų yra ne kas kita, 
kaip įvairių senovės tautų pavasario 
švenčių mišinys. Mitas apie dievo pri
sikėlimą taip pat pateko į krikščionybę 
iš senesniųjų stabmeldiškųjų religijų.

Sekmadienis
Sekmadienis, kaip krikščionių šventė 

Kristaus “prisikėlimui” paminėti, įsiga
lėjo ne iš karto. Iš pradžių krikščionys

r

švęsdavo kartu su žydai s suHatą.
Biblijoje pasakojama, kad dievas pa

saulį kūręs šešias dienas, o septintąją 
ilsėjęsis. Tuo biblijiniu mitu žydai ir 
krikščionys grindžia laiko skirstymą sa
vaitėmis. Tiesa, įvairiose tautose buvo 
įvairaus ilgumo savaitė. .Daugelyje se
novės tautų ir genčių savaitės ilgumas 
priklausydavo nuo periodiškai pasikar
tojančių turgų dažnumo . Afrikos negrų 
genčių turgūs kartodavosi kas 3, 4, 5, 6 
ir 8 dienas. Atitinkamo ilgumo būdavo 
ir jų savaitė.

Būdinga, kad dažnai turgaus dieno
mis įstatymai draudė dirbti; tomis die
nomis buvo atliekamos religinės apeigos.

Mezopotamijoj-e savaitė senovėje truk
davo 5 dienas, vėliau—7 dienas. Graiki
joje ir Romoje būdavo dešimties dienų 
savaitė, vadinamoji dekada. Tik įsigalė
jus persų dievo Mitros kultui, Romoje 
prigijo 7 dienų savaitė.

Babiloniečiai laiką skirstė 7 dienų sa
vaitėmis, pagal jų žinomas septynias 
planetas (saulę jie taip pat laikė esant 
planeta). Iš babiloniečių 7 dienų savai
tę perėmė persiškoji mitristų religija ir 
žydų religija. Iš šių religijų ji pateko 
ir į krikščionybę.

Babiloniečių įtaka šiuo atžvilgiu net 
ligi mūsų dienų tebejaučiama įvairiose 
tautose. Pavyzdžiui, italų, anglų, pran
cūzų, vokiečių kalbomis visos arba bent 
kai kurios savaitės dienos tebevadina
mos babilonietiškai: pagal saulės, mėnu
lio ir planetų pavadinimus. Pavyzdžiui, 
sekmadienis kai kuriose kalbose vadina
mas “Saulės diena”: vokiškai Sontag, 
angliškai Sunday. Pirmadienis vokiš
kai vadinamas Montag, angliškai Mon
day, prancūziškai lundi, itališkai lunedi, 
t. y. “Mėnulio diena”; antradienis pran
cūziškai vadinamas mardi — Marso die
na, trečiadienis — mereredi — Merkuri
jaus diena, šeštadienis angliškai vadina
mas Saturday—Saturno diena.

Senovės babiloniečiai dienas skirstė į 
geras ir blogas. Septintoji diena buvo 
laikoma itin bloga diena, kurią geriau
sia yra sėdėti tamsoje namuose ir nieko 
neveikti.

Vėlesniais laikais, kaip tai ypač ma
tyti iš biblijinės Nehemijos knygos, sep
tintoji diena pas žydus buvo turgaus 
diena.

(Bus daugiau)

IŠ LIETUVOS
PERIODINIS LEIDINYS 
APIE NAUJAS KNYGAS

Kokias knygas gausite 
artimiausiu metu? Su to
kiu klausimu skaitytojai 
dažnai kreipiasi į bibliote
kų, knygynų darbuotojus. 
Tačiau ir šie ne visada ga
li tiksliai painformuoti.

šiai spragai užpildyti 
Lietuvos Valstybinė politic 
nė ir mokslinės literatūros 
leidykla ir Lietuvos Valsty
binė grožinės literatūros 
leidykla pradėjo bendrai 
leisti informacinį biuletinį 
“Naujos knygos.? Jąmebus 
skelbiamos trumpos anota
cijos apie naujus leidinius 
ir jų autorius, jo puslapiuo
se pasisakys rašytojai, ver
tėjai, knygynų darbuotojai.

Išėjo iš spaudos biuletL 
nio “Naujos knygos” pir
masis numeris. Jame iš
spausdinti Valstybinės gro
žinės literatūros leidyklos 
direktoriaus J. Čekio 
straipsnis “Vykdant parti
jos iškeltus uždavinius” ii’ 
Lietuvos TSR Valstybinės 
politinės ir mokslinės lite
ratūros leidyklos direkto
riaus straipsnis “Mūsų pla
nai ir uždaviniai.”- Leidi
nys supažindina su abiejų 
leidyklų išleidži a m o m i s 
knygomis.

Informacinis biuletinis 
bus leidžiamas per du 
mėnesius

tūros leidykla išleidžia jo 
kūrinių penkiatomį leidinį.

Išėjo iš spaudos J. Bal
tušio “Raštų” pirmasis to
mas. Jame išspausdinti ap
sakymai, parašyti buržua
ziniais laikais, Didži o j o 
Tėvynės karo metais ir po
kariniu laiko tarpiu, — 
“Cukriniai runkeliai,” “Sa
vaitė prasideda gerai,” 
“Partizanas Daura,” “Bal
tieji dobiliukai,” “Tilindžio 
nuostoliai,” “Sąžinė,” “An- 
driūno mokslas” ir kt. Kny
gą išleistą masiniu tiražu.

Balandžio mėnesį išeis iš 
spaudos J. Baltušio “Raš
tų” antrasis tomas. ■ Jame 
spausdinamos pjesės “Jo
nukas partizanas,” “Gieda 
gaideliai” ir “Anksti ryte
lį,” o taip pat kino scenari
jus “Tolimoje apylinkėje”,
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BALTUŠIO “RAŠTŲ”
jubiliejinis

LEIDINYS
Balandžio 14 d. sukako 
metų, kai gimė lietuvių

tarybinis rašytojas Juozas 
Baltušis. Rašytojo jubilie
jui pažymėti Lietuvos TSR 
Valstybinės grožines litera-

29

Brockton, Mass.
Vyksim į Worcesterį

Sekmadienį, gegužės 
d., Lietuvių Svetainėje,
Endicott St., Worcestery- 
je, Aido Choras rengia kon
certą. Jo pradžia 3 vai. po 
pietų. Iš apgarsinimų ma
tome, kad meniškai tai bus 
labai turtingas koncertas.

Ten dalyvaus ir Montello 
Vyrų Dailės Grupė, vado
vystėje Alberto Potsius, 
kuri gerai ruošiasi, taipgi 
dalyvaus Aldona Wallen. Iš 

j mūsų miesto, grupės lietu
vių rengiasi vykti į tą kon
certą.

LLD 6 kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį, ge
gužės 4 d., 7:30 vai., vaka
re, Lietuvių Tautiško Na
mo .kambariuose, Montello, 
Mass. Visi nariai malonėki
te dalyvauti, nes yra svar
bių reikalų. Turėsime prisi
rengti prie kuopos pikniko, 
kuris įvyks birželio 21 d., 
yra reikalas išrinkti komi
siją.

Laisvės piknikas įvyks 
j liepos 4 ir 5 dienomis, Lfe¥
tuvių Tautiško Namo Par
ke, Winter St. ir Keswick 
Rd. Šio pikniko surengi
mas pavestas LLD kuopai. 
Taigi, gerbiamieji nariai, 
mes turime rūpintis, kad 
piknikai būtų pasekmingi.

Apskrities piknikas ren
giamas birželio 14 dieną. 
Jame dalyvaus Montello

l Vyrų Dailės Grupė. Pikni
kas įvyks Maple Parke, 
Methuen, Mass.

Geo. Shimaitis

Maskva. — Anglų fięld- 
i maršalas Montgomery at
skrido į Maskvą tarybiniu 
“jet” lėktuvu. Orlaukyjejį 
pasitiko TSRS maršalas 
Vasilius Sokolovskis, Tary- 

! bų armijos štabo virsima? 
1 kas.

MIESTAS, IŠAUGĘS 
DYKVIETĖJE

Elektrotechnika, radio
technika, mašinų ir prie
taisų gamyba, laivų staty
ba—visų šių pramonės ša
kų iki 1940 metų Lietuva 
nežinojo. Jos buvo sukur
tos ir išaugo tik tarybinės 
santvarkos metais. Cemen
tas taip pat visada buvo 
importuojamas iš užsienio. 
Šiuo metu jau sunku būtų 
pilnutinai aprūpinti res
publiką vien tik importuo
jamu cementu—taip plačiai 
išsivystė statyba Tarybų 
Lietuvoje. Pats gyvenimas 
privertė pastatyti čia didelį 
cemento fabriką.

tojų. Jų tarpe yra daug 
jaunimo. Nemaža Čia yra 
inžinierių, baigusių Kauno 
Politechnikos institutą. 
Mieste yra parduotuvės, • 
kepyklos, buitinio aptarna
vimo įmonės, erdvūs Kultū
ros rūmai, turintys 500 vie
tų salę, didelė biblioteka, 
kinoteatras. Įrengtas ir 
“ežeras” — didžiulis dirb
tinis baseinas su smėlio 
krantu. Vanduo baseine 
nuolat keičiasi.

Mieste kas mėnuo gimsta • 
maždaug 25 nauji piliečiai. 
Kai šie maželiai pradės lan
kyti mokyklą, Naujoje Ak
menėje jau bus daugiau 
kaip 10 tūkstančių gyvento-

t

...Ir štai mes pačiame jų.- juk fabrikas nuolat 
respublikos pakraštyje, vi- augs, gamyba bus plečiama, 
sai netoli Latvijos sienos, j 
Jau iš tolo 'matyti didžiu- vis labiau 
liai kaminai. Kas tai? Pa
žvelkite į seną žemėlapį — 
šioje vietoje nieko nepažy-

. Tik paskutinės lai-

sai netoli Latvijos sienos.

pagal kurį pastatytas lietu- mėta ’ ‘ ‘ ‘
viskas meninis filmas . (įos žemėlapyje rasite mažą 
'‘Aušra prie Nemuno.” Šis j rutuliuką ir užrašą “Nau-
tomas bus iliustruotas nuo
traukomis iš J. Baltušio 
dramos kūrinių pastatymų I ~ _ _____
Vilniaus, Varšuvos, Kroku- ožkos,”Išaugo"cemVnto fab’ 
vos teatruose, kadrais iš rikas Iš cemento, kurį fab- 

rikas pagamino per savo 
gyvavimo laiką, būtų gali-

jojį Akmenė.” Čia, dykvie
tėje, kur visai neseniai ga
nėsi aplinkinių gyventojų

vos teatruose, J 
filmo “Aušra prie Nemu
no.”'
. Į trečiąjį “Rąštų” tomą ma pastatyti tokį pat mies- 
įeis rašytojo feljetonai, me-Į tą, kaip vienas didžiausių 
ninės. .apybraižos, publicis- respublikos miestų — Kau
liniai straipsniai. Ketvir- nas> turintis daugiau kaip 
tame tome spausdinama no- 200 tūkstančių gyventojų, 
veliu romano “Parduotos 
vasaros” pirmoji knyga. 
Penktame t o m e b u s pa
skelbta šio romano antroji 
knyga.

ir, nors gamybos procesai 
.„ ____ i mechanizuojami

reikės vis naujų ir naujų 
darbo rankų. Ir taip vi
soje Lietuvoje. Jau dabar 
bendroji pramonės produk
cija respublikoje palyginti 
su 1940 metais kelis kartus 
padidėjo. Ateinančiuoiame 
septynmetyje ji vėl padidės 
daugiau kaip 1.8 karto.

1. Clivickas F

Oslo. — Norvegijos val
džią atmetė Tarybų Sąjun
gos protestą. TSRS protes
tavo prieš tai, kad Norvegi
ja leido Vakarų Vokietijai 
įsteigti karinę bazę.

PROTESTANTAI STOJA 
Už TAIKĄ TARPE

JAV IR TSRS
Buck Hill Falls, Pa. —r 

Čionai įvyko protestonų. 
anglikonų ir ortodoksų 
religinių grupių suvažiavi
mas. Delegatai priėmė re
zoliuciją, reikalaudami 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos pasirašyti ne- 
kariavimo sutartį. Jie pa- . 
siųs Dr. Fredericką Noldę^ 
į Geneva, kad jis tą r0p-^ 
liuciją įteiktų užsienio mi- *’

Fabrikas auga ne kas 
metai' ir- kas mėnuo, o kas 
diena. Nuo 1953 metų jo 
gamybinis pajėgumas pa
didėjo daugiau kaip tris 
kartus, per pusę sumažėjo 
cemento savikaina.

Miestas, atsiradęs ir iš
augęs kartu su fabriku, 
jau turi apie 5,000 gyven- i ministrų konferencijoje. 
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Hartford, Conn.
Balandžio 20 d. L. M. 

Klubas turėjo susirinkimą. 
Narių atsilankė gražus bū
relis. Susirinkimas buvo 
draugiškas, malonus ir pa
darė gerų tarinių.

Susirinkimui užsibaigus,

Lawrence, Mass. Į
* Įvairios žinios :

Balandžio 18 d. įvyko | 
banketas ir rodymas filmų i 
iš Lietuvos. Turėjome sve- i 
čių iš Nashua, Lowellio, 
Haverhillio ir kitų koloni- • 
jų. Visi gėrėjosi matydami turėjome pasikalbėjimą, 
filmus ir stebėjosi tais di- Laisvės 
dęliais Lietuvos atsieki- naują vietą paskirta 
mais. Rodosi, kad visą nak- i kovai prieš vėžio ligą $10. 
tį rodytų filmus ir tai ne- Tai labai gerai padaryta, 
atsibostų. Paveikslai buvo! Ligonių lankytoja L. Že- 
aiškūs ir kalbos garsios. i maitienė pranešė,

Jeigu kas dar nematėte į Krasnickienė iš

perkrausty m u i i 
$25,

Jeigu kas dar nematėte • Krasnickienė iš Coventry 
“Žydėk, jaunyste” ir “U- į sirginėju. Perduota jai klu- 
rugvajaus Lietuvių Delega- j bo dovanėlė. Linkime grei- 
cija Lietuvoje,” tai kada ’ tai pasveikti, 
kitur bus rodoma, būtinai1 --------
pamatykite. , Lietuvos Sūnų ir dukterų

Banketas pavyko. Turė- Draugystė ruošia vakarie- 
jome skaniausių ir pakan- nę su žaislais. Ji įvyks šešta- 
kamai valgių. Gaspadinės I 
Šupetrienė, M. Dvarackie- i gūžės 23 d 
ne, J. Šleivienė ir R. Čula-1 " 
dienė sunkiai padirbėjo, bet į 
viską pagamino skaniai, 
banketo komisija joms yra 
labai dėkinga.

Iš Laisvės personalo da
lyvavo Steponas Večkys 
^Pirmini” kas S. P. į 
jį pakalbėti. Svečias pasakė 
trumpą prakalbėlę, kuri vi
siems patiko.

dienio vakare, 7:30 vai., ge-
155 Hunger

ford St. Bilieto kaina $1.50 
Gerbiamieji lietu viai! 

Pasistengkite paremti šią 
draugiją, kuri gyvuoja apie 
40 metu ir moka nariams'• I didelę pašalpą ligoje, taipgi i 

vvvivs.lremia prakilnius tikslus ir 
perstatė • darbo žmonių reikalus.

Draugijos nariai jau ei-
na senyn, pasitaiko dažniau jy[iZai-ai 

I susirgimų ir mirimų. Nuo Doko i

prieš 40 metų dirbo Maple 
Parke su kitais draugais 
raudami krūmus ir valyda
mi vietą žaismėms. Dabar, 
kaip matome, Maple Par- 

patogus, 
d raugti

kas yra gražus ir 
o tai vis dėka 
darbštumui

to draugijos iždas mažėja. 
Būtų gerai, kad išgulintieji 
paaukotų vakarienei mais
to. Gaspadinės sako, kad 
jau yru pasižadėjusių. Jei
gu kas aukosite, tai praneš
kite telefonu: A. L. 44404 
Mrs. A. Rudzinskienei, tai

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie kuo nors prisi
dėjo prie mums pagerbti 
banketo, įvykusio balandžio 
18 d. Elizabethporte, N. J. 
Didelis ačiū New Jersės ir 
Niujorko dr a u g a m s ir 
draugėms už skaitlingą at
silankymą į banketą.

Taipgi dėkojame tiems, 
kurie dirbo bankete: Ma- 
kutėnienei, Vaičionie n e i, 
Nowak ir jaunajai Maku- 
tėnienei; vyrams — Skai- 
riui, Churliui, Poškui ir 
Kiršliui. I

Ačiū gaspadinėms už pa-! 
j gaminimą puikaus maisto 
banketui, taipgi ačiū A. 
Matuliui, kuris daug dirbo 
ir-banketo metu pirminiu-1 
kavo.

Ačiū programos pildyto- 
jams. Aido choro kvarte
tui: Čepulienei, Ventienei,! 
Buknienei ir Rušinskienei, 
taipgi vyrams — r 

| kiančiui ir Grybui.
*! kalėtojams, t a i p g i 

Apskričiai už suteiktą pui
kia dovana.

J. Stasiukaitis dėkoja R.
i už puikią dovaną. 

Dėkojame visiems!
Jurgis Stasiukaitis

■ Chas. Anuškis

GIBBSTOWN, N. J.
MIRUS

Elzbietai Jakštienei
Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui Senam 
Vincui (Jakščiui), jos dukteriai Elzbietai ir jos 
vyrui Fred Carfagno ir jų vaikam, visiems gi
minėms ir visiems draugams. Linkime jiems 
greito nusiraminimo šioj liūdesio valandoj. Elz
bieta mirė 19 d. balandžio, 1959; gimė rugsėjo 
19 d., 1881 m.
Dr. A. ir M. Petrikai

Elzb. Sereika
Ant. Sereika
H. Mattis

' XXXX Juozas
H. Tureikienė

J. ir E. Bekampiai 
R. ir H. Merkiai 
Aleksandras

Baravykas, J r. 
Kristina Miedžius 
Pet. Degutienė 
XXXX s

Ačiū

Scranton, Pa.
Rodosi, visai neseniai 

na tankiai
ga- 

tilpdavo , žinių

Avalon, N. 1 Skaitytoju Balsai
Atidarymas vasaros sezono I KAS TIE KUKURŪZAI? i ’ .

Balandžio 10 d. “Lais
vėje,” Įvairumų skyriuje, 
tilpo rašinėlis: “Bulvė ir 
žemaitis.” Tai būta seniau, 
kada lietuviai nieko nežino
jo apie bulvių naudingumą 
kaip maistą.

Apie prieš 65 metus, at
simenu, tėvas parvežė iš 
Rygos vieną šyčką kukurū
zo (korno); sakėj radęs 
gatvėje. Na, ir visa mūsų 
šeima vartėme, čiupinėjo- 
me tą radinį — kukurūzo 
galvą. Ilgio buvo gal 6-7 
colių, geltonais karoliais ei
lėmis išilgai nusagstyta. 
Tie karoliai buvo labai kie
ti, peilis neima ir su na
gais įbrėžti jų nebuvo gali
ma. Nežinojome, kas tai do 
daiktas. Visi mes vartėme 
tą kukurūzą vienaip, ki
taip, lyg ta nusilpusiu re- 

k^v., , .gėjimu. beždžionė akinius 
Tel. Avalon ! vartaliojo — uostė, laižė, 

' ant uodegos užsikabino, bet 
jos akių regėjimo tie stik-J 
lai nepataisė, todėl ji įšir
dusi visus stiklus į akmenį 
sudaužė. Taip ar tas ku
kurūzas nusimetė.

Tik gerokai vėliau iš 
knygų sužinojau, kai tie 
kukurūzo grūdai labai naur 
dingi ir maistingi kaip gy
vuliams, taip ir žmonėms. 
Atvykus į šią šalį, New 
Yorko mieste gyvenant, te
ko ilgai valgyt kukurūzų 
(kornų) duoną; ji buvo la
bai maistinga ir skani*. To
kios duonos kituose mies
tuose negalima buvo gau
ti; matomai, kitose valsti
jose iš kukuruzų miltų duo
nos nekepė.

Ilgos eilės metų bandy-

Pranešame, kad pas mus 
rengiamas, vasaros sezono 
atidarymo proga, didelis ir 
puikus pokylis. Linksmybės 
tęsis per dvi dienas, šešta
dienį, gegužės 30 ir sekma
dienį, .31, dienomis. Mums 
atvažiuoja į talką philadel- 
phiečiai, camdeniečiai ir 
chesteriečiai. Mūs darbš
čiosios gaspadinės paga
mins visokios rūšies valgių. 
Gėrimų bus minkštų ir 
stiprių. Visko bus įvalias. 
Valgis ir gėrimas veltui. 
Galėsite linksmintis
dy tis ir kas norės, galėsite 
važiuot į jūrą ir žuvauti, 
nes šiemet turime ir laivelį. 
Užtikriname, kad visi būsi
te patenkinti ir tikime, kad 
jus mūsų nesuvilsite ir 
skaitlingai iš visur atsilan-

mau-

/

Lietuvos mokslininkai - Tarptautiniam 
geologu kongresui

VILNIUS.—Lietuvos ge-1 Ruošdamiesi kongresui, 
ologai pirmą kartą dalyva-| tarybiniai mokslininkai su- 
vo tarptautiniame geologų daro^ daj^ar . , _ , 
kongrese 1956 metais. Tuo-i 
met geologijos - minerolo- 
gijos mokslų kandidatas 
Vytautas Gudelis padarė 
Meksikoje pranešimą tema 
“Tarybinio Pabaltijo senie- 

| ji jūros kranto dariniai ir 
; neotektoninio aktyvumo 
I problema.” ’
■ ruošiamasi naujam XXIII 
i T a r p t a utiniam geologų 
j kongresui, kuris įvyks atei
nančių metų vasarą Dani
jos sostinėje—Kopenhagoje.

Mūsų mokslininkai inten
syviai ruošiasi kongresui. 
Per praėjusius kelerius me
tus atliktas rimtas darbas, 
kuriuo gali plačiai susido
mėti ir kitų šalių geologai. 
Antai, Kopenhagos kongre
sui skildamas “Geologijos 
rinkinys,” kurį paruošė 
respublikos Ęokslų akade
mija. Jame yra mūsų įžy
miausių geologų ir jaunų
jų mokslininkų 32 moksli
niai straipsniai. Jie spaus-

• 1:5,000,000 !
, mastelio TSRS neotektoninį 
i žemėlapį. TSRS Mokslų 
akademijos tektoninei ko
misijai pavedus, V. Gudelis 
sudarė šio žemėlapio dalį, 
kuri apima Tarybų Pabal
tijį, Kareliją ir Kolos pu-' 
siasaulį, o taip pat kaimy-

Pokylio vieta: 147 13 St. 
; Avalon, N. J. '_________
7-3117

Kviečia,
J. A. ir Elzbieta 

Bekampiai

Respublikoje nilllų užsieni(> Salil3 tcrit0' 
nanism YYTTT I rW

Waterbury, Conn.
Matėme “čigonus”

Balandžio 26 d. Aido Cho
ras iš Worcesterio suvaidi
no operetę “Čigonai” Hart
forde. Važiavome ir mes 
jos pamatyti. Mano supra
timu, Aido choras turėjo 
įdėti daug energijos, kad 
taip gerai susimokinus ope-

Lietuvos filmai 
Naujoje Anglijoje

Kaip jau buvo garsinta, 
šeši miestai, Worcester, 
Lawrence, 
ton, Montello ir Stoughton, i čiams 
Mass. Valstijoje, 
parodymą filmų iš 
vos. Operatorius su 
prožektorium buvo Alek-' pildyta senyvo amžiaus' mai, patyrimai žmones iŠ- 
sandras Adomaitis, stough- 
tonietis, čia augęs. Draugui 
J. Lavui susirgus, Jurgis 
Šimaitis sykiu su operato
rium sykiu važinėjo į kiek
vieną koloniją. Pasekmės 
buvo vidutinės, publikos vi
sur neperdaugiausia. Fi
nansiniai, taip sakant, tik 
lygiomis išėjome, nes ope
ratorius pasitenkino kiek 
gavo ant gazolino. Ačiū 
jam! Taip pat ačiū ir Ši
maičiui. Kas link patikimo 
filmų, lai rašo matę jas. Ti
kiu, kad kiekvienas stebė-

i Lietuvos menininkų 
aukštu išsilavinimu ir ta-

i ji žinos kiek bus reikalinga mūsų spaudoj apie įvairią 
veiklą šiame mieste: ir te
atriškus veikalus sulošda- 
vome ir prakalbas sureng
davome. Turėdavo pikni
kus, ir vardadienių sambū
rius, nuo kurių likęs pelnas 
būdavo skiriamas pažangos 
reikalams Dabar visa . tai 
tik atmintyje pasiliko. Vis
kas aptilo, viskas nurimo.

Daug gerų darbuotojų 
mirtis pakirto. Likusius ne 
tik senatvė, bet ir ligos ka

inuoja, tad apie kokį nors Einami rusų Ir anglų kal- 
Rengiamo koncerto žinios ; veikimą nėra nė kalbos.

I O vis tik pereitą rudenį 
buvo suruoštas rodymas

| maisto pirkti, 
parengi-' —Taigi, pirmasis 

mas buvo sėkmingas, 
dabar ruošiamės prie ap-1 draugijos narys, buvęs pre- 
skričių pikniko, kuris įvyks 1 zidentas ir iždininkas per 
sekmadienį, birželio 14 d., ‘ daugelį metų, dar vis serga. 
Maple Parke. Linksma pra- ■ Nors operacija buvo pasėk- 
nešti visiems, kad turėsime minga, bet vis dar jaučiasi 
gerą koncertinę programą, silpnas. Linkime pilnai pa
dalyvaus Montello Vyrų sveikti ir ilgu metu.
Utiles Grupė Alberto Po-1 
ciaus vadovystėje.

Todėl dabar visų koloni
jų draugės ir draugai dar
buokimės, kad šis piknikas 
būtų skaitlingas ir pasek
mingas.

S. Penkauskas

tai, A. Klimas, ilgametis šios

Cleveland, Ohio

Kuomet vietinė L.M.S. 
kuopa nutarė rengti kon-

>
Lynn, So. Bos-| Reikia padėkoti chorie- 

už susimokymą, o 
surengė Į hartfordiečiams už suren-

Lietu-
savo

girną.
Svetainė buvo pilnai už-

New Haven, Conn.
Balandžio 21 cl. įvyko 

LLD 32 kuopos susirinki
mas. Nutarta surengti pie
tus tėvų pagarbai ir kvies
ti Laisvės Chorą iš Hart
fordo dalyvauti. Laukiame 
jo atsakymo.

Tėvų dienai jau paimta 
svetainė 243 N. Front St. 
Rengiamės gerai, kad ati
tinkamai atžymėti 
diena, c-

Gūuta žinia, kad

tėvų

mūsų 
geram draugui F. Bagdo
nui buvo padaryta operaci- 

Linksma, kad jis jau 
sveiksta. Linkime jam grei
tai ir pildai pasveikti.

Draugei Aleknienei su
trynė pirštą. Pirma buvo 
manyta, kad gal jį reikės 
nupjauti, bet daktarai sa
ko, kad to nereikės, taip 
sugys. Tai linksma,kad bus 
išgelbėtas pirštas.

IlxllUUct ULluclIv LdLLiLl .... 1 1
certa, nebuvo minties, kad k"rl® Pavyko near’ 
susidarytų choras. Manyta,;

' turint ant vietos keletą ge- 
' ru solistu, iš kuriu susida- 
rys duetai, o gal ir dar ir

; kvartetas, na, ir būsime 
I patenkinti. Bet prasidėjus 
dainų pamokoms, pradėjo 
rinktis vienas po kito ir 
kada nors pirmiau choruo-

; se dainavę dainininkai taip, 
kad susidarė ir choras. Ir 
dar ne visai menkas cho
ras! Mūsų ilgametis chorų 
mokytojas Julius Krasnic- 
kas deda visas pastangas 
chorą sumokyti ir reikia 
tikėtis, kad choras pasiro
dys kur kas geriau, negu 
iš pradžių buvo manyta.

Chorui ir visam koncer- 
i tui akompanuoti apsiėmė 
viena iš gabiausių mums 
žinomų vietinių pianisčių, 
tai Ruth Mačioniukė-Novo- 
čič, nors jai sudaro nema
žai sunkumų turint namuo
se šeimynėlę, bet ji suran- 

zda laiko net ir. praktikose 
dalyvauti.

šiaušia. Kad ir pelno nepa
daryta, bet publika stebė
dama rodymą “Tilto”, ma
tė kokią pažangą padarė 
Tarybų Lietuva. Visi žiūro
vai labai atidžiai tėmijo 
kalbamą filmą. Tuomi ir 
turėjome pogą visi ' pasi
džiaugti. Bet kiek vėliau 
teko ir nuliūsti, kuomet 
mirtis pakirto Petro Šlekai
čio gyvybę. Ne tik vieti
niai neteko gero darbinin
ko, bet ir pažangioji spau
da nuolatinio vajininko.

Dabartiniu laiku turime 
kėletą ligonių.

Jau per daugelį mėnesių kinyje

bomis su trumpomis san
traukomis lietuvių kalba.

Šiame rinkinyje išsamiai 
nušviesti Lietuvos geologų 
pasiekimai teoriškai spren
džiant įvairias geologijos 
mokslo problemas. Straips
niuose nušviečiami strati
grafijos, ! paleogeografijos,
litologijos klausimai. Daug J0S1 

• • i i *.) 1 1
LV r\Z v-v* * * _

hidrogeolo- entU/
dėmesio skiriama darbams 
paleontologijos, ]
gijos, neotektonikos srityse. 
Spaus dinami straipsniai, 
kuriuose atskleidžiami nau
ji originalūs kvarterio nuo
sėdų radioaktyvumo, pože
mio vandenų hidrochemi
nės tonacijos, vėlyvojo le
dynmečio geochronologijos 
tyrimo metodai. Be to, rin- 

; yra apžvalginiai

D. G. Justus i

publikos. Visi klausėsi ma- moko, pripratina prie išve- 
lonių lietuviškų dainų. ;dimo, auginimo ir naudoji- 

Po vaidinimo publika už- ' mo’ labai vertingų augme- 
kviesta į 155 Hungerford i nų, kurių vertė, naudingu- 
St. svetainę, kur svečiai mas anksčiau nebuvo žino- - 

P o, mas.
Bulvės Lietuvos biednuo- 

menei seniau buvo, galima 
sakyti, viena iš pamatinių 
maisto rūšių. Bulvės būda- 

’ vo pusryčiams, bulvienė va
karienei. Amerikos indė
nams kukurūzai buvo nepa
vaduojami. Ir iš Europos 
atvykėliai pilgrimai išmo
ko kukurūzus augint ir 
naudot kaip labai vertingą 
maistui kultūrą. Dabar 
ūkininkai kukurūzus nau
doja kaip vieną pamatinių • •'B 1 ♦ • “1 *

tinkamai pavaišinti, 
vakarienės, kurie norėjo, 
ir pasišoko.

J. Str ižą uskas

Baltimore, Md.
Serga

Balandžio 24 d. pasidavė 
į ligoninę Kazys Lopata. 
Daktarai sako, kad reikės 
daryti operaciją viduriuo
se. Ligoninėje reikės išbūti 
apie mėnesį, o gal ir ilgiau.

• nesveikuoju Vladas Mede- straipsniai geologijos moks- 
lis. Porą kartų buvo net Ii- j() Lietuvoje istorijos klau- 
goninėj.- Dabar randasi na- sįmais. Knyga išeis iš spau- 
mie ir lėtai atgauna sveika-į £ios i960 metų pirmajame 
tą. Teko girdėti, kad buvo 1 ketvirtyje.
pasidavę ligoninėn P. Ind- 
riūlienė ir, vėliau, M. Trui- 
kienė. Linkiu visiems ligo- 
nam$ greito 
Kiek laiko ;
šaitį- ištiko širdies smūgis 1 i . sz • • •

Kartu mūsų geologai pa
ruošė Kopenhagos kongre-

• pasveikimo su* septynis mok s 1 i n i u s 
atgal , R. Janu- pranešimas, kuriuos • jau 

priėmė TSRS geologų naci-
kuriuos jau

Tai matėme gražų veika* 
lą-operetę “čigonai”. Pats 
veikalas ir dainos labai pa
tiko mūsų miesto lietu
viams. Didelė garbė Wor- 
cesterio Aido chorui, kurio 
nariai taip gerai susimokę 
vaidinti ir dainuoti.

Perkėlimui Laisvės į 
naują vietą jau padarėme 
gerą pradžią. Būtų gerai 
kad visi spaudos mylėtojai 

dljuisidėtų su savo auka 
kartu galėtume pasiųsti.

Dabar jaučiasi gana gerai onalinis komitetas. Jie bus
Koncertas įvyks gegugės tik gydytojo įsakyta labai į Pateikti Tarptautinio kon-

17 d. White Eagle svetainėj, lėtai judėti 
8315 Kosciuszko Ave. Visa 
koncerto pramoga sutvar- j  
kyta sekamai: Mūsų darbš-1 
čiosios gaspadinės paruoš! slr(linifa užu„|illlltt Alltanl( lr 
puikius pietus, kurie prasi-j Onl>s (K„zl,m,kiUtl-,s) ;
dės 2-l*ą vai. Įžanga UZ pie- Brooklyn, N. y., Uršulei šimoliūnie-

Nugirdęs

tus ir koncertą $1.50 y pa
tai. Pageidautina šiuos ti
kintus įsigyti iškalu o. Jų 
turi choristai ir L.D.S. 
klubas. Kurie" dalyvausite 

ir šokiuose, 
t q ir Šiuos tikietus me vįsus nepraleisti
J.S.K. gaubite prie durų. Koncer-

nei, Binghamton, N. Y.

greso* organizaciniam ko
mitetui. Pranešimuose skel
biami nauji duomenys apie 
Lietuvos geologinę sandarą, 

i tarpinius sluoksnius tarp 
! kreidinės ir terciaro siste- 

M’|mų ir kt.-Pranešimo auto- 
! rių tarpe — Lietuvos TSR

ir tik koncerte

to pradžia 4 v. popiet
Kadangi šitokios k i e k 

žymesnės pramogos dabar 
yra retenybė, tai kviečia- 

šios
progos.

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., gegužes (May) 1, 1959

— j korespondentas Juozas Da
li nkevičius, mokslų kandi
datai Algirdas Grigelis ir 
Valerija Čepulytė. Prane
šimai bus atspausdinti ta
rybinių geologų darbuose, 
kurie bus pateikti kongre
sui.

PS. Stough tone rengė 
Lietuvių Svetainės Klubas. 
Priedui jis pasikvietė mon- 
telliškę vyrų dainininkų 
grupę, kuri sudainavo tris 
dainas prieš rodysiant fil
mus. Pasibaigus 
mai dainininkus 
žodžius rašantį 
užkandžiais ir 
Stoughtono Liet, 
gražiai įtaisytas.

Tai jau kelintas ligonis iš įr veįk svarbiausią gyvulių
pažangiųjų tarpo bėgyje pašarui rūšį.
poros menesių laiko.

Petras Paserskis ir M o-1 
tiejus Kučinskas jau grįžo 
iš ligoninės į namus. Ona : 
Deltuvienė vis dar yra Ii-! 
goninėje. !

I
K. Lopata randasi Uni-I 

versity ligoninėje, 22 S. 
Green St., o jo namų ant
rašas yra 4707 Wilkins

D. G. J. i Ave., Baltimore 27, Md.
‘ i Kam iaikas leidžia, ap-

Užsakykite Laisvę savo I lankykite sergančius drau- 
giminėms į Lietuvą. Kaina gus. Nuo savęs linkiu grei- 
$12.00 metams.

progra- 
ir šiuos 
pavaišino 
gėrimais.

Klubas

tai pasveikti. J. Deltuva

MIRĖ VOROŠILOVO 
ŽMONA

Maskva.' — Balandžio 29
I dieną tapo palaidota V oro- 
j šilovo, Tarybų Sąjungos 
i prezidento, žmona. Ji buvo # 
; sena Komunistų partijos 
veikėja ir jau ilgą laiką sir
guliavo.

Serga ir Vorošilovas. Jis 
negalėjo nei šermenyse da
lyvauti. Vorošilovas jau 
yra 78 metų amžiaus.

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
J LIETUVĄ, UKRAINA, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIUSKITE PAKUS DABAR e
. . Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota

135 W. 14th St., New York 11, N. ¥., Telephone CHelsea 3-2583 
141 Second Ave., New York City. Tel. GRameixy 5-7430

Arti subways •— Tarp 6th ir 7th Avcs.
MCSU SKYRIŲ RASTINftS: 

308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass. 
TeL ANdrew 8-5010 

11339 Jos. Canipau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-3980

per U.S.S.R.)

Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.
332 Filmore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOliawk 2674 

632 W. Gfrard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tol. WAlnut 5-8878

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.

Adresatą'pasiekia j 6-7 savaites; oro patštu j 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse randami pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų. 

Klauskit* piln< katalogo rodančio kainas del muito ir patarnavimo. Katalogas veltui. 
Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. S akmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.

1.32 Franklin Ave.
Hartford, Conn.
CHapcI 6-4724

Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MAikct 2-2877 Tel. TOwer 1-1461
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DIDYSIS NEW YORKAS
VISI Į UNION AIKŠTĘ!

Niujorkiečiai, darbo nėję Union Aikštėje (Union 
žmonės! -Square), Manhattane.

Jūs žinote, kad Gegužės' čiau per praėjusius keletą
Pirmoji — tarptautinė dar- : metų ta teisė jiems buvo at- 
bo žmonių šventė.

Gegužės pirmąją socialis- aikštėje susirinkti Gegužės 
tinių š;
oficiale

Ta-

aliu žmonės skaito 
• savo švente: tą die- 

fabrikai ir kitokios 
įmonės uždaryti,

imta, — nebegalėjo Union

Pirmąją.
šiemet tą teisę Niujorko 

darbo žmonės atgavo. Jie 
Gegužės Pirmąją minės 
šeštadienį, gegužės 2 dienąžmonės

linksmai minėdami savo . Minėjimas prasidės 10 vai. 
šventę, kuri gimė Ameriko- > ryto ir tęsis iki 2 vai. po- 
je 1886 metais.

Pas mus, JAV, darbinin
kų judėjimas dar neišsiko- — kalbės žymūs darbinin- 
vojo sau teisės švę: 
gūžės Pirmąją. Tik 
sąmoningiausi darbininkai 
šią dieną mini, kaip geriau
siai išmano.

Niujorko darbo 
per ilgus metus 
Pirmąją minėdavo

eile kalbu v

Ge- kų judėjimo vadovai; bus 
patys i dairų, bus muzikos, bus ki

tokių pamarginimų įdomio
je programoje.

Dėl to visi raginami daly
vauti šiame minėjime.

Visi šeštadieni į Union
žmonės 

Gegužės. Visi šeštadienį į
tradici- Square, Manhattane!

Juozas Kalvaitis j
Praėjusį pirmadienį, ba

landžio 27 d., Cypress Hills 
kapinėse išdygo dar vienas 
lietuviškas kapas. Ten tapo 
palaidotas Juozas Kalvai
tis, kuris mirė balandžio 
24 d. Juozas buvo senas 
Brooklyno gyventojas ir 
mirė sulaukęs gražaus 84 
metu amžiaus. Nuliūdime 
liko plačiai Amerikos lietu- 

’lviams žinomas jo brolis 
Julius Kalvaitis ir Juliaus 
žmona Mary.

Iš amato Julius Kalvaitis 
buvo dailidė ir labai gabus 
dailidė. Amatą buvo išmo
kęs Lietuvoje. Amerikon 
laimės Ieškoti atvyko 1909 
metais. Pribuvo į Worces- 
terį, paskui buvo nuvykęs į | 
Detroitą, o nuo 1920 metų 
gyveno Brookiyne. Jaunas 

| būdamas Juozas vedė, bet 
jo žmona prieš keturiasde- 

I šimt metų mirė, ir nuo’ to 
1 laiko jis gyveno pavieniu. |Matysimės aidiečiŲ koncerte

kad ilgiau gyvuotu ' ^aipe brolių Kalvaičių 
. buvo labai didelis kontras 
i tas. Štai, Julius Kalvaitis— 
plačiai visuomenei žinomas 
veikėjas. Jis visur priklau- 

I so, jis visur eina, visur vei-

Supraskite kiekvienas ir nis 
kiekviena: Aido Chorokon- kad daugiau mus linksmin 
certas, duodamas gegužės tų savo liaudies dainomis. 
3 dieną, bus paskutinis, Gražiausia ir mieliausia 
Niujorko lietuvių šį sezoną Riečiams parama — atsi- 
koncertas. , / lankymas į jų pramogą. kia Jis yra darb§tus «Lais.

Aidieciai, T........ ....... — ‘ ’
Mildred Stensler, 
pestingai šiam 
ruošiasi.

Kadangi visos smulkme-, 
nos surašvtos skelbime, tai 
prašau jį skaitvti, — maty
site, ką Aido Choras mums 
duos!

Nuo savęs pridėsiu tiek :; Brooklyn, N. Y. Pradžia 3 
Aido Chorą turime visaip v- popjet- Įėjimas $1.50 as- 
remti, jam padėti ir daryti meniui.
visą, kad tik jis būtų didės- Aidiečių Draugas

lankymas į jų p p~ 
vadovaujami, Tai yra moralė ir materia- 

labai rū- ]ė parama.
koncertui . '. ..Del to ir kviečiu visus 

i meną mylinčius lietuvius 
'dalyvauti Aido Choro kon
certe.

Vieta: Schwahen Hali, 
474 Knickerbocker Ave.,

vės” patriotas. Tuo tarpu 
jo brolis Juozas niekur ne
priklausė. nieko neveikė, 
beveik niekur nedalyvavo. 
Gal tik pačiame didžiausia
me lietuviškame parengime 
ii galėdavai pamatyti, žo
džiu, iis gyveno tik sau, tik 
savimi tesirūpino, nors 
šiaip iis buvo geras žmo-

fe
Brooklyn, N. Y.

MIRUS

JUOZUI KALVAIČIUI
Reiškiame gilią užuojautą jo broliui Juliui,

brolienei Marytei ir visiems kitiems
giminėms iiC draugams.

E. Kasmočienė J. Aleksynas
J. Daniels P. Višniauskas
J. Grybas Z. ir J. Galiūnai
J. Gasiūnas K. Balčiūnas
Anna Melkunas F. Varaška
A. Balčiūnas P. Lengvinas
P. Bieliauskas A. Brooks
Ch. Nečiunskas A. Bepirštis
K. Anskis J. Kairys

I J. ir O. Kalvaičiai T. Repšys
I A. Quater M. Sprainienė
I V. Mikulėnas S. Rumšą
! V. ir B. Keršuliai M. Sluoksnaitienė
I A. Bimba A. ir A. Žiurinskai
B E. Grubienė F. ir 0. černiavičiai
I A. Kalakauskienė K. K.

K. Čeikauskienė G. Diržuvaitis
E. Taputienė A. Vildžius
M. Krunglienė J. Lazauskas
M. Yakšbienė J. N. Zajankauskas
A. Mikalauskienė S. ir J. Vinikaičiai
M. Wilsoniene Petronė Vižlianskienė
H. Feiferienė J. Morris
W. Brazauskas Ona Gilmanienė
J. Vaznys K. ir I. Levanai
V. Bunkus A. Yasiulaitis
V. Baltrušaitis S. Sasna
J. Gužas
B. ir M. Daminauskai

S. Večkys

Sveikina mus su
Gegužės Pirmąja

Laisvės redakcija gavo iš
pus. Geras tas dalvkas, kad Metuvos sostinės Vilniaus 

buvo pasiliuosavęs atvnuką su tokiu 
į sveikinimu: ‘;
Brangūs bičiuliai!

tokiu

so

Laisvės reikalai
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai:
J. ir M. Juškai, Richmond Hill, N. Y.........
S.ir K. Veshiai, Chicago, Ill................
Stasys Šaltys, Rockford, Ill..................
K. Markūnas, Haverhill, Mass............
Seni rėmėjai, Miami, Fla. ..'................
A. Kalakauskienė, Brooklyn, N. Y. .. 
K., Hart, Mich.......................................
J. Bakūnas, Cliffside Park, N. J.........
V. Blažienė, Hart, Mich.......................
C. Pozar, Hannacroix, N. Y................
A. Balchunas, Montreal, Canada.......

10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
1.00 

. .50

Anksčiau gauta $1,666,89. Dabar gauta $194.50. 
gauta $1,861.3(9. Dar reikia $3,142.61.

pa- 
ne-

J Dėkuojame rinkėjams ir aukotojams už gražią 
ramą. Laukiame daugiau prisiuntimų. Dar daugelis 
prisiuntė blankų, prašome ilgai prie savęs nelaikyti.

Laisvės Administracija

Sveikinimai Vilnies
i suvažiavimui

Šiomis dienomis dar se- [ 
kam i pridavė sveikinimus . 
dienraščio “Vilnies” šėri- 
ninkų suvažiavimui:

M. ir E. Liepai
K. Milinkevičius
K. Depsas
J. Anskis
A. Mureika
Viso su sveikinimais su

aukota ir “Vilniai” pasiųs- i vauti.
— — - - u • V • . • I •

JOHN KRAUSS, Inc. .
117-09 Liberty Avė.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) b

MĖSOS IR WURSTWAREN

’•’■“I PRANEŠIMAI
5.00 [
1.00'
1.00 , vai. vakare,

Po miestą pasidairius
Walt Whitman Audito-, vas sako, kad šaukimas 

ritime, Brookiyne, kalbėjo I šių susirinkimų išvakarėse 
Dr. Linus Paulingas. Daly- i užsienio ministrų konferen- 
vavo apie 2,500 žmonių. | cljos, kaip tik yra nelaiku. 
Mokslininkas sakė, kad 
Jungtinės 
ri apie 
bombų ir 
Paulingas 
lauja uždrausti ; 
ginklus, nes jie labai pavo- ajau buvo, 
jingi.

Juozas
iš religinių prietarų.

Ji užmužė, kaip ir dauge
lį kitų senesnio amžiaus lie
tuvių, žiaurusis vėžys. Pas- kolektyvu p a s V e i k i n t i

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

įvyks trečiadienį, gegužės 6 d., 7.30 
, Liberty Auditorium, 

110-06 Atlantic Ave, Richmond 
Hill. Visi nariai kviečiami daly- 

Kurių duoklės neužmokėtos, 
ta $183.00. Sveikintojams i rnalončkite3aleiti ir užsimokėti, kad 

,v. T . ■>_, . ncsusispenduotumėt. Valdyba[širdingai dėkui. <35-36)

Tačiau sveikinimų prie- į Richmond hill, n. y.
mimas dar neUŽbai g t a S . LDS.13. kuopos susirinkimas įvyks

C'hni’l'Csfnn C*  Dar- Tie kurie dar nesveikinote tp^iadienį, gegužės 6 d., 7^30 v. v., uniai lesion, O. C. uai lie, KUiie UcU c , Ltberty Auditorium, 110-06 Atlantic
bininkai prie forto Sumter ! dienraščio . “Vilnies 
iškasė apie 50 nesprogusių | žiavimo, galėsite mane ma-, 
kanuolinių sviedinių. Jie tyti ir sveikinimus priduo-[kia 
buvo užsilikę nuo Amerikos ti sekmadienį Aido Choro, 
pilietinio karo. Apie 30 jų 
dingo, gal vaikai pasiėmė 
žaislams.

SUVa- Ave., Richmond Hill. Nariai kvie-

I rėti j mokesčių knygelę, gal jau rei- 
’'!t užsimokėti. Prot. sekr.

(35-36)

koncerte.
'■ i

Pasimatysime sekmadie
nį. , J. Gasiūnas

. Leiskite Jūsų redakcijos

Tarptautines dar jo .žmoniųkutinėmis dienomis labai,
labai sunkiai sirgo. Iki pat ’ solidarumo šventas — Ge- Kviečiame Visus

/aisti jos jau tu- New Yorko miesto fi- 
------ ) atominių nansinis komitetas nutarė, 
kitokių ginklų.[ kad biudžetas būtų $2,100,- 
griežtai reika-1 000,000, tai yra, ant $1,800,- 

atominius 1000,000 daugiau, kaip se- 
Dabar New 

[Yorko gyventojai gali lauk
ti dar didesnių finansinių 
apsunkinimų.

75,000

mirties jo gydymu ir prie
žiūra rūninosi brolis Julius 
ir ioio žmona. Velionio kū
ną išlydint iš koplyčios ir 
kairinėse prie duobės gra
žiai pakalbėjo laidotuvių 
direktorius Šalinskas. Po 
laidotuvių visi palydovai 
buvo pakviesti pietų ir 
skalsiai pavaišinti.

Ilsėkis, Juozai, šios šalies 
šaltoje žemėje!

Jungtinių Tautų du 
mitetai, vienas reikale 
rimų, kitas r< 
nes 
civiliniams' reikalams, šau
kia susirinkimus. Tarybų 
Sąjungos. Lenkijos ir Če
koslovakijos atstovai sako, 
kad jie nedalyvaus, nes tie 
komitetai laikosi Vakarų 
politikos ir iš susirinkimų 
nėra jokios naudos. Tarybų 
Sąjungos atstovas Sobole-

ko-__________ ___
is reiKaie iy- at 
eikale atomi- Ž 

energijos naudojimui [ j
* i_ i 4* AL’S TELEVISION SERVICE

ALBERT MISIŪNAS, Sav.
(Authorized Member Philco Factory-Supervised Service) 

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

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

Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak.

AIDO CHORO KONCERTAS
SEKMADIENĮ, GEGUŽES 3 MAY

Pradžia 3 vai. Įžanga $1.50 (taksai įskaityti)

Schwaben Hall
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Aido Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, rengia šį koncertą

DALYVAUJA: Aido Choras, Moterų Choras. Sekstetas: Nastė Buknienė, Ona 
Čepulienė, Koste Rušinskienė, Nelė Ventienė, Jonas Grybas, Tadas Kaškiaučius, 
Kvartetas: N. Buknienė, O. Čepulienė, K. Rušinskienė, N. Ventienė. Choro du
etai, solistai, taipgi svečiai artistai: Ann Salyk ir jos grupė. Elena Brazauskienė, 
solo. Ukrainą šokėjai. Aido Vyrų Choras. Duetas: N. Ventienė ir T. Kaškiaučius. 
Programos pirmoje dalyje bus statomas sceninis vaizdas iš senosios Lietuvos, o 

vykdoma įprasta koncertine forma. • ■*
KELRODIS: Myrtle Ave. (elevated) traukinio Knickerbocker Ave. stotis, salė prie pat stoties. 
Avė. traukinys gaunamas BMT Jamaica linijoj, tai pgi 14th St. - Canarsie linijos Myrtle Ave.

antroji

Myrtle 
stotyse.

gužės Pirmosios proga.
Norėčiau Jums ir visiems: 

Jūsų skaitytojams palinkę- Į 
ti daug šviesesnių dienų, i 
taikos, laimės. Tegul ši* 
šventė dar stipriau suburia 
žmones po taikos vėliavo
mis — Tegyvuoja taika!

Jums, brangūs broliai, 
bičiuliai, naujų jėgų, svei
katos, laimės, vedant savo 
skaitytojus į taikos pavasa
ri!

K. Kadaitis
Vilnius 
1959-IV-21

IRT Broadway ir Se
venth Aveniu linijos trau
kiniui sustojus 168th St. 
stotyje, Bronkse, ant vago
no rasta du berniukai mir
tinai sutrėkšti. Matomai, 
jie sumanė ant vagono sto- < 
go pasivažinėti, ar užlipo 
žaisdami, o tuo laiku trau- 

i kinys pradėjo eiti. Juos su • 
trėškė traukinys lįsdamas 
tunelyjė, nes> tarpe vagonų

I viršaus ir tunelio lubų yra! 
tik mažas tarpas. •

Nuo 18 iki 80 
Metų Amžiaus 

ŠOKIAI 
kiekvieną vakarą

Mums bus malonu jus matyti. 
Čia jūs susitiksite su 

GRAŽIAUSIOMIS 
MERGINOMIS

Iš New Jersey Valstijos 
Šokite, žiūrėkite televizijos 
programą arba paprastai 

ilsėkitės.
DANCING BLUEBIRD 

yra pagarsėjus per 21 metus. 
Visokio, amžiaus vyrai įvertina 

moterų draugystę. 
Ateikite

Šj Vakarą 
ir būkite sandraugais 
nuolatinių lankymų.

BLUEBIRD 
BALLROOM

Kiekvieną vakarą nuo 8 vai. 
iki 2-ros ryto jūs čia būsite 

kompanijoje, kuri jums patiks. 
Pirmadieniais Uždara.

838 Broad Street 
Newark, N. J. 

(arti Broad ir Market)

-f H
I;.S.S * Z1

n

1

DOVANŲ PAKETAI Į U. S. S. R.
Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

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

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

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

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

Atdara kasdieni nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, Ill. 
HUmboldt 6-2818 

107 S. Vermont St. 
Los Angeles. Culif. 
DUnklrk 5-6550

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

8S2 N. 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747

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

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0298

MWRENCE, MASS.
LLD 3 ( kp. ir LDS 125 kp. susi

rinkimai jvyks geg. 3 d., 2 vai. die
ną, turime labai daug reikalų aptar-. 
ti, kaip tai apskričių pikniką, reikės 
gerai prisiruošti. S.. Penkauskas, 
LLD kp. sekr., M. IVplvidiehė, LDS 
kp. sekr.* 1 ' ’ ' JI

PITTSBURGH, PA.
' LDŠ nariai kviečiami dalyvauti 

svarbiame susirinkime, kuris jvyks 
geg. 9 d., 7:30 v. v., LDS 160 kp. 
salėje. 1024 Beaver Ave. Prašome 

| dalyavuti, susitikti gerbiamą svečią, 
; LDS Centro prezidentą J. Gasiūną. 
Jis neseniai lankėsi Pietų Ameri
koje. tai bus svarbių pranešimų. 
Kviečia LDS 8 Apskr. pirmininkas 
J. Mažeika. 35-36)

BANKETAS GUS HALL 
PAGERBIMUI

Gus Hali yra gerai žinomas Cle- 
: velando pažangiesiems ir taipgi yra 
gerai žinomas Amerikos pažangie
siems žmonėms. Gus išbuvo 5 me
tus kalėjime ir du metus ant sun
kios parolės už Amerikos žmonių 
reikalus: už laisvę, gerbūvį ir tai 
ką. Dabar Gus tapo paliuosuotas. 
Todėl Clevelando įvairios tautos 
rengia iškilmingą bankietą sekma- 

i dienį, gegužės 10, 1959 m., Bohe- 
l mian National Hali, 4939 Broadway 
! Ave. Pradžia 6 va. vak. Auka $1.50k

Nuoširdžiai kviečia J 
Atestato Komitetas /

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 4 d.. 7:30 vai. vak, Liet, 
į Taut. Namo kambariuose. Visi na

riai malonėkite dalyvauti, užsimo
kėkite duokles. Taipgi šiame su; 
sirinkime tarsimės apie kuopos iA, 

i Laisvės piknikus. G. Shimaitis. *

BALTIMORE. MD.
[ ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 2 d., 2 vai. dieną, naujoje 
salėje, kurią visi nariai žinote, buvo 
pranešta laiškais. Nariai prašomi 
dalyvauti, užsimokėti duokles ir 
reikės prisiruošti prie Laisvės pik
niko, kuniS\įvyks balandžio 14 d.

(34-35)

Paieškojimai
Ieškau draugo ir gaspadoriaus. 

kuris galėtų ir mylėtų prižiūrėti 
namą. Aš esu našlė ir turiu namą; 
man sunku jį prižiūrėti. Reikalinga 
turėti karą, nes pas mus be karo 
negali gyventi. Prašau bereikalingai 

į nerašinėti. H. Arman, 304 West 
Į Post Rd., White Plains, N. Y.

(34-39)

HELP WANTED—FEMALE

NURSES—R. N’S PROFESSIONAL 
AH Shifts. Differential paid.

Maintenance available if desired. 
Excellent Personnel Policies.

Voluntary Psychiatric Hospital. 
Good Salaries.

Wire, write or call:
Director of Nurses

ST. VINCENTS HOSPITAL . >
240 North St., Itarrlson, N. Y.' > '

/ Rye 7-0502.
L (26-35)

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., gegužės (May) 1, 1959
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