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KRISLAI
Lauksime sugrįžtant.
Protas prieš isteriją.
Demokratija be galvos. 
Argumentas be logikos. 
Gerai išsigarsino.

Washingtonas jau ruošiasi 
Chruščiovo priėmimui

Gal pamiršo.

Rašo A. Bimba

Dabar Tarybų Lietuvoje vie- 
šisi keturiasdešimt amerikie
čių lietuvių. Gražiai, (Irau- 1 
giškai mes juos išlydėjome 
D^bar laukiame sugrįžtant 
Norėsime taip pat gražiai ir 
draugiškai juos pasitikti.

Jie gi turės daug ką mums amerikiečiai, 
papasakoti. Lietuvoje .jie ap
lanko miestus ir kaimus. Par
siveš daug įspūdžių. Jdomu 
bus išgirsti.

Paskutinėje grupėje eks
kursantų randasi ir Dr. J. J. 
Karkiančius.
voįe pastoviai
Geriausio jam. pasisekimo 
ki visa Amerikos lietuvių 
žangioji visuomenė!

Washingtonas— Kai par
skrido vice-prezidentas Nik
sonas, tai orlaukyje, tarpe 
kitų, jį pasitiko TSRS am
basadorius Menšikovas. 
Niksonas pasakė kalbą, ku
rioje kvietė amerikiečius 
gražiai ir kultūriškai pri- 
imti Chruščiovą. Jis. sakė, 
kad jį Tarybų Sąjungoje ir 
Lenkijoje priėmė labai gra
žiai, taip turi pasirodyti ir

Kada Chrušččiovas at
vyks į mūsų šalį, tai tuo 
laiku jau bus atsidarę Jung
tinių Tautų Asamblėjos se-

Jis žada Lietu- 
apsigvventi. 

lin- 
pa-

Kai rimtai pagalvoji apie

Susirūpino darbo 
unijų reikalais

Washingtonas. — Pereito- yra, kurį Senate sugadino 
sios savaitės pabaigoje pre
zidentas Eisenhoweris, ir 
AFL-CIO prezidentas Geo. 
Meany, kalbėjo per radijo ir 
televizijos tinklus darbo 
unijų reikalais.

• v, . Į Eilė kongresmanu ir šiuos I į jų klausimus.----  — ---------- -  c---- , Prezidentas stoja užtai,!,.,. v —
gų ir farmerių organizaci- ( kad Kongresas priimtų įs-! D111US s 0

ri ausy be paskyrė Foy D. 
Kohlerį sutvarkyti Chruš
čiovo maršrutą.
dirba Valstybės 
mente. Jis gerai 
rusų kalbą ir su
vizitavo Tarybų Sąjungoje.

Visa eilė mokslinių įstai- i

Kohlei •is 
departa- 
vartoja 

Niksonu

“Už taiką mes kovojome ir už 
ją stovime,” Chruščiovas

Maskva. —-Tarybų Sąjun- atsakė, 
gos premjeras Chruščiovas 
buvo sušaukęs virš 300 ta- 

užsienio kores-

kad tai Kongreso 
reikalas. Kas dėl to, ar jis 
kalbės per Amerikos televi
zijos tinklus, tai jis sakė, 
kad Niksonas kalbėjo Mas
kvoje, tai ir jis galės tą 
padaryti Amerikoje.

Chruščiovas kritikavo Va- 
priešingais j Chruščiovas sakė, kad pa-i karų Vokietijos vadus ir ■ 

• renori 
i, o ruo- 

’ I šia karą. Kas dėl jo nevy-

. .kongres- rudeni atvyks į Maskva, ‘tar'iis* sak6."kad*Vizitas*aL 
Shelley bilių, kinis i Taiybų piemjeias sakė, Į šauktas nes tu šalių vai- 

! džios užėmė nedraugišką 
! pozicija. Buvo klaustas, ar 
'nuo TSRS ir JAV susitari
mo nenukentės mažosios

senatoriaus J. L. McClellano
pataisymai
Landrum - Griffino bilių. rybinių ir

Prieš abu šiuos bilius ko- * pondentų. Jis jiems aiškino 
voja mūsų šalies darbo uni-

ir prisiminė!

voja musų šalies darbo uni- apie tikslus jo kelionės . į 
jos ir progresyviai žmonės. Washingtoną ir atsakinėjo

jų jau pasiuntė Valstybės tatymą, kuris uždraustų I f.Yal®Vh Konsti-j gal TSRS n- JAV susitari-i A(JenauerĮ, kad jie 
departamentui pakvietimą, j.-neteisingus pikietavimus” !tuc!JOS Teisių Biliaus istaty- mą, tai us apie vidurį rug-1 taikaus sugyvenimo 
kad Chruščiovas pas juos j “antraeilius boikotavimus” imu’’ s®'’° V*Y , i Washingtona, j ya kara Kas dėl j..

■ George Meany savo kai- o prezidentas Eisenh.oweris |.jmo į Skandinavijos šalis,apsilankytų. Tas rodo, kadlir suderintų federalinė 
Chruščiovo priėmimu rupi- - - 
naši ne tik mūsų vyriausy- mus> 
bes vadai, bet ir kitos įstai-1 
gos. Tiesa, dar vis matosi!

ir!valstybių valdžių įstaty-l! boję pasisakė už 
mano

; yra taikomas suvaldymui 
Neteisingais pikietavi- raketierių, bet tuo pat kar- 

jis skaito tokius, kur tu nepaneigia amerikiečių
je‘kelionės svečio antrašu,1 nnijistai pikietuoja tos pa-j teisių organizuotis į unijas

ir kovoti už geresnes darbo rybų Sąjunga kovojo už iš- ^alys. Į tai jis atsakė, kad 
sąlygas. < laikymą pasaulyje taikaus i -KI0 to* jos ]aimės. nes ma-

nsijos. Numatoma, kad jis ^joje komercinėje spaudo-; mai& 
pasakys ten kalbą. Dabar ,-e? ko]iongs. svegj0 antrašui1'""" 
visa eilė senatorių ir kong- net grūmojimai bet tai is-|^os i^dusti-ijos neunijires
pasakys ten kalbą. Dabar

resmanų pataria, kad Chru
ščiovas būtų pakviestas pa
kalbėti ir mūsų šalies Kon
grese.
' Prezidentas Eisenhowe-

p remi eras : 
kad vadų susitikimai nebus' 
oficialės derybos, bet tai Į 
bus pasikeitimas minčių.

Chruščiovas, sakė, kad Ta-

• dirbtuves siekdami padary- 
' ti jas unijinėmis. “Antra- 

iškilęs 1 diliais boikotavimais” —pi- 
parodyti! kietavimą krautuvių, ka

irios pardavinėja nelinijinių 
i dirbtuvių pagamintas pre- 

ir gamybos priemones. Bet i kcs. 
jis pats išsiriš'o. Chruščio
vas pareiškė, kad jis nėra 
to specialistas, neturi noro 
tą matyti Amerikoje, nes ir 
Tarybų Sąjunga nesirengią

terikų ir neatsakomingų e-j 
lementu balsai.

Sostinėje buvo 
klausimas: Ar 
Chruščiovui mūsų šalies a-

vyriausybės nutarimą pakvies- ris sako, kad Washingtone tominių ginklų įrengimus
ti Nikita Chruščiovą į Wash- Chruščiovas bus tik kelias 
ingtoną, tai 
jog čia 
ant isterijos. Didelis, svarbus 
dalykas.

Nereikia nė kalbėti,-jog nei ‘ 
Chruščiovo apsilankymas pas i 
rgus, nei mūsų prezidento J 
lankymasis 
keis nei vienos šalies gyveni- ■ ch^iovasNūtų gra- 
mo būdo. Tai pilnai galima L. . .. .
Užtikrinti lietuviškos reakei-1 ^iai Priimtas. Kada parvy- 
nės spaudos redaktorius, ku-ik° Niksonas, tai_ preziden- 
rie taip nachališkai 
naši šiems vizitams.

prieini^ išvados, dienas. Jis apsilankys ir į
protas paėmė viršų keųg didmiesčius. NewYor-

Didelis, s\ai us majoras jau pasakė, kad
- - - - - ■ i jis pasitiks Chruščiovą, kai

po mūsų valdžios svečią.
Prezidentas Eisenhowe- i svečiams parodyti savo į

Maskvoje nepa-j rjs išreiškė pageidavimą, j rengimus,

ižiai priimtas. Kada parvy
ri ko Niksonas, tai preziden- 

prieši-; tas. jam perdavė asmeni
nius laiškus nuo TSRS pre
zidento Vorošilovo. ir prem-

Skaitai žmogus ir negali ; jero ChrUŠČiOvO.
nesijuokti. Atvažiavo iš Eu
ropos nei gražiausia, nei pro
tingiausia moterėlė, pasivadi
nusi karaliene, paskyrė Kana
dai gubernatorių ir išvažiavo 

Kanadiečiai nei j
nei priešinosi. O tas jiems už
kartas gubernatorius, 
1867 metų konstituciją, 
pilnas šalies diktatorius.

Jungtinių Valstijų vy-

Padegė karą Laose
išvažiavo. ... . .

protestavo, ]Į 0110 paSeKHllŲ
pagal

yra

ant Kinijos pykstame ir

sąlygas. <
Kongresmanai ir senato- sugyvenimo ir dabar už tai | ;:ogįos ga]yS nukenčia ne

riai sako, kad dar niekados kovoja. Jis nurodė, kad pa- Į nuo taikos, o nuo karo, 
pirmiau jie tiek daug ne
gaudavo laiškų nuo Ameri
kos žmonių, kaip dabar. Jie

šaulyje yra dvi galingosios 
jėgos, tai Tarybų Sąjunga 
ir Jungtinės Valstijos.

Prezidentas pasisakė
Administracijos bilių, tai Shelley bilių.

TSRS premjeras sakė, 
J įpi kad susitarimas taikiam su- 

JIW& ZdUVinų, I\cnp MCIMCII.UIC n uiingLinvo v CHO ei | vo. tlCl-j ...

sako, kad apie 80 procentų gu jos susitars, tai baigsis, gyvenimui tuojau nuimtų

kol . tais klausi- Į 
mais nėra susitarimo, kol.; 
dar eina apsiginklavimo 
lenktyniavimas.

Sostinėje susidarė supra- į 
timas, kad Chruščiovo at
vykimas, į mūsų šalį, o pre
zidento vizitas į TSRS duos 
gerų pasekmių.

už tų laiškų reikalauja priimti i karo pavojus, ir tada bus;n110 pečių karo na- 
galima susitarti dėl armijų 
ištraukimo iš kitų šalių ir 
likvidavimui kitose šalyse 
karinių'bazių; Jis savo kal
boje ir1 atsakymuose sakė: 

Pirrhiauslai reikia likvi- 
! duoti karo palikimas, tai 
i vakarinio Berlyno okupaci
ja ir padaryti taiką su abie- 
jomis Vokietijomis. Jis nu
rodė, kad jo ir prezidento 
susitikimai, tai nepavaduo- 
ja viršūnių konferencijos.

Vice-prezidentas Niksonas 
buvo paklaustas, kodėl Ame
rika nepripažįsta Kinijos. To
dėl, girdi, kad Korėjos kare 
buvo įvelta ir Kinija, o jame 
Amerika sužeistais ir užmuš
tais neteko pusantro šimto 
Silpstančių jaunų vyrų. Todėl 
m c
jai negalime atleisti jos nuo
dėmių.

Betgi prieš mus net tiesio
giniai kariavo Japonija, Vo
kietija ir Italija. Tame kare 
mūsų nuostoliai buvo kelerio
pai didesni. Tačiau mes jau 
seniai toms šalims visas nuo
dėmes atleidome, ir dar net iš 
naujo sušilę brukame jiems 
ginklus į rankas ir tiesiog jas 
skandiname savo doleriuose.

Kai taip dalykai stovi, tai 
Niksono argumentas prieš Ki
niją neturi jokios logikos, ne
pagrįstas blaivu, šaltu protu.

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas bijosi, 
kad prasidėjęs naminis ka
ras Laoso karalystėje gali 
baigtis komunistų laimėji
mu. Bet eilė diplomatų už 
karą kaltina Jungtinių Val
stijų įsikišimą į Laoso vi
daus reikalus.

Prieš porą metų Laoso 
karališka valdžia buvo susi
taikius su komunistais
pasirengus pravesti šalyje 
demokratinių reformų. Bet 
paskui gavus iš Jungtinių 
Valstijų $30,000,000 vertės 
pagalbos ginklais, sulaukus 
Amerikos karinių patarėjų 
sulaužė tą sutartį ir pra
dėjo pulti komunistus.

Laoso karąlystė užima 
89,000 ketv. ijnylių plotą ir 
turi apie 5,000,000 gyvento
jų. Ji rubežiuojasi su Ki
nija ir Šiaurinio Vietnamo 
Liaudies Respublika.

Anglai jau laukia 
“šaltojo karo” galo

Londonas. — Anglijoje 
liaudis ir spauda džiaugia
si, kad Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų valsty
bių vadai susitarė vizituo
ti į Maskvą ir Washingto- 
ną.

Dienraštis “The Express” 
rašo: “Tai gera žinia, tai 
geras žingsnys”. “The Her
ald” rašo: “Tai didelė nau- 

irjjiena, tai puikus susitari- 
i m as”.

Spauda ir Londono gy-

Į AmėrJfcos lietuviai apžiūri 
; Vilniaus fabriką 44Elfą” 
1

Vilnius, liepos 28 d.—JAV;teto pirmininko pavaduoto 
atvykę lietuviai iš ryto nu- jas V. Milonas atsako 

i vyko į Partijos istorijos in
stitutą prie Lietuvos KP 
CK. Svečius sutiko insti
tuto direktorius R. Šarmai
tis. Jis papasakojo apie 
instituto uždavinius ir dar
bą, apie jo istoriją.

Instituto vadovas sve
čiams papasakojo, kad šį 
septynmetį instituto kolek
tyvas, kurį sudaro apie 30 
mokslinių darbuotojų, nu
mato išversti ir išleisti eilę 
marksizmo - leninizmo kla
sikų veikalų. Planuojama 
išspausdinti Lietuvos Ko
munistų partijos suvažia
vimų, konferencijų, plenu
mų rezoliucijas, partijos 
atsišaukimus ir kitų doku
mentų rinkinius. Baigiama 
ruošti pirmieji V. Kapsuko 
raštų tomai ir kt.

Institute svečiai supažin
dinami su dokumentais,

yentojai laukia, kad Chruš-įkalbančiais apie nusikaltė- 
čiovo ir Eisenhowerio vizi-.lusvn hnržimziniii naciona-

gausius svečių klausimus 
apie darbininkų poilsį, ato
stogas, užmokestį, darbo 
sąlygas ir kt.

Atsisveikinant V. Milo- 
nas, fabriko darbininkų 
vardu padovanoja Ameri
kos lietuvių dailės ir dra
mos klubui Chicagoje mag
netofoną. Dovaną, sve
čiams nuoširdžiai plojant, 
priima Amerikbs lietuvių 
klubo atstovas Apolinaras 
Grigas.

Algirdas Margeris įkal
ba į magnetofoną:

— JAV, žinoma, yra di
desnių gamyklų, bet aš ne
tikėjau, kad Lietuvoje ra
siu tokią gražią įmonę kaip 
jūsų.
« Turistai taip pat vaikšti
nėjo po Vilnių, susitiko su 
giminėmis ir pažįstamais.

F. Laurinaitis.

Šta. Pinigai ir darbo ener
gija būtų sunaudota žmo
nių gyvenimo gerinimui, 
galėtų prasidėti plati ir ne
varžoma užsienio prekyba. 
Bet to atsiekimui reikalin
ga. kad Jungtinės Valstijos 
pakeistu savo atsmešimą 
linkui Rvtu Vokietiios, o 
ypatingai Kinijos.

Chruščiovas sakė, kad Ta
rybų Sąjunga niekam ne- 
grumoja, nesišvaisto kardu 

Buvo klaustas, ar jis sutiks i ir tokio atsine^imo ji nori 
kalbėti JAV Kongrese, į tai i ir nuo kitų.

Sąjungos išradimas

tai prašalins įtemptą tarp
tautinį stovį ir “šaltąjį ka
rą”. !

lišką buržuazinių naciona
listų veiklą. Turistai skai
tė buvusio tautininkų par
tijos generalinio sekreto
riaus V. Rastenio ranka 
rašytų parodymų fotonuo
traukas.

Po to svečiai aplanko is-

Niksonas 
socialistinį 
sigarsino. 
užtikrintai
konų nominacijas į preziden
tus.

su savo kelione po 
pasaulį puikiai iš- 
Dabar jau beveik 
jis' gaus respubli-

1 Pagaliau Chicagos menševi- 
^kų j “Naujienų” redaktorius 
pripažino, kad didžiojo ka
ro metu savo laikraščio skil-

(Tąsa 5-tam pusi.)

sa-Taipei. — Formozos 
loję buvo labai dideli lietūs. 
Potvyniuose prigėrė 
100 žmonių. Labai 
namų sunaikinta.

apie 
daug

Fort Madison, low’JU—Bu
vo labai didelis lietus. Iš
krito nuo 9 iki 11 colių van
dens. Vanduo padarė daug 
nuostolių.' M

NEPAVYKO N1KSONUI 
LENK V KURSTYMAS 
Varšuva. — Pirm Nikso-i

nui išvykstant iš Varšuvos 1 torinį - revoliucinį muzie- 
Jungtinių Valstijų ambasa-ljų, apžiūri eksponatus, 
doje įvyko banketas. Nik
sonas pastatė klausimą: myklą, Amerikos lietuviai 
“Ar jūs atmetate Maskvos apžiūri cechus, kalbasi

Nuvykę į “Elfos”

įsakymus? ' •
—Kokius įsakymus?, — 

pastatė jam klausimą Len
kijos prezidentas 
wadskis, — Lenkija yra so
cialistinė šalis, laisva ir 
Maskva neduoda jokių įsa
kymų.

Za-

—------- -—|
Washingtonas.—Karo lai- nų. 

vynui stoka laisvanorių.

L SU 
darbininkais. Svečiams a- 
pie gamyklos įkūrimą, apie 
produkciją pasakoja įmo
nės vyr. inžinieriaus pava
duotojas
Technikos kabinete jie su
sipažįsta su produkcija, ku
rią įmonė gamino nuo įmo
nės įsikūrimo iki šių die-

Titojistai niekina 
Kinijos santvarką

Belgradas. — “Titojistai 
savo spaudoje tvirtina, kad 
Kinijoje yra nežmoniška 
santvarka”, rašo amerikie
tis korespondentas C. L. 
Sulzbergeris. Kaip žinome, 
pirmiau Tito ir jo pasekė
jai piktai puldavo Tarybų 
Sąjungą, bet dabar jie sa
vo tulžį išlieja prieš Kini-

Labai geras Tarybų Į Kurstymų ir “šaltojo 
karo” aukos

New Yorkas. — Tarybų
Sąjungos New Yorko paro
doje yra išstatytas prietai
sas stulpų suvarymui į že
mę. Jo ypatybes dabar stu
dijuoja Amerikos specialis
tai iš Princetono universi
teto.

Amerikoje ir kitur stul
pus varo į žemę garo ar 
jėgos kūjais, šis tarybinis, 
prietaisas juos tris kartus 
greičiau suvaro kratyda
mas ir stumdamas gilyn. 
Jis gali suvaryti į žemę plo
nus ir storus stulpus. Yra 
išbandyta, kad 20-ties pėdų 
pločio kubilą jis suvarė 115 
pėdų į žemę,

Rezan skis.

Gamyklos vietinio komi-

Mat, Kinija 
atsilikusi šalis, 
žemdirbystėje, 
bartinės santvarkos ji pra
lenkė Jugoslaviją, kurioje 
yra “Tito išvirkščia komu
nistų tvarka”. Todėl titojis- 
tai dūksta prieš Kinijos 
liaudį ir skleidžia melus.

buvo labai 
ypatingai 

o prie da-

MINISTRŲ DERYBOS 
PATARNAVO TAIKAI II
Washingtonas. — Sugrį

žęs iš Genevos Valstybės 
sekretorius. Herteris sako, 
kad nors ministrų konfe
rencijoje nebuvo padaryta 
pamatinių nutarimų, bet ji 
patarnavo taikos reikalams. 
Konferencijoje daugiau iš-; 
aiškėjo abiejų (pusių pozi
cijos, buvo padaryta maže
snių nutarimų ir laikinai 
prašalintas Berlyno nesusi- 
pratymų pavojus.

Philadelphia, Pa. — 1951 
metais atvykęs į mūsų šalį 
ukrainietis dipukas Kyrio 
Czupirczuk nušovė du žmo
nes. ir penkis sužeidė. Se
nelių name (Uptown Home 
for Aged), ant Franklin ir 
Girard gatvių, jis šaudė į 
žmones šaukdamas: “Ko
munistai ir bolševikai nori 
mane nužudyti!”

Per ilgą laiką Czupirczuk 
siuntinėjo laiškus ir teleg
ramas kongresmanams ir 
senatoriams reikalaudamas 
karo prieš bolševikus. Sau
sio mėnesį jis nuvyko į. 
Washingtoną ir pikietavo 
Baltąjį Namą. Ten buvo 
suimtas ir padėtas į silpna
pročių namą, bet daktarai 
pripažino jį nepavojingu ir 
paleido.

Į senelių namą pribuvo 
policija, po susišaudymo su
žeidė Czupirczuką ir nuga
beno į ligoninę. Jis ir ten 
kartojo, kad šaudė į komu
nistus.

San Juan. >— Susikūlė 
JAV karo lėktuvai.

du

Rosenburg, Ore. — Sunk
vežimyje susprogo^ šeši to
nai dinamito. Užmušė apie 
20 žmonių, virš 50 sužeidė 
ir išdraskė kelis kvartalus 
namų. N u o s t oliai siekia 
$10,000,000.
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Queens Co.......... .....  $10.00 per year
Queens Co........ 15.50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Irgi geras sumanymas
PORTO RICO SOSTINĖJE San Juan baigėsi keletą 

dienų tęsusi Jungtinių Valstijų gubernatorių metinė 
konferencija. Ten irgi buvo paliesti santykiai tarpe 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos. Priimtas sumanymas, 
kad mūsų vyriausybė pakviestų mūsų šalį aplankyti ta
rybinių respublikų prezidentus, iš viso net penkiolika jų. 

mūsųSumanymas labai puikus. Gerai būtų, kad 
vyriausybė tatai padarytų artimiausiu laiku.

dėjo šiauštis ir šnairuoti 
prieš nacionalės tendencijos < 
vyriausybę. To pasėkoje, { 
1934 metais, svetimų ir sa* 
vų kapitalistų pastangomis, 
atsisėda į diktatoriaus kė
dę Anastasio Somoza, ku
ris gindamas kapitalistų 
interesus ir pats pasidaro 
visoje Lotynų Amerikoje 
plačiai pagarsėjusiu milijo
nieriumi. Šiais laikais So
moza giminės turtai, kaip 
sako rimti Amerikos konti
nento ekonomistai, siekią 
veik pusę Nikaraguos tur
tų. Nikaraguos respubliką 
yra pavirtusi veik vien So
moza šeimos nuosavybe. Tai 
dar daugiau, kaip kad Lie
tuva buvo virtusi Smetonos 
ir Smetonienės nuosavybe.

Keletas metų atgal Anas
tasio Somoza krito nuo ra
šytojo, Rigoberto Lopez, į 
jį paleistos kulkos; bet į tė
vo vietą atsisėdo jo sūnus, 
dabartinis satrapas, Luis 
Somoza.

Neseniai pasirodė spau
doje žinių, kad prieš Nika
raguos diktatorių prasidė
jęs revoliucinis judėjimas, 
bet ar tas judėjimas jarti 
žada to krašto liaudžiai lai
svę ir geresnę .ekonominę 
ateitį, tai tas priklauso nuo 
Nikaraguos liaudies pasiry
žimo ir jos pajėgų kovoti 
už savo laisvę ir pilietines 
teises. Viena kas aišku, tai 
kad toki diktatoriai kapita
listų yra tyčia palaikomi, 
nes jie sudaro apsaugą jų 
interesams.

Pastaba, šios žinios yra 
paimtos iš istorinių ir geo
grafinių Amerikos gyveni
mo šaltinių ir papildytos 
spaudos informacijomis.

Rygiškis

respublika 
e darosi?
vais iš Jamaika salos atsi
vežtų indėnų ir negrų. Taip 
manevruodami jie įsigali 
tose Nikaraguos provinci
jose, kur randasi vertingos 
ir duodančios daug pelno 
aukso kasyklos.

1925 metais vėl įvyksta iš 
lauko improvizuotas pilieti
nis karas, kurio užnugary
je veikia Š. Amerikos kapi
talistai, norėdami paveržti 
aukso kasyklas iš Anglijos 
rankų. Pilietinio karo me
tu atvyksta Š. Amerikos 
prezidento siųstas tarpinin
kas Henry Stimson ir sutai
kina. Abi kovojančios pu
sės sutinka pasiduoti bal
suotojų daugumos valiai, o 
Š. Amerika pasižada dabo
ti, kad nei viena iš pasira
šančių susitarimą nelaužy
tų savo pažadų. To susita
rimo pasėkoje Š. Amerika 
iškelia savo kariuomenę ir 
pasiunčia karo laivus į Ni
caragua. Bet tuomi pasi
piktina Nikaraguos liaudis 
ir per keletą metų tęsia 
partizaninį karą prieš atė
jūnus.

1932 metais Š. Amerika 
iškrausto savo kariuomenę, 
stipriai apdrausdama tam 
tikromis sutartimis Ameri
kos kapitalistų interesus 
Nikaraguoje. Svetimai ka
riuomenei išsikrausčius kra
što vyriausybė pradėjo rū
pintis nacionalio gyvenimo 
reikalais, bet svetimi ir sa
vi kapjtalistai, turėdami y- 
į)atingų teisių, kurių jie bu
vo išsiderėję . anksčiau su
darytomis sutartimis, pra

Nikaragvos 
ir kas joj 

Nikaragua yra nedidelė, 
bet turtinga Centro Ameri
kos respublika. Ji užima 
160,000 kvadratinių kilo
metrų ir turi 1,300,000 gy
ventojų. Iki 19 šimtmečio 
pradžios priklausė prie taip 
vadinamos Guatemalos ka
ralystės, kuri buvo Ispani
jos žinioje. 18ži metais su
kyla Nikaraguos krašto gy
ventojai prieš Ispaniją ir, 
norėdami turėti indėnų ir 
juodosios rasės vergų pri
tarimą, pasižada panaikin
ti vergiją. Atsikračius ispa
nų, paskelbiant Nikaraguos 
respubliką, įrašoma į kons
tituciją vergijos panaikini
mas, bet buvusių vergų e- 
konomine padėtis, pasilieka 
sunki. Visais atvejais jie 
priklauso nuo buvusiųjų sa
vo ponų.

Nikaraguos kraštas turi 
8,000,000 hektarų derlingos 
žemės, bet šiais laikais dar 
eksplotuojama tik 153,000 
ha., o kita tebestovi neiš
naudojama. Bendrai visos 
respublikos, žemė priklauso 
nedidelei turtuolių kastai, 
kuri ir pasitenkina tik to
kiu kiekiu dirbamos ir iš
naudojamos žemės. Ekono
minį valstybės gyvenimą 
kontroliuoja savų ir sveti
mų turtuolių grupė, susida
riusi iš praturtėjusių ka
vos, medvilnės, bananų, ta
bakus plantatorių ir aukso 
kasyklų eksplotavimo savi
ninku. Ši kasta, visai heat- 
sižvelgdama į bendrus res
publikos reikalus, sulig sa
vo nuožiūros sprendžia ir

LYGIĄI TAIP, KAIP 
KATALIKŲ BAŽNYČIOJ

Chicagos kunigų “Drau
gas” smarkiai kritikuoja 
R u m u n i jos ortodoksinės 
bažnyčios tvarką ir poel
gius. Skaitome:

Dabartinis Rumunijos patri- 
jarchas, kuris labai draugiš
kai nusiteikęs komunistinei 
valdžiai, turi šiandien augš- 
čiausią bažnytinę valdžią. 
Joks sinodo narys nedrįsta at
virai savo( nuomonės pareikš
ti, kuri Bažnyčiai būtų nau
dinga. Visi kunigai diecezijo
se dirbą pastoracinį darbą, ' 
turėjo dalyvauti dviejų mene- i 
šių politiniuose kursuose ir! 
juos baigus išlaikyti egzami- 

I nūs. Kas gi tuose kursuose 
buvo dėstoma? O gi tai, kaip 
Bažnyčia turi bendradarbiau
ti su valdžia, kuriančia komu
nistinį pasaulį. Tokius kursus 
visi kunigai turi lankyti kas 
penkti metai, šitokiai sugyve
nimo dvasiai ugdyti patriar
chatas leidžia gan didelės ap
imties teologinius žurnalus, 
kuriuos kiekvienas kunigas tu
ri būtinai užsiprenumeruoti.

vienas poetas, kuriame gyva 
poezijos dvafeia, kovoja už to
kį kūrimo paveikį, ir tokiu 
mastu, kokiu jo eilėraščiai, gy
venimo prisotinti paveikslai 
veikia jį patį. Gaila poetų, ku
rių kūriniai palieka mus nepa
tenkintus. Gaila jų dar ir to
dėl, kad jie atneša žalą poe
zijai ir atima bandančio įsi
gilinti į poeziją skaitytojo 
drąsą.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ
KŪRINIAI ESTŲ 
KALBOJE 

t

“Tėvynės balsas” prane-

Chruščiovas apie savo vizitą
RUGPIŪČIO 5 D. MASKVOJE įvyko tarybinių 

užsieninių laikraščių korespondentų konferencija, ku
rioje premjeras Chruščiovas plačiai kalbėjo apie savo 
lankymosi Amerikoje reikalą ir atsakinėjo Į korespon-

• dentų klausimus. Apie šį premjero interviu su kores
pondentais daug rašoma Amerikos spaudoje.

Ką gi Chruščiovas pasakė apie vizito tikslus? Jis 
pasakė, kad jo vyriausias tikslas bus pagerinti santy- i §ios spdudos pagrindinė linija 
kius tarpe Amerikos ir Tarybų Sąjungos, ir tuomi su- [yra labai prielanki komunis- 
stiprinti pasaulinę taiką. Jis kalbėjo: tiniam režimui ir šių laikraš-

“Kiekvienas supranta tarpe Tarybų Sąjungos ir į paruo^amj
Jungtinių Valstijų, didžiausių šalių pasaulyje, santykių i pareigQnų 
padėties svarbą dėl taikos ir tarptautinio bendradar-j
biavimo. Argi galima abejoti, jog, jeigu mūsų šalims! Išeina lygiai taip, kaip 
pavyktų įsteigti gerus draugiškus santykius, jeigu mū-' katalikų bažnyčioje. Katali- 

- ....... ........ ......................... bažnyčioje popiežius dik-
Itatorius, prieš kurį nedrįs- 
i ta joks “geras” kunigas

Č Jungtinių ‘ Valstijų; paremtų ‘taikos i burnos atidaryti, o ortodok-

ir

Estų kalbą išleistas A. Gu- 
' daičio - Guževičiaus romanas 
“Kalvio Ignoto teisybė,” A. 
Vienuolio novelių rin k i n y s 
“Paskenduolė,” P. C v i r k o s 
“Nemuno šalies pasakos” ir 
kt. Baigiami ruošti spaudai 
V. Mykolaičio-Putino romanas 
“Altorių šešėly,” P. Tarasen
kos apysaka vaikams “Užbur
ti lobiai” ir: J. Baltušio api- 
braiža “Kas dainon nesudė
ta.”

FAšISTINIŲ BEGĖDŽIŲ 
PLEPALAI

Clevelando sme toninė
i čių vedamieji yra dažniausiai “Dirva” (rugp. 3 d.) vei- 

..v civilinių valdžios kįausia laimės medalį 
nepraustaburnišką išplūdi
mą grupės Amerikos lietu
viu, kurie šiomis dienomis 
išvyko Tarybų Lietuvon. 
Didelėmis raidėmis pirma
jame puslapyje išliejama 
tokia tulžis prieš tuos žmo- 

?nes, jog tiesiog koktu skai
tyt. Tik pasiklausykite:

Raudonieji Amerikos lietu
viai lankosi okupuotoje Lietu
voje. Rojus Mizara išvyko 
pažiūrėti “rojaus.” —- Vilnies- 
redaktorius skelbia, kad mili
jonai pasaulio žmonių trokšta 
gyventi vergijoje. — Dakta
ras Algirdas iMargeris nuvyko 

lį Lietuvą “pasigydyti.” — Gy- 
jau | dytojas Stanįslovaitis iš Wa- 

i “išbom- 
buotas” Vilniuje vietas. — A- 
merikos lietuvių “pasiunti-, 

klaupėsi prie okupanto 
•— Už nemokan

čius lietuviškąi kalbėti kalba 
Vilniaus radijo reporteris. — 
Amerikos lidtuvių “pasiunti
niai” matys, kaip okupantas 

: suėda žuvį, o lietuviams pa- 
Šių metų žurnalo “Prie-1 lieka uodegas.

jkalo” 6-tam numeryje pa-

sų šalys bendradarbiautų dėl išlaikymo taikos, tai tai
ka ant žemės. pasidarytų pastovesnė ir stipresnė.

“Ar randasi realistinių progų santykiams tarpe Ta-:
rybu Sąjungos ir ŲungM'.uiį rcuoviju, , v. .
ir draugiškumo principais? Mes esame tikri, kad to-1SV bažnyčioje patriarchas 
kių progų randasi. Mes neturime jokių teritorinių gin- ''įsų galva. Tame jokio Sku
čų tarpe Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų, neigi 1tumo raes nema tome.
prieštaravimų, neigi klausimų, kurie Tiėįeistų sukurti! Skirtumas, tačiau, didelis 
pasitikėjimo ir susipratimo klimatą. i tame, kas kam darbuojasi.

“Mes visados, esame pasirengę daryti viską mūsų ■ Popiežius ir visa katalikų
galioje užtikrinimui tarpe mūsų šalių 
remtų sveikais taikos ir draugiškumo pagrindais. Pa
gerinimas Tarybų Sąjungos ir Amerikos santykių ne
galės nepagerinti santykių su kitomis šalimis ir neiš
blaškyti juodų debesų kitose pasaulio dalyse.

santykių, pa- bažnyčia darbuojasi sustip-
rinimui kapitalizmo ir žmo
gaus išpaudojimo žmogumi, 
tuo tarpu Rumunijos patri
archas ir jo kunigai

“Natūtalu, kad mes norime būti draugais he tik Paversti kalbėti už naująjį terburio fotogi-afuoja 
Jungtinėmis Valstijomis, bet ir su Jungtinių Valsti- gyvenimą. Ta prasme jie

& r ka(j juns>. tūkstantį sykių žmoniškes
ni už katalikų bažnyčios niai
dvasininkus kapitalistinėse hariu kapų^ -

ir su Jungtinių Valsti- gyvenimų. Ta prasme jiesu
jų draugais. Tuo pačiu kartu mes norime, 
tinęs Valstijos būtų draugais ne tik su mumis, bet ir 
su mūsų draugais.

“Tuo būdu mes tikimės, kad pasikeitimas vizitais
tarpe manęs ir Jungtinių Valstijų prezidento bus nau- JŪS SIEKIATE

šalys-e

dingas. Iš mūsų pusės, mes darysime kas tik geriau
sia, kad mudviejų pasitarimai ir diskusijos prisidėtų 
prie pagerinimo santykių tarpe Tarybų Sąjungos ir' 
Jungtinių Valstijų”.

Atsakinėdamas į korespondentu klausimus, Chruš-
A J.V* 1 91 U - 1 AV/ MIAkJ 4. » VV*

čiovas vėl ir vėl pabrėžė, kad jo vizito tikslas yra pa- rįomjs temomis 
daryti galą šaltajam karui ir sustiprinti taiką per vi- tinka jo pastaba apie kny- 
są pasaulį. • .

Šiuos Tarybų Sąjungos pasisakymus karštai pa- prašome: 
sveikins visa taikos trokštanti žmonija.

Mes taip pat esame įsitikinę, kad iš šių vizitų 
—Tarybų Sąjungos premjero Jungtinėse Valstijose, o 
mūsų prezidento Eisenhowerio Tarybų Sąjungoje—nau-

SKAITYDAMI KNYGĄ?

uz

tvarko Nikaraguos gyveni
mą.

Paskutinioji Statiška, pa
daryta 1940 m., paduoda to

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiaučiųs, M * D.

kių davinių apie eksportą: AUGALINIAI ALIEJAI f-* 1 1 V • V • f
kos augalinių aliejų ir jį 
linoleinių rulečių ir tųdvie
jų vitamino B narių esamų 
lecitine — cholinio ir inosi- 
tolio. Karūniniu bei vaini
kinių širdies arterijų trom
boze užmuša daugybę žmo
nių. Augalinių aliejų (su jų 
linoleine rūkštimi) kasdie
ninis vartojimas mažina tą 
didelį pavojų.

Štai dar įdomybė. Visi 
natūralieji augaliniai alie
jai turi ką tai, kas sulaiko 
juos nuo gedimo. Tai anti- 
oksidiniai elementai. Šitie 
antioksidantai apsaugo ir 
karoteną nuo sunykimo, 
taipgi ir vitaminus A, D, E 
ir K ir keletą vitamino B 
narių. Vadinasi, jeigu au
galiniuose aliejuose nebūtų 
šitų antioksidantų, tie anie 
esmingieji vitaminai pra
gaištų, neįsisiurbtų į krau
ją. Tų augalinių aliejų ra^ 
finavimas ir hidrogenavii- 
mas kaip tik ir užmuša tą 
jų vertingąjį antioksidantą.

Kai perkate augalinio a- 
liejaus, žiūrėkite etiketės, 
kad būtų pažymėta, ar ši
tas aliejus tebėra nehidro- 
genuotas (not hydrogenat
ed), nerafinuotas, nešildy
tas. Tokį tik ir pirkite. 
Mazola tebėra nepagadin
tas aliejus. Geriau jį laiky- ‘ 
ti šaltai.

Yra tokių keisto skonio 
subjektų, kurie nemėgsta 
augalinio aliejaus. Jie grei
čiau vartoja taukus, laši
nius, padažus, pyragus ir 
gardėsius, sudarytus su ne
betikusiais riebalais’, netU- 
rinčiais linoleinės rūkšties. 
O tai ir pragaištis. Gyvuli
niai riebalai daug turi cho
lesterolio, kuris dažniausia 
ir užkemša arterijų šaltis 
ir padaro “širdies smūgį”, 
apopleksiją, paralyžių.

50 eksporto nuošimčių su
daro auksas, .22% kava, 6 
nuoš. kančias, 4 nuoš. med
vilnė. Kas daugiau ekspor
tuojama toji statistika ne
pažymi. Bendras metinis 
eksportas siekia 15 milijo
nu aukso kordobų. Aukso 
kordoba yra lygi aukso do
leriui.

Nikaragua, turėdama 
I aukso kasyklas ir derlingą 
žemę, jau daugiau kai šim
tas metų yra godžiai skriau
džiama imperialistinių val
stybių, kurios viena kitai 
pavydėdamos braunasi į jos 
žemę. Pirmučiausia ją bu
vo pavergęs iš Š. Amerikos 

Į atvykęs su tam tikru gink- 
I luotų vyrų skaičiumi Wil
liam Walker, kuris nugalė
jęs krašte buvusią valdžią 
pasiskelbė Nikaraguos pre
zidentu ir vėl atnaujino pa
naikintąją vergiją. Tas šiau
rės amerikiečių pavergimas i 
truko neilgai, nes 
Centro Amerikos respubli
kos, pajutusios ir sau pavo
jų, padėjo Nikaraguos žmo
nėms atsikratyti to žiau
raus despoto. W. Walker, 
kovodamas prieš sukilusią 
liaudį, pakliuvo į nelaisvę 
ir pabaigė savo avantiūrą 
ant kartuvių stulpo. Nika
ragua atgavo laisvę, bet ją 
užvaldė žiaurios kolonialės 
nuotaikos žemvaldžiai ir 
klerikalai.

Pabaigoje praeito šimt
mečio, 1893 metais, įvyksta 
progresyvės tendencijos re
voliucija, .kurios laimėtojai, 
paskelbdami krašto konsti
tuciją, atsipalaidoja nuo 
bažnytinės diktatūros.

Tai pirmoji ’ liberalinės 
tendencijos konstitucija Lo
tynų Amerikos kraštuose.

1898 metais anglai impro
vizuoja įsiveržimą į Nika
ragua, iškeldami savo lai-

Augaliniai aliejai apsau
go mus nuo didelių katas
trofų, ligų ir kančių. Jie pa
deda žmogui suliesėti, su
mažinti svorį. Padeda tul
žies pūslei "pilnai susitrauk
ti • ir išsituštinti. Kai esti 
stoka mūsų dietoje tų au
galinių aliejų, tai tulžiapū- 
slė negerai išsituština. Tul
žis sutenėja, sutirštėja, su
sidaro nuosėdų ir net ak
menų (gall stones). Kartu 
su tulžimi augaliniai aliejai 
padeda riebuliniams vita
minams A, D, E ir K įsi
siurbti į kraują ir susikrau
ti atsargai kepenyse.

Užtat labai žalingas mi
neralinis aliejus (mineral 
oil)! Įsidėmėkite tai gerai! 
Mineralinis aliejus tinka 
mašinų, motorų bei laikro
džių ratams tepti, o ne mū
sų viduriams. Erzina vidu
rių plėves, išplauna ir pra- 

kitos' šalina riebalinius vitaminus 
A, D, E ir K, naikina ge
rąsias žarnų bakterijas. 
Niekad nei į burną to ne
lemtojo mineralinio alie
jaus! Fui! Fe!

Artimas riebalų ir aliejų 
giminaitis yra lecitinas. Le- 
citinas gaunamas iš gamti
nių aliejų, iš kiaušinio try
nio, kepenų, smegenų, sojos 
pupų: Lecitinas yra geras 
šaltinis dviejų vitamino B 
dėsnių — cholino ir inosito- 
lio. Lecitinas padeda susi
maišyti riebalams ir įsi
siurbti per žarnų plėves. 
Lecitinas susmulkina rieba
lus į mažulyčius lašelius, ir 
tada jie lengai persisėda 
per žarnų plėveles į krau
ją ir sueina į kepenis.

Yra pripažinta, kad mū
sų arterijų. užsikimšimas 
(tromboze) įvyksta dėl sto-

Tas tik parodo, kaip mū
sų s m e t o n i ninkai bijosi 

M šviesos ir tiesos. Vietoje
sveikinti tuos, kurie nuvyko 

. . r . savo akimis pamatyti iš 
gų autorius ir skaitytojus. !grįųVėsių prisikėlusią Lie- 
---------- : 'tuvą, juos visaip bjauroja.

Ko mes norime, skaitydami 
kokią nors knygą ? Mes nori
me, perskaitę ją, tapti kito
kiais negu buvome, jos ne-

tiekiama žiupsnelis Johanės 
R. Becherio pastabų įvai-

dos bus. Neišmintinga būtų, žinoma, tikėtis kokių ten skaitę. Mes norime pasikeisti, 
stebuklų bei išsprendimo visų klausimų, kurie skiria praturtėti, mes 
šias dvi šalis.

norime pa
justi, kad paaugome, tapome 
protingesni arba, paprasčiau'

Utopiška generolų 
svajonė

Washingtonas. —Genero
las L. L. Lemnitzeris, virši-

Korespondentai apie T. Sąjungą
SU VICE-PREZIDENTU J TARYBŲ SĄJUNGĄ 

nuvyko virš pusšimtis Amerikos korespohdentų. James 
Reston daro trumpą sutrauką jų įspūdžių.

Jis rašo, kad korespondentai rado Tarybų Sąjun
gos žmones geriau pavalgiusius ir apsirengusius, kaip 
jie tikėjosi juos pamatyti. Kita, kas į korespondentus 
paveikė, tai “nebuvimas šnipų sekiojimo”. Korespon
dentai, sutiko, kad tarybiniai piliečiai be baimės kal
basi, ir korespondentai nemato valdžios agentų, kurie 
būtų juos sekioję.

Restonas rašo, > kad Amerikos korespondentai ga
vo supratimą: “Tarybų Sąjungos žmonės yra draugiš
ki, sunkiai dirbą, gerai disciplinuoti ir lojališki savo 
valdžiai ir Komunistų partijai”.

Kai kurie korespondentai, pamatę Tarybų Sąjun
gos atsiekimus ir žmonių solidarumą su valdžia, sako, 
kad, jų supratimu, turėtų pasikeisti Jungtinių Valsti
jų politika nuo tos, kurios jos laikėsi Genevoje užsie
nio ministrų konferencijoje.

Korespondentai matė daug didelių ir moderninių 
fabrikų, galingų elektros jėgainių, veikiančių ir dar 
statomų, bet jie mano, kad jiems nebuvo parodyta tie 
įrengimai, kurie Tarybų Sąjungai davė pirmenybę ra
ketų srityje.

Amerikos korespondentai didžiumoje pasisakė už 
Eisenhowerio ir Chruščiovo susirikimą. Kai kurie sa-

kalbantj kad knyga mums kaž
ką davė. Taip, knyga turi 
kažką duoti. Knyga gali taip 
pat kžką duoti, kažką atim
dama. Jeigu ji atima išanks
tinį neigiamą nusistatymą, ji 
jau bus kažką davusi,—o bū
tent, daugiau aiškumo, dau
giau žinojimo negu mes anks
čiau turėjome.

Yra knygų, kurios no tik 
kažką iš mūsų atima, bet ir 
sujaudina mus taip, kad mes 
pasijuntame sukrėsti ir gal
vojame po to jau nebegalėsią 
gyventi, kaip anksčiau. To
kios knygos supainioja mūsų 
pažiūras į žmones, kuriais mes 
anksčiau tvirtai tikėjome ir 
kurie, kaip mes manėme, su
daro neatskiriamą mūsų gyve
nimo dalį.

Kiekvienas rašytojas, kiek-

ninkas JAV generalinio šta
bo, ' paskelbė planą apie 
“rytdienos kareivį”. Jo “ryt
dienos kareivis” pritaikin
tas atominiam karui.

“Rytdienos kareivis” turi 
specialę kepurę su priėmi
mo ir siuntimo radiju, mas- 
ką apsaugojančią nuo radi- 
oakcijos, atominį šautuvą, 
prietaisą isIsikasimui duo
bės, parašiutą, įrengimą, 
kuris padės į kariui nušokti 
30 pėdų.

Prileiskime, kad “rytdie
nos kario” įranga apsaugo
tų jį nuo mirties, bet kokia 
nauda būtų, jeigu visus ci
vilinius žmones karas išnai
kintų

į

kė, kad . tai butų iš Amerikos pusės “gemblerystė”, bet 
verta išbandyti.

Jie sutinka, kad Niksono apsilankymas nepakeis 
Tarybų Sąjungos užsienio politikos, be*t Republikonų 
partijai tai 1960 m. tas daug padės, hos Niksonas
išgarsėjo. 2 p.-Laisve (Liberty)—Ant it, rugp. (August) 11, 1959 J/
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ĮVAIRUMAI
Naikindami žalingus- naikiname ir gerus

.Jungtinių Valstijų Kon- gano, New Yorko ir eilėje 
gresas kiekvieneriais me-1 kitų valstijų.
tais paskiria apie $3,000,-i ,Dan LaV iš Texas, vals- 
000 Plant Pest Control ko-i^OS. raS0: gegU“S

... . . 12 d. visas Harding pavie-j
mitetui, kurio paieiga nai- j^as sBambej0 nuo paukščių ! 
kinti miškų kenkėjus, uo-1 
dus ir kitus žalingus vabz- liūs ir dėjo kiaušinius... 41 
džius. Dabartiniu laiku j lizdelis buvo surasti ir pa- 
lėktuvai purkščia skystį ar-įžymėti. Sekamą dieną apy- 
ba leidžia DDT dujas, kad 
išnaikinti žalingus sutvėri
mėlius. Kiekvieneriais me
tais yra “apsaugoj a m a ’ ’ 
apie 100,000,000 akru miš
ko ir bilijonus užmuša ža-|delį sugrįžo tik trys pore- 
lingų vabzdžių ir kitų su- lės.” 
tvėrimėlių, daugumoje dar |-----------------
negimusiu. i IRAKO KOMUNISTAI

4 Z. . . . ! PRISIPAŽINO KLYDĘBet naikinant juos sunai- i , T , TZ
kiną ir labai daug gerų Bagdadas.—Lako Komu-
^yvūnų. Štai, Robert ! 
Strotherio apskaičiav i m u,

giesmių. . . Krovė lizde-

linkę išpurkštė DDT dujo
mis, ir pasibaigė paukščių 
giesmės, apmirė gražusis 
pavasaris, virš 95 procen- ] 
tai paukščių žuvo, į 41 liz- ■

Kaip ilgai gyvena 
žvėrys ir paukščiai

Yra pasakų, kad dramb
liai gyvena iki 200 metų, 
bet faktais tas dar neįrody
ta. Abelnai jie gyvena 60- 
metų, o kai kurie iki 100.

Arklys išgyvena 50 metų, 
hipopotamas — 41 metus, 

įnosragis — 40, meška—34, 
i beždžionė — 20, šuo ir katė 
—23.

Iš paukščių, papūgos gy
vena apie 55 metus, grifai, 
ereliai ir pelikanai -— nuo 
50 iki 54, kanarkėlė — 23, 
žvirblis—23 metus.

' Iš žuvų, Anglijoje vienas 
I karpis išgyveno 60 metų, o 
! Amerikoje yra patirta, kad 
unguriai gyvena iki 50 me 
tų.

Želvė (čerepokas) gyvena 
150 metų, o kai kurie moks- 

'bninkai mano, kad ir )ki 
200 metų.

Kapitonas, .apžiūrėjęs ai
škiai išlikusius smėlyje pėd
sakus, rašė, kad jų dydžiui 
galėtų pavydėti didžiausias 
liūtas, i Kiekvienas pėdsa
kas buvo maždaug keturis 
kartus didesnis už žmogaus 
pėdą; savo formajis primi
nė kastuvą. Be to, matėsi il
gų nagų žymės.

Vietiniai gyventojai tvir
tino, kad pėdsakai esą le- 
gendarinio Afrikos, lokio.

įdomu pažymėti, jog dar 
1905 m. anglu ekspedicijos 
dalyviai, keliaudami per 
džiungles Nandi provincijoj, 
netikėtai susidūrė su pana
šiu gyvūnu.

Iki šiol milžiniško Afrikos 
lokio sugauti nepavyko, ta
čiau jo pėdsakus daug kam 
teko matyti, anie ii mini
ma ir mokslinėje literatū
roje.

Gulinčio žmogausrindamas i
neberado poste savo drau 
go. Jį, baisiai sudraskytą Jaj|jas nemUša 
kažkokio didžiulio zveries, 
užtiko’(paryčiu. Iš pradžių 
pagalvojo, kad sargybinį 
sudraskė liūtas, nors jų šio
je vietovėje ir nepasitaiky
davo. Bet vėliau užmuštojo 
rankose pastebėjo suspaus- 

šerių, kurių

Ar pavojingas bitės 
ir vapsvos įkandimas

Į šį klausimą galima at
sakyti, kad didelei daugu
mai žmonių tik skaudus, 
bet nepavojingas. Bet yra 
tokių žmonių, kuriems vap
svos arba bitės įkandimas
pavojingesnis už nuodingos tą kuokštelį 
gyvatės įkandimą. Prddau- negalima buvo priskirti nei 
so nuo tam tikros žmogaus i liūtui, nei leopardui. Netru- 
padėties. , kus Į policiją atskubėjo du

Muskegane, Mich., daily- išgąsdinti žmonės. Jie pri
de mirė po 20 minučių po sipažino. kad, norėdami tur
to, kai jį įgylė bitė. Long gaus aikštėje pavagiliauti, 

sekė sargybinį. Staiga iš 
tamsos išnėrusi didžiulė ka
tė ir nusinešusi nelaimingą
jį. Liudininkai tvirtino, kad

Island, N. Y., moteriškę 
įgylė vapsva, ir ji mirė 
pirm nuvežimo į ligoninę.

Calif., bitėSan Francisco,
įkando žmogų važiuojant i ten buvusi baisioji nunda— 
automobiliu, ir jis tuojau | “asilo ūgio” katė, 
mirė.

Dr. Henry M. Parrish iš
Vermont universiteto rašo, 
kad kiekvieneriais metais

Žaibas (perkūnas) gulin
čio žmogaus nemuša. Daly
kas tame, kad kada atmos
feroje plaukia perkūnijos 
debesys, tai perkūnas pra
deda daužyti tik tada, ka
da lietus lyja. Kol lietaus 
nėra, ir žaibo smūgio ant’ 
žemės nėra. Lietus sudaro 
žaibui laidus.

žaibas pirmiausia siekia 
tas aukštumas, kurios dau
giausia pakilę nuo žemės— 
aukštus namus, medžius, 
akmenis, na, ir stovintį, o 
dar greičiau bėgantį žmo
gų.

Saugiausia vieta nuo žai
bo didelis namas, nes nuo

Tai buvo. 1920 .m. Kitą j0 viršaus mūrinėmis, ypa- 
mėnesį “asilo ūgio” katės tingai metalinėmis sienomis 
gretimose apylinkėse užmu- žaibo jėga eina į žemę. Už-

ge nistų partija kritikuoja kai 
kurių partiečių nuklydimus. 

Floridoje apipurškus 200 Centro Komitetas pareiškė, 
buvo ou- kad kai kurie partiečiai, 

2 000 000 žu-1 stokos apšvietos, užė- 
’• - 'mė klaidingą poziciją lin-

kenkia kui respublikos. Partijos ir 
paukš- i Kasemo valdžios bendra- 

I darbiavimą vietomis klai
dingai taikę. Dėl to įvyko 
nesusipratimų. Partija rei
kalauja narių, kad jie. loja- 
liškai remtų Irako respub
likos reikalus ir Kasemo

kurių partiečių nuklydimus.

akrų balų plotą buvo su- kad kai kurie partiečiai, 
naikinta apie !
v^j ir šimtai tūks t a n č i ų i 
paukščių. Dujos 
tiesiog žuvims ir 
čiams, bet dar daugiau ken
kia tuo, kad žuvys ir paukš
čiai rija dvesiančius vabz
džius, kurie yra užkrėsti 
nuodais. Kas liečia paukš
čius, tai tokios pat pasėk-7 A I ♦mes buvo pastebėtos Michi-i vyriausybę.

Jonas Kaškaitis

! Jungtinėse Valstijose apie dar keliolika žmonių, jos ^luptas pamaryje arba 
4.-U- u i 4-4- i300 žmonių labai suserga sav0 Pu°Hmus 1 

Junętihes Valstijos stato ba h, mįršta nuQ bičįu ir net šimtus mylių.
ATOMINIAI LAIVAI

MILŽINIŠKAS LOKYS
Yra duomenų, kad Rytų

Afrikos miškuose gyvena k ru i z e r į 
milžiniško dydžio lokys. Beach 
1927 m. vienas anglų admi- atsiejo $260,000^000.
nistracijos Afrikoje kapito-

daug karinių laivų su ato- j 
mine energija. Neseniai

į “Long
” kurio pastatymas

nas buvo skubiai iškviestas! prekybinį atominės energi-
” Jis

išplėšdavo žaismių lauke žmogus ne- 
. Tačiau privalo bėgti, nes bėgimas 

jokiomis priemonėmis bai- traukia prie bėgančio žaibo 
Saugiausia — atsi

vapsvų įkandimo. Jis tvir
tina, kad dabartiniu laiku siųiu_plėšrūnu sučiupti ne- jėgą.
mūsų šalyj-e daugiau žmo- si-ekė. Tik prieš kurį laiką gulti, nes žaibas “džentel- 
nių miršta nuo vapsvų iri2autas iš Afrikos praneši- menas” — gulinčio nemu- 

.. bičių įkandimo, negu nuolmas — “ Dabar pastate P-rmaų te 8
/il/Yyhini nrAYYim/\O nnaVA’i- c

į negrų kaimelį. Gyvento-ijos laivą' “Savannah, 
jus jis rado nepaprastai iš-1 yra 595^ pėdų ilgio, 21,000 
sigandusius. Pasirodo, kad;tonų įtalpos, jo pastatymas 
nežinomas žvėris naktį iš-(atsiėjo $41,000,000, c 
laužė pirkios sieną ir nusi-ldaug daugiau, _ 
nešė žmogų. ! prasto laivo pastatymas.

ASILO ŪGIO KATĖ
Galima paminėti dar

“nunda sugauta!”
Ji yra stambesnė už liū

tą, baisesnė už tigrą.

— gulinčio nemu
ša.

vie- Wash'ingtonas. — JAV iž-
», o tai Centrinės Afrikos miš- do departamentas užtraukė 

negUx pa- kų baisų gyventoją. Kartą $1,700,000,000 trumpam lai- 
budintis policininkas, tik- kui paskolą.

Colombo., Ceilonas. —At
vyko tarybiniai inžinieriai. 
Jų vadovystėje bus pradė
tas statyti $23,000,000. ver
tės plieno gaminimo fabri
kas.

IŠ NIŪVARKO PAŽANGIEČIU GYVENIMO
Žilioniai, M. Klimas, J. Be- Ir išsiveždavo malonių atsi-!jų, kad jų neišmestų iš fab- 

Papartis, M. minimų... B

(Pabaiga) įgiųjų brukliniečių būrelis |
Kasmet Sietynas sureng- su kokiu teatru, komedija 

davo savo gausią vakario- ar operete.
, Kasmet sūdai-, Pažangieji niudžerziečiai .1,----- | šen ir ten

Niūvarko artimas kaimy
nas — Elizabetas. Pusėti- 

tuvių kolonijų. Meno-kul-'na^ ramu nana^ , šiame 
tūros ir organizacinėj dir- ^adaise labai gaivalingame 
voj Sietynas nuveikė daug t 
ir garbingai!

nę-vaišes. , 
nuodavo Bent vieną skam-! 
Ūlą operetę, suvaidindavo 
teatrą, pjesę. Žybtelėdavo 
scenoj ir daugely kitų lie-1 
tuvių kolonijų.

lietuvių pažangiečių centre.
Pakirto mirtis

40 ilgų, skambių, turi- Į ąžuolus ir liepas, 
ningų metų skardėjo klėstė-1 * 
jo Niūvarko Sietynas. Iš 
pat pradžių, 1914 m., buvo 
visi miklūs, žvitrūs jau
nuoliai. Laikas žengė pir
myn. Senyn ėjo sietynie- 
čiai, kartu dainavo ir jų 
vaikai, galiausiai net kai | 
kurių ir vaikų vaikai, vai
kaičiai !

Ligos, senatvė, mirtys' 
smogė į mūsų gretas. Ma- j 
žyn ėjo draugystės, klubai, 
organizacijos. Vietinės 
draugystės dėjosi krūvon, 
kad ilgėliau galėtų veikti. 
Daugelis likvidavosi, mirė, 
palikdamos tik atmintį ir 
gailesti dingusios galybės ir 
Šurmulio.

Vaip ir Sietynas. 1954 m. 
padainavo paskutinį karte-1 taip Elizabete, 
lį, visi, kiek dar pajėgė, su
sibūrę krūvon. Ir atsisvei
kino, išsiskirstė... Nutilo... 
Ne visi buvo taip jau pase
nę, sunykę. Tebebuvo dar 
ir gan balsingų ir sugabių 
dainininkų, bet tik retas pa
siryžo tęsti ir toliau. Ta
das Kaškiaučius ir Ona' 
Stelmokaitė sudroždavo du
etus ir solo, važinėdavo 
Bruklinan į Aido chorą. 
Net ir į tolimas kolonijas 
visi kartu atbrazdėdavo. 
Arba įsijungę ir kvartetą 
su tūlais aidiečiais. Tadas 
ir po šiai dienai nepasiduo
da. Kad ir vienas, važinėja 
Bruklinan, kartu su Aido 
chorvede Mildute Janušo- 
nyte-Stensleriene.

Nutilus Sietynui, nutilo 
^ir Niūvarkas. Tiktai kele

tas" bepaliko kiek patvares
nių ir atsparesnių veikėjų, 
kurie retkarčiais pasirodo 
viešai, kai atvyksta pažan-

minimų... Sekamą vasarą riku, iš darbo . . . Keletą 
daugelis kursistų ir vėl sur juodų metų dengė, dusino 
važiuodavo į tą šaunią va- makartizmo nelemti debe- 
saros atostogų lietuvišką sys. Tačiau galų gale bend- 
mokyklą. Tie vasariniai ras visuomenės protestas ir 
kursai tęsėsi po antrojo pa- < teisingumo ieškojimas pra- 
saulinio karo, kolei ją už- skleidė tuos slogingus pa- 
čiaupė įsiutusi makartizmo klaikusios reakcijos debesis, 
inkvizicija. Nepraustabur- Iš lengvėlio ėmė atsigauti 

je, šita švietimo ir kultūros njs senatorius Džo Makar-

kampis, 
IT rėpk u s.

LLD, LDS
Lietuvių literatūros drau- 

\gija turėjo veiklias kuopas 
liet, kolonijose. Nuo pat 
savo įsikūrimo 1915 m. 
Leono Prūseikos vadovybė-

P. V a i č i o n i o daržas gai ir draugės: Bejonėj — 
Kranforde bei Garvude, j Kazys Maziliauskas, P. Ja- 
Vilikso farma už Elizabeto, ,niūnas, J. Bukaitis, Kaz. 
Kulikausko daržas Nutlėj, (Muzikiavičius, A. Radusis, 
Vaksholės daržas už Niū- į Ona Čiurliene, ~

Irvingtono lenkų lys organizacija išleido bent 64 tis drakoniškai daužė bet
Milvydas, Aj vismausKas, k j eidžia žurna]ą k ki ažan„a mefistofe-

Jonas Zaleckas, M. Panelis. „Z?’ v- rpno.f1„v’1 P^ngų, meiistoiei _ . sviesą. visur rengdavo. hskai juokėsi is savo su-

Kaz. Čiur-
v a r k o , 
klubo sodas — nuolatai ūž
davo piknikais.

Ir vis parinkdavo aukų 
streikieriams paremti, savo, . 2 , .
spaudai patalkinti, jaunu-' au^irao tekstiles f abu- 

ti, Ispanijos liaudies kovo- beveikia) Juozas Bimba, J. 
tojams prieš niekšą fašis- Ke.’h Sakataus tas,
tą Franciską Franką, Hit- P; Vllkas’ Skarbalis, Km- 
lerio ir Musolinio išperą, Ic ai as* 
paremti, — Eib Linkolno 
savanorių brigadai parem
ti... Nuolatai rėmė : 
tėviškės Lietuvos pažangių-! 
jip judėjimą.

Į Tarybų Sąjungą išva
žiuodavo pasišve n t ė 1 i a i 
amatininkai, prityrę darbi
ninkai, su savo įrankiais, 
su darbo įgūdžiais, kad pa
dėtų Darbininkų tėviškei 
stiprėti. Ir šitam kilniam 
tikslui gausiai būdavo ren
kamos aukos.

O kaip dosniai šelpdavo 
mūsiškiai pažangiečiai Pa- 
volgio bado 1920-1 m. iš-1

Šviesą.”
Patersonas būdavo di- į prakalbas, paskaitas, kon- Į maigytų aukų, 

džiulė lietkolonija, su šilko ecrtus, išvykas, net ir vai- c]arbų ; '

mefistofe-

, išmestų iš 
------ , sukoneveiktų žmo- 
kų mokyklėles vietomis ves-1 gysčių 
davo — Ateities žiedo liet, 
kalbos, dainų, šokiu ir teat- 
ro mokyklėles. Keletą va
sarų paeiliui kartu su ko
lonijų chorais, organizuoda-

Istonas (Easton), j a u vo vasarinius kultūros, dai-
..... Pennsylvanijos ribose, tebe- nU ir_ teatro sambūrius. Di- ± a/a
savo turi ištikimą pažangūną J. jdžiulė Usterio pažangiečių ip„ataj oudars

’ .(Tilviką. Ten pirmiau dar-!kolonija, savo garsiame O- 8

mūsų tei Tarybų Sąjungai pade-|ka^s- Smarkiai veikė (j1 te- Z-M •• U V ’ I 1- 1 I * \ T i i U 1 Lv fl IGarsiai 
skambėdavo Elizabeto vie
tinės švietimo ir šelpimo 
draugystės ir klubai, taipgi 
ir plačiųjų nacionalinių su
sivienijimų kuopos. Švel
niai ir muzikalingai banga
vo judrus Bangos choras, 

i Vlado Žuko apmokomas. 
Moterų progresisčių kuopą 
vedė ryžtingoji Birutė Ma- 

jkutėnienė (Bočkutė), O. 
•; Stasiulienė, Morta Bur- 
kauskienė, E. Raub i e n ė . 
Stropiai konferencijose at
stovavo eldiečių ( L L D ) 
kuopai patvarioji B. Maku- 
tėnienė, Dom. Krūtis, I. 
Šereliai abu, J. Skairius, 
Ant. Stripeika, Juozas Viz
baras, P. Paulauskas. O 
jau tų gegužinių, piknikų— 

~ ‘ , Niūvarke, 
taip ir bet kokioj didesnėj 
kolonijoj — pilni būdavo 
priemiesčių daržai, pievos, 
fermų sodybos. Tą patį va
saros sekmadienį bent ke
lios to pačio miesto drau
gystės vykdavo į išvykas. 
Kad nebūtų sumizgimų, iš 
anksto susitardavo, kada ir 
kuri draugystė rengia sa
vo išvyką, — tai kitos to 
pat miesto draugystės pasi
rinkdavo kitą kokį sekma
dienį, be kliudymų, be var
žytinių.

Gausūs, skambūs, gaiva
lingi būdavo tie piknikai. 
Atbrazdėdavo pakviesti įžy
mesni kalbėtojai, chorai. 
Lietuviški plakatai kelionę 
nurodydavo. Lietuviška kal
ba, skambios chorų dainos 
net plento keleivius,, va-1 denas, Bliumfildas, Klif- 
žiuolius masindavo sustoti, i saidė. Visur veikė draugys- 
pasiklausyti... Ūžė ALDLD tės, klubai, kuopos, pažan- 
—- literatūros dra u g i j a, giečių grupės. Skambėjo 
SLA, LDS, LRKSA garsėjo vadovaujami drau-SLA, LDS, LRKSA

P. Vilkas, Skarbalis, Kin-

Istonas (Easton),

bavosi D o m. šolomskas, 
Juoz. Bimba, P. Švelnikai 
abu, abu Senkevičiai, abu 
Urbos, J. Malkaitis.

Klifsaįdėj garsėjo abu 
J. M. Mažeikos, abu Bakū- 
nai, Kazys Steponavičius, 
ryžtingasis Jurgis Stasiu- 
kaitis.

Trentone žymėjosi J. Mo
tuzą, I. Gabrėnas, Jakšto- 
nis, Viskočka, Mileris.

Bliumfilde siekėsi pirmyn

Lietuvių darbininkų su
sivienijimas irgi pasidarė 
stipri nacionalinė draudimo 
ir šelpimo organizacija. Ši
tas susivienijimas atskilo 
nuo SLA čikagiškio seimo 
1930 m. Pažangesnieji de- 

i savo seimą, 
■— tai ir buvo užuomazga 

poros jauno LDS’ kuris tapo už' 
įl_ .. tvirtintas bent keliose vals-

tijose ir sparčiai organiza
vo kuopas po visas lietkolo- 
nijas. Veiklios buvo Niū
varko ir visos Niudžerzėš 
LDS kuopos.

limpijos parke arba kur pa- į 
ežere je išlaikydavo ;-----
savaičių jaunuolių atostogi
nes mokyklas. Apmokyda
vo priskirti mokytojai — 
dainų ir muzikos, teatrinio 
meno, lietuvių kalbos ir is
torijos trumpus kursus.

Mūsų gaivalingieji jau
nuoliai suvažiuodavo į tą 
šaunią atostogų lietuvišką 
mokyklą, suvažiuodavo net 
ir iš tolimesnių kolonijų. Ir 
kokius skambius turėdavo 
jie kultūros kursus! Kokiostiktus Tarybų piliečius! Ne! kranas Kvedaras, V. Luk-

Į širdingos užsimegzdavo pa
žintys, net ir vestuvės iš to 
suspindėdavo, suskardėda- 
vo! Geraširdės šeimininkės- 

Džerzisitėj veikė Juozas gaspadinės virė, rengė pus- 
Ant. Zavišius, ryčius, pietus ir vakarienę, 

Ona Kačer- supirkinėjo maisto produk
tus. Draugai vyrai suręsda- 
vo palapines, kitus nakvoti

tik lietuviai, bet ir kitos 
tautinės bei kalbinės gru
pės rinkdavo rūbus, avalą, 
maistą, pinigines aukas. 
Nuoširdžiai, pasišventusiai 
keliolika metų darbavosi 
Tarybų Sąjungos Draugai 
(Friends of Soviet Russia), 
su savo vietinėmis kuopo
mis. Padėką gaudavo nuo 
Tarybų Sąjungos pirminin
ko Michailo Kalinino: gra
žų paliudijimą ne vienas 
darbuotojas net ant sienos 
įrėmintą laikydavo, kaipo 
atestatą darbininkiškos kla
sinės sąmonės ir humaniz
mo.

Panašiai darbavosi ir ki
tos Niudžerzėš lietuvių ko
lonijos: Bejonė, Patersonas, 
Džerzisitė, Trentonas, Lin- 

Bliumfildas, Klif-

sis.
Lindėne darbavosi P. 

Kardauskas, abu Verteliai, 
Stasiuliaį, Myliavas.

Kačergius,
K. Patumsis, 
gienė, Muzikiaučienė, Ant. 
Matulis, i

Pleinfildo apylinkėj atsi- Pas save i miestą nusivež- 
j davo ir rytais atveždavo 

P. Palubinskas, mokyklon.
davo ir rytais atveždavošaukdavo Juozas ir Pranas 

Jašiūnai,
A. Staniulis, J. Zaveckas,
P. Čielius, M. Ražanskienė, dainavo, romansavo, 

dėsi ežere, žaidė, na, ir pa
mokas rengė, mokėsi. Jonas 
Valentis, Jonas Juška ap
mokydavo sceninio meno, 
R. Baranikas — lietuvių 
kalbos ir istorijos. Choro 
vedėjos mokė dainų ir chor- 
vedystės. Mokė ir šokių— 
tautinių, lietuviškų. Pra
nas Balevičius mokė muzi
kos, kompozicijos.

Kiek ten kas sugebėdavo 
išmokti, o pradžią gaudavo*

J. Kiceina.
Livingstone kruta Jurgis 

Janušonis, jo dukraitė chor
vedė Mildutė Stenslerienė, 
Vladas Tyliūnas, Kaz. A- 
nuškis.

Nedidukuose N. J. mies
tukuose kruta — Vincas 
Jakštys (Senas V.), J. Gra- 
daitis, K. Zeikus, P. Dilius, 
M. Šalkauskas, P. Sikors
kis, O. Pakštienė, J. Kisie
lienė, abu Slančauskai, abu

Protarpiais jaunimėlis
. mau-

organizacijų kuopos, jgrįžo’ 
tūli seni nariai ir prisiraši- 
nėjo nauji nariai. ;

Visos šitos pažangiosios 
lietuvių organizacijos toly
džio karštai ir nuoširdžiai 
šelpė savo tėvų kraštą, rė
mė Lietuvos brolių kovų 
prieš imperialistų vokiečių 
okupaciją, prieš padūkusio 
hitlerizmo siautėjimą. Lie
tuvos šelpimo draugijos, 
politinių kalinių šelpimo 
draugijos, antrojo tėvyniš
kojo karo pagalba — drau
ge su RWR (Russian war 
relief) — nenui 1 s t a m a i 
siuntė visokią pagalbą rau
donajai armijai ir visai ru
dųjų grobikų nustekentai, 
sugriautai šaliai. Rinko 
gausias aukas, siuntė pa
galbą, kad greičiau galė-

Su LDS ilgainiui suėjo tų mūsų broliai atstatyti 
krūvon APLA (Aukščiau- karo griuvėsius ir kurti 
šia prieglauda lietuvių A- naują bendrą gyvenimą, 
merikoj) ir daugelis lokali- Tūkstančiais 
nių-vietinių broliškos pašai- karnos aukos brangiajai tė- 
pos draugijų. Gražiai, drau
giškai teikė LDS pašalpą li
goniams, mokėjo pomirti
nes, skleidė švietimą ir kul
tūrą, vedė savo ‘organą 
“Tiesą.” Išleido keletą kny
gų ir brošiūrų sveikatos ir 
profilaktikos turinio. Ren
gė paskaitas švietimos ir 
sveikatingumo klausimais.

. Skambūs, gąusūs būdavo 
LDS seimai. Kartu su jais 
vykdavo ir jaunuomenės 
grupių sambūriai, taipgi ir 
LLD konferencijos. Ir ko
kia šilta draugiškumo ir 
solidarumo atmosfera vieš
patavo LDS seimuose ir 
kuopų veikloje!

Deja, kaip ir 
pažangą, taip ir 
LLD veikimą 
šaltojo karo nachališka pro
paganda, piktojo makartiz
mo nepažabota reak c i j a . 
Nemažai narių nusigando 
ir pasitraukė iš organizaci-

skubėjo ren-

bet kokią
LDS ir 

sugniaužė

viškei šelpti, tarybinei san
tvarkai tvirtėti ir vadovaus 
ti naujiems darbams ir sta
tybai.

Taip, amerikinių lietuvių 
pažangiečių širdys mušė ir 
tebemuša vienan taktan su 
savo tarybinių brolių drą
siomis širdimis. Jau nu
vargę paskutiniai -mohika
nai, pasenę ir ligų vargina
mi draugai, praretėję pa
žangiečių gretos, mintimis 
nostalgiškai gyvena savo 
mielosios tėviškės kolūkiuo
se, fabrikuose, plataus ko
lektyvinio darbo laukuose. 
Remia tarybinių brolių pa
stangas, remia savo pažan
giąją spaudą — ir trokšta . 
bent aplankyti savo gimtą-. 
jį mieląjį kraštą, išvysti 
klestintį socialistinį gyveni
mą, pakvėpuoti jo aroma-' 
tišku gaivinančiu oru, pa
ragauti to stebėtinai gy
dančio jaunatvės eliksyro!...

3 p.-Laisvė (Liberty)— Anti., rugp. (August) 11, 1959>
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LVIDŽ1 PIRAM DELO —italų, rašytojas"

Į PAČIA ŠIRDĮ Laisvoji Sakykla LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

' Kai Rafaeilė Ozimo sužinojo, kad stu
dentai medikai iš ryto vėl ateis į ligoni
nę, ji paprašė vyresniąją seserį nuvesti 
ją į diagnostikos užsiėmimų salę.

Sesuo piktai į Ją sušnairavo:
Nori.pasirodyti studentams?
—Taip, taip, būkite gera, paimkite 

mane.
—O ar žinai, kad esi panaši į driežą?
—Žinau. Man vis tiek. Paimkite ma

ne.
—Tik pažiūrėkite į šitą begėdę. Ar 

bent žinai, ką ten su tavimi darys?
—Tą patį, ką ir su Nanina,—atsakė 

Rafaelė.—Tiesa?
Nanina, palatos kaimynė, vakar išėjo 

iš ligoninės. Prieš tai ji buvo toj salėj 
ir, vos grįžusi palaton, parodė Rafaelei 
savo kūną, išpaišinėtą tartum žemėlapis- 
plaučiai, žirdis, kepenys, blužnis,—vis
kas buvo apvedžiota dermografiniu pieš
tuku.

—Ir vis dėlto tu nori pakliūti ten?— 
nusistebėjo vyresnioji sesuo.—Na, kągi, 
aš tau padėsiu. Tik atmink, kad tų 
ženklų ilgai, ilgai, net su muilu nenu
plausi.

Rafaelė Ozimo truktelėjo pečiais ir 
vos šyptelėjusi tarė:

—Tik nuvesk i te mane tenai ir niekuo 
nesirūpinkite.

Jos skrustai nežymiai paraudo. Bet 
kokia ji vis dėlto išdžiūvusi: tiktai akys, 
na ir tankūs plaukai! Akys, tiesa, juo
dos ir puikios—dabar jos vėl spindėjo 
kaip ir kadaise. O smulkų ir liesą mer
gaitės kūnelį slėpė platus apklotas, den
giąs skurdžią ligoninės lovą.

★
Vyresniajai seseriai, kaip ir visam li

goninės personalui, Rafaelė Ozimo buvo 
sena pažįstama.

Jau du kartus Ji gulėjo ligoninėje. 
Pirmą kartą dėl ... ak, tos kvailos mer
gaitės! Pradžioje jos lengvai leidžia sa
ve apgauti ,o kankintis turi vargšas ne
kaltas padarėlis, kuris neišvengiamai 
patenka į prieglaudą.

Tiesą sakant Rafaelė nepigiai užmo
kėjo už savo klaidą. Praslinkus dviem 
mėnesiams po gimdymo, ją kone mirš
tančią atvežė į ligoninę: vargšelė prarijo 
dvi sublimato tabletes. Ir štai jau visą 
mėnesį Rafaelė gydėsi nuo mažakrau
jystės. Injekcijų dėka ji pasitaisė ir po 
kelių dienų turėjo išeiti iš ligoninės.

Palatoje gailėjosi ir mylėjo Rafaelę, 
tokią drovią ir gerą, visuomet liūdnai 
besišypsančią. Net bėdoje ji neverkšle
no ir nemurmėjo.

Kai ją pirmą sykį atvežė į ligoninę, ji 
šypsodamasi pasakė, kad jai dabar be
lieka tik numirti. Bet dar daug mergi
nų, kaip ir Rafaelė, tapo savo lengvabū
diškumo aukomis; tad jos žodžiai nie
kam nesukėlė ypatingo nerimo. Juk ži
noma, kad visos suviliotos ir pamestos 
merginos graso nusižudyti,—tai ar ver
ta tikėti jų žodžiais!

Bet kaip Rafaelė pasakė, taip ir pa
darė.

Niekas daugiau jos neberišo su gyve
nimu. Rafaelė suprato, kad karčiai ap
sigavo, kad iš esmės kaltas ne tiek jau
nuolis, kuriam ji atsidavė, kiek jos pa
čios naivumas, pasitikėjimas ir aistrin
gumas.

Ji negalėjo sau to dovanoti.
Ir jeigu kitiems jos istorija atrodė vi

siškai paprasta, Rafaelei dėl to nė kiek 
nebuvo lengviau. Ji tiek prisikentėjo! 
Pradžioje išdavikiškai užmušė jos tėvą, 
paskui sudužo jos viltys ir svajonės.

Dabar ji buvo nuskurdusi siuvėja, ap
gauta ir pamesta, kaip tūkstančiai ki
tų...

Tėvas jai nieko, negailėjo, ir Rafaelė 
tikriausiai būtų gavusi mokytojos diplo
mą, jeigu Kalabrijoje, parlamento rinki
mų metu, jis nebūtų žuvęs nuo pasam
dyto žudiko rankos, žudiko vardas taip 
ir liko neišaiškintas, bet visi žinojo, kad 
Rafaelės tėvą užmušė ne iš keršto, o 
įsakius politiniams barono Barni prie
šams—tėvas buvo ištikimas ir uolus ba
rono sekretorius.

parni žinojo, kad Rafaelės motina bu
vo mirusi jau anksčiau ir, kada jį iš
rinko parlamento deputatu, pademonst
ruodamas rinkėjams savo širdies kilnu
mą, priglaudė mergaitę pas save.

Taip Rafaelė atsidūrė Romoje. Jos 
pp.de.tis Barni namuose buvo dvipras- 
ftiiška: su ja elgėsi kaip su šeimos na

riu, bet iš tikrųjų ji buvo jąunesniųjų 
barono sūnų auklėtoja, o taip pąt lyg ir 
baronienės kompanionė. Pinigų, aišku, 
jai nemokėjo.

Ji dirbo, o Barni didžiavosi savo ge
rumu.

Bet dėl to ji nekvaršino sau galvos. 
Ji dirbo ne iš baiihės, o sąžinės balso 
skatinama; iš visų jėgų stengėsi įgyti 
tėvišką savo geradario palankumą. Ra
faelė slapta vylėsi, kad jos nesavanau
diškumas ir tėvo padaryta auka su
minkštins Barni širdį. Vyresnysis ba
rono sūnus Rikardas pažadėjo Rafaelei, 
kad pasakys tėvui apie savo jausmus 
jai, o šis neprieštarausiąs jų laimei. 
Pats Rikardas buvo įsitikinęs, kad tėvas 
mielai nusileis jų maldavimams. Bet 
jam tik devyniolika metų . . . jįs dar stu
dentas. Ir jam tiesiog ^tinga drąsos 
prisipažinti tėvams. Geriau lukterėti 
keletą metų . . .

Ir štai, belaukiant... Bet kiek galima 
laukti? Visą laiką kartu, tuose pačiuo
se namuose . . . Meilės priesaikos, įti
kinėjimai, pažadai susituokti . . .

žodžiu, aistra apakino Rafaelę.
Kai nuodėmę nebegalimą buvo slėpti, 

ją išvarė iš namų. Taip, taip, ją tiesiog 
išmetė lauk, be jokio pasigailėjimo, ne
atsižvelgdami nė į jos padėtį. Baronas 
Barni parašė į Kalabriją jos senai tetai, 
kad ši nedelsdama pasiimtų Rafaelę. Jis 
pažadėjo siuntinėti joms pinigų. Tačiau 
teta mąldavo baroną šiek tiek lukterėti 
—gal jis leistų Rafaelei bent pagimdyti 
Romoje! Juk ten, mažame Kalabrijos 
miestelyje, tai sukels skandalą. Barni 
nusileido — su sąlyga, jog sūnus nieko 
nesužinos: jam pasakys, kad Rafaelė jau 
išvyko. Tačiau po gimdymo Rafaelė at
sisakė grįžti į Kalabriją. įsiutęs baro
nas pagrasė nutraukti pašalpą: Ir po to, 
kai Rafaelė bandė nusižudyti, jis taip ii’ 
padarė. Rikardas išvažiavo į Florenciją. 
Rafaelė, kurią stebuklu pavyko išgelbėti, 
stojo mokine pas siuvėją—reikėjo išlai
kyti ir save, ir tetą. Praėjo metai, Ri
kardas grįžo į Romą, bet ji net nebąndė 
su juo susitikti. Rafaelė tvirtai nu
sprendė nukankinti save. Vieną gražią 
dieną jos teta neteko kantrybės ir grįžo 
į Kalabriją. Prieš mėnesį, atėjusi į dar
bą. Rafaelė neteko sąmonės. Ją nuvežė 
į ligoninę, kur dabar gydė nuo mažą- 
kraujystės.

Ir štai vakar, kai Rafaelė gulėjo lovo
je, pro ją praėjo grupė studentų—me
dikų, klausančių diagnostikos paskaitų 
kursą. Tarp jų—pirmą kartą per šiuos 
dvejus metus—ji pamatė Rikardą, ša
lia jo ėjo daili geltonplaukė mergina. Sa
vo išvaizda ji panešėjo į užsienietę ir, 
tikriausiai, taip pat buvo studentė. O 
kaip ji žiūrėjo į jį! Ne, nuojauta neap
gavo Rafaelės: ši mergina mylėjo Ri
kardą. Kaip švelniai Ji šypsojosi, žvelg
dama į pačias jo akių gelmes!

Rafaelė sekė juos akimis, kol jie išėjo 
iš palatos. Ji pusiau gulėję, atsirėmusi 
ant alkūnės, išplėtusi akis.

į Keistai ir graudžiai, šypsodamasi, Ra
faelė greit atsigulė. Širdis daužėsi, lyg 
norėdama iššokti iš krūtinės.

Paskui atėjo vyresnioji sesuo ir liepė 
Naninai apsirengti: profesorius norėjo 
ją paskaitos metu pąrodytį studen
tams.

—O ką jie su manimi darys?—pa
klausė, Nanina.

—Suvalgys! Ką ypatingo jie gali su 
tavimi daryti?—atsakė ąesuo.—šį kartą 
išrinko tave, paskui ateis eilė ir kitoms. 
Juo labiau, kad rytoj išeini iš ligoninės.

Iš pradžių Rafaelė drebėjo pagalvoju
si, kad gali’išrinkti ir ją. Ak, kaip ji 
pasirodys jiems, tokią išdžiūvusi ir ne
graži? Juk pabiaurėjusi moteris niekam 
nesukelia nei gailesčio, nei užuojautos.

Aišku, pamatę ją, tokią pasigailėtiną, 
Rikardo drąugai ims iš jo šaipytis:

—Kaip? Nejaugi tu galėja; turėti
ką nors bendro su tokiu driežu?

Taip jai ir nepavyks atkeršyti Ri
kardui. , Bet ji ir nesiruošia jam ker
šyti.

Po pusvalandžįo sugrįžo Nanina. į<ai 
ji paaiškino draugei; j ką su Ja darė, ir 
parodė specialiu pieštuku išpaišytą sąvo 
kūną, Rafaelė staiga apsigąlvųjo. Da
bar ji tiesiog drebėjo iš nekantrumo, 
laukdama studentų.

(Bus daugiau}

Netaip, kaip jis įsivaizduoja

“L.” 60-tame numeryje A. 
Gilman pleškina beveik tris 
špaltas po antgąlviu “Užsi
manė mirti Floridoje”. Aš, 
kaipo floridįetis, manau iš
sireikšti s sayo mintį apie 
vietą, kurioje gyvenu.

Manau, kad niekas neuž
simano mirti, bet turi mir
ti, kada jam mirtis ateina. 
Kurie čia gyvename, tai 
mes turime visai kitokią 
nuomonę apie Floridą, čia 
žmonės, ypatingai senesnio 
amžiaus, atvažiuoja ne už
simanę mirti, bet pailginti 
savo senas dienas ir pralei
sti smagiau likusį senatvės 
laiką. Jau čia ir jaunesnio 
amžiaus nemažai atvažiuo
ja.

Būtų daug geriau pada-. 
ręs, jeigu A. Gilman būtų 
pasakęs, kad pervėlai neku- 
rie į Floridą atvažiuoja, tai 
būtų buvęs daugiau teisin
gas pasakymas. Na, ir ka
me čia skirtumas, kur mirš
ta, Floridoje, ar New Yor
ke? Jeigu žmogus atvažiuo
ja užbaigęs savo gyvenimo 
dienas, tai tokis, žinoma, 
mirs greitai ir Floridoje ir 
kitur.

Toliau sako, rodos: Jeigu 
jiems dar reikėtų Čia kokią 
dieną pagyventi, tai jie 
pradėtų galva vaikščioti. 
Dar as niekur nemačiau 
žmones galva vaikščiojant 
nei Floridoj, nei kur kitur.

Aš turiu pasakyti, kad 
kurie čia atvažiuoja ne vi
sai pusgyviai, tai tie pra
ilgina sayo gyvenimą daug 
metų. Čia yra daug tokių, 
kuriems daktarai didmies
čiuose pasakė, kąd jau 
jums nieko negalima pada
ryti. O čia jie jau gyvena 
su virš 10 metų, ir dar vei
kia organizacijose bei klu
buose.

Kas link palikimo savo 
gūžtelių,; vaikų, giminių ir 
dj'aųgų, tai yra labai ma
žas dalykas. Čią irgi tokią 
pąt gal ir gražesnę gūžtelę 
gali gauti, ir vaikus pama
tyti, o jau draugų, tai vi
sur gali i susirasti, tik rei
kia noro. Veikimo, taipgi 
visur yra, ir kas nori, tai 
gali veikti, kiek tik jam ar 
jai sveikata pavėlina.

Ar mes, važiuodami iš 
Lietuvos, nieko nepalikom?

Mes ten palikom savo tėve
lius, brolius, seseris ir mū
sų prigimtą šalį, papročius, 
ir mūsų, taip sakant, pra
dėtas jaunystės dienas. O 
visgi čia atvažiavome lai
mės ieškoti, ir aš manąu? 
kad nepadarėm klaidos. Tai 
kam čia žmones smerkti, 
kurie važiuoja praleisti sa
vo paskutines dienas prie 
saulėtos gūžtelės, prie ža
lios pievelės žiemą ir vasa
rą, kur nereikia nei šaltis 
kęsti, nei sniegas kasti, tai 
kas čia bloga?

Juk čionai suvažiuoja 
kas metai vakacijom milijo
nai žmonių. Tik šiandien 
spaudoje paskelbta, kad 
1957 metais turistų buvo 
7,026,692,-0 šiais metais, sa
koma, sieks iki devynių mi
lijonų! Birželio mėnesį įva
žiavo į Floridą 16,299 auto
mobiliai ir 56,593 žmonės.

Čia randasi didžiausi ku
rortai, kur suvažiuoja žie
mą ir vasarą milijonai įmo
nių.

Tai kam pavydėti, jeigu 
ir lietuvis vienas kitas at
važiuoja

Kas link St. Petersburg© 
senių, tai žinoma, kad ten 
yra jų daug ir, jeigu tie se
niai būtų gyvenę kur nors 
New Yorke, Chicagoje, ar
ba Detroite, tai jau jie bū
tų seniai buvę palaidoti. O 
čia dar vis gyvena; tai ka
me čia bloga?

A. Gilman negali sugru- 
muliuoti, kaip Čia galima 
gėrėtis, “juk tai gyvų ka
pinynas”. Jau yra geriau 
gėrėtis gyvųjų kapinynu, 
ne kaip negyvųjų.

Man atrodo, kad A. ,G. 
rašė jiuo ausies. Aš patar
čiau jam atvažiuoti pas mus 
ir persitikrinti pačiam. Aš 
manau, kad tada jis per
mainytų savo nuomonę ir 
suprastų, kodėl čia žmonės 
važiuoja. O mes jus supa
žindinsime su draugais ir 
su visa Florida. Galima pas 
mus atvažiuoti žiemą arba 
vasarą, nes čia yra visada 
vasara. Kvietkai žydi per 
ištisus metus, jūrų vande
nyje galima maudytis visa
da. Yra daug mylių abie
juose pakraščiuose, kur 
tūkstančiai turistų pralei
džia laiką.

Jobų P. Koch

Scrąntonietis Juozas Se- 
niauskas gavo laišką iš A- 
lytaus nuo savo švogerkos 
M. Drumstienės. Laiške 
randame svarbių ir įdomių 
pastabų apie šiandieninį 
gyvenimą Tarybų Lietuvo
je. Ji rašo:

Mielas Švogeri, Ačiū už 
ląįšįką ir už tai, kad nepa
mirštate ir man parašyti, 
nors turite dar rašyti ir ar- 
timesniems žmonėms. Ta
čiau man malonu, nors ir 
retkarčiais gauti iš Jūsų 
keletą žodžių, ypač ką nors 
naujo apie brolį Antaną. 
Jeigu sveikata leis, labai 
prašau aplankyti jį ir pa
rašyti, kaip jis jaučiasi šiuo 
metu. Pagerėjo ar pablogė
jo jo sveikatos stovis.

Jūs norite sužinoti apie 
mūsų miestą, sakote palikot 
tokį mažą miestelį. Žinoma 
palyginus jį su dideliais 
miestais jis ir dabar mažas, 
bet palyginus su tuo kokį 
palikote, Alytus gerokai iš
augęs. Tiesa karas gerokai 
Alytų sugriovė, išdegino. 
Dešinėje pusėje Nemuno 
mažai kas liko, buvo sude
gintos beveik ištisos gatvės. 
Didesnioji Alytaus dalis, 
kur ir mes gyvename, labai 
nukentėjo nuo bombardavi
mo 1941 mt., bet dabar ka
ro padariniai jau beveik iš
nykę. Miestas sparčiai at
sistato, ypač labai išsivys
čiusi individuali statyba. 
Atsirado visai naujų gat
vių. Labai didelių namų pri
vatiems žmonėms pas mus 
statyti negalima. Galima 
statyti kelių aukštų namą 
susidėjus keliems arba ne
didelius namus savo šeimai 
5-6 kambarių. > Visa stam
bioji statyba yra valdiška ir 
butai komunaliniai. Reikia 
pabrėžti, kad valdiški—ko
munaliniai butai yra labai 
Pigūs.

Alytus dabar turi virš 
10,000 gyventojų. Be įstai
gų ir- smulkesnių įmonių y- 
ra ir didelių gamyklų. Tai 
Ūkio mašinų fabrikas, Ka- 
nifolijos— terpentino fabri
kas, Siuvimo f—kas, Linų 
apdirbimo f—kas, didelė 
sviesto-sūrių gamykla ir kt. 
Be šių Alytuje vyksta pa
ruošiamieji darbai vaisių- 
uogų apdirbimo fabrikui, 
baigiama statyti elektros 
skaitiklių gamykla ir di

džiulė plytinė, kuri gaminį? 
pradžioj iki 8 mil. plytų per 
metus, neskaitant koklių, 
čerpių ir kt. Taip pat nu- 
matyta vieta televizorių fa
brikui, tačiau darbai dar 
nepradėti.

Norite sužinoti kaip mes 
gyvename prie dabartinės 
valdžios. Reikia pasakyti, 
kad žmonių yra visokių ir 
visiems įtikti sunku. Kas 
anksčiau gyveno geriau, da
bar gal ir nelabai patenkin
tas, o kas pakilo iš skurdo, 
tas ir labai patenkintas. Ne- 
paslaptis, kad kai kam pas 
mus teko dali savo turto 
perleisti tiems, kurie jo ne
turėjo niekada, todėl ir ne 
vienodai jiems patinka ši 
valdžia. Jeigu paimti bend
rai šį klausimą, tai reikia 
pasakyti teisybę, kad gy-., 
venti pas mus gera iw 
tiems, kuriems patinka i? • 
tiems, kuriems dūšioje ne
patinka ši valdžia. Reikia 
tik norėti gyventi ir sąžD 
ningai dirbti. Ot kas nori 
pas mus pragyventi be dsfr- 
bo, iš įvairaus “biznio”, 
tiems jau sunku, nes viso
kios spekuliacijos ir nešva
rus pinigo uždirbimas bau
džiamas.

Bendrai, reikia pasakyti, 
pas mus darbininkai net 

j kiek išlepinti, nes juos vi
sokeriopai saugo įstatymai 
ir per daug gerai žino juos. 
Pas mus neteisingai, o kad 
kartais ir už rimtą reikalą, 
atleisi kad ir gatvės slavė
je, tai ir ši dar nepasiduos, 
nes žino, kad ji turi teisę 
ginti save.

Tačiau pradžioje, tik po 
karo buvo labai sunku, tiek 
kaimo, • tiek miesto žmo
nėms. Kaime tik kūrėsi 
kolūkiai; - žmonės nenore#* 
juose dirbti, ■ siautė banda 
tizmas, miestai < buvo su
griauti, taip, kad trūko vis-

Tenenių kaimo istorija
Buržuazijos valdymo me

tais Teneniai buvo, tur būt, 
vienas iŠ tamsiausių, toli
miausių Žemaitijos užkam
pių — pelkėse, miškuose bei 
krūmuose paskendęs kai
mas.

Dvi mažutės krautuvė
lės neįstengdavo apylinkės 
gyventojus aprūpinti net 
b ū t i n iausiomis prekėmis. 
Pradinės mokykos viename 
mažame kambarėlyje moky
davosi po; 40-50 vaikų. Tais 
laikais ‘ iš Tenenių kaimo 
baigė vidurinį ir aukštesnį 
išsilavinimą pasiekė tik 

trys vidutiniokų vaikai. Ki
ti valstiečių vaikai baigė 
tik pradinę mokyklą. To
liau mokytis jie negalėjo, 
nes iš pelkėtos žemės atlie- 
kapio cento nelikdavo mo
kėti už mokslą.

Per kaimo vidurį vingia
vo upelis; Tenenys, kurio 
plačios Januos buvo visada 
drėgnos ir klampios. Šie
nauti čia; buvo šįąip taip 
galima, b^t jau šieną išvež
ti buvo neįmanoma. Vals
tiečiai griebdavosi įvairiau
sių priemonių: į Jauką' įyežT 
davo nekaustytas roges,

įkraudavo kiek šieno, pri
rišdavo vielą ir ant kalno 
stovinčiais arkliais išvilk
davo. Jeigu pasitaikydavo 
netingesni metai, nuplau
tas šienas nuplaukdavo kar
tu su iškilusiu Tenenyje 
vandeniu. Gyvuliai, p kar
tu ir žmonės būdavo pa
smerkti badui ir vargui. 
Apie pievų nusausinimą 
buVo daug kalbama. Bet 
už melioravimo darbus rei
kėjo daug mokėti valstybei. 
O iš kur mokėsi, jei nebuvo 
ko parduoti?

Kaime žibalinę lempą 
su stiklu retai kas vakarais 
uždegdavo, begindavo be 
stiklo — mažiau sunaudo
davo žibalo. Didžiausias 
kultūros centras buvo kai
mo viduryje stovinti maža 
bažnytėlė. Apsukrus kuni
gėlis mokėdavo sunkiai 
valstiečio uždirbtą centą 
įsidėti į savo kišenę.

Artimiausias medicininis 
punktas ar gydytojas buvo 
už 133 kilometrų. Gydyto-^ 
jo patarnavimais ne visi 
galėjo naudotis, nes iš kur 
gi užmokėsi.'

Neatpažįstamai pasikeitė 
kaimo vaizdas Tarybų vai-

džios metais. Lankos nu
sausintos ir išdrenuo tos. 
Tai busimoji didelė pašarų 
bazė, kuri pilnutinai paten
kins tarybinio ūkio gyvuli
ninkystės fermų reikalavi
mus. Išdrenuot! laukai ir 
žemesnėse vietose.

Tąrybinis ūkis turi nuo
savą šiluminę elek t r i n ę . 
Kaime yra erdvi septynme
tė mokykla, biblioteka ir 
klubas - skaitykla. Kaime 
kas metai daugėja gamybi
ninkų skaičius, baigę vidu
rines mokyklas, grįžta į 
kaimą.

Medicinio punkto patar
navimais naudojasi nemo
kamai visi aplinkiniai gy
ventojai. Kaimo gatvės iš
piltos žyyru ir akmenimis. 
Prieš devyniolika metų vi
same Kvėdarnos valsčiuję, 
į kurio teritoriją įėjo ir Te
nenių kaimas, -nebuvo nė 
vienos mašinos. Šiuo metu 
ūkyje yrą penkios automa
šinos.

Daug buvusių bežemių 
valstiečių — Petrošius, Bi- 
ląšius, Gečas ir kiti — sta
tosi nuosavus . gyvenamuo
sius namus.

Alf. piędvytis 
Šilalės rajonas
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ko, net ir duonos, jau ne
bekalbant apie kitus žmo
gui reikalingiausius daly
kus. Taip buvo ilgai. Ir y- 
pač į gerąją pusę viskas pa
sikeitė, kai mirė Stalinas, 
tuomet gyvenimas šuoliais 
lėkė geryn, nu ir šiuo metu 
nebloga ir kolūkiečiams ir 
miestiečiams.

Mūsų kolūkiečiai, žmonės 
1 daugumoje senos kartos, 
dar ir dabar myli skųstis, 
kad kolūkyje sunku. Tačiau 

Į tai netiesa. Sunku tik tin- 
; giniams. Savo ūkyje jie 
i dirbo nuo aušros lig sute- 
i mos, o dabar darbas 
tvarkytas taip, kad ir 
nepersidirba, pagaliau 
da nori į darbą eina, o 
da ir neina. Į miestą 
pėsti nevaikščioja ant laz^ 
dos batus persisvėrę, kajįP 
seniau, bet važiuoja, i&s 
dėl kelių rublių nesivaržo..

Tik štai kas. Mokyklų 
pas mus labai daug, visi 
mokosi, o paskui į kolūkį 
jau dirbti nenori grįžti. VL 
si nori būti “ponais”, štai 
čia ir yra sunkumai. Siekia
ma to, kad kolūkiečiai bū
tų išsilavinę, dirbtų kolūky, 
kad baigę žemės ūkio spe
cialistai grįžtų į kolūkius, 
o jie ieško darbo raštinėse. 
Nu va, ir atsiranda viso
kių: vieni mielai grįžta, dir
ba, patenkinti, kiti — ne. 
Seni gauna pensijas. Pensi
joms gauti užskaitomas iš
tarnautas laikas ir buržua
zinėje Lietuvoje.

su- 
jie 

ka-

jau

Washingtonas. ■—< Tarybų 
Sąjungos premjeras Chruš- v 
čiovas ir prezidentas Vfipo-> 
šilovas prisiuntė po laišką 
prezidentui Eisenhoweriui.

4 pusi. -Laisvė (Liberty) Anti’., l’Ugp. (August) 11, 1959



Marijona Ratkevičienė
* MIRĖ LIEPOS 17 D., 1959 M.
Velionė sulaukė 67 metų amžiaus. Iš 

Lietuvos kilusi nuo Kupiškio rajono. Po 
tėvais buvo Kapitskaitė. Atvyko į šią šalį 
1914 metais, o 1919 metais ištekėjo už 
Mykolo Ratkevičiaus.

Paliko liūdesyje vyrą Mykolą, ir pusse
serę, kuri gyvena Cleveland, Ohio, A. Žu
kų šeima.

Marijona Ratkevičienė ilsisi Lietuvių 
Laisvose Kapinėse.

Visiems palydovams ir tiems, . kurie 
/ išreiškė simpatiją žodžiais ir gėlėmis, lai

dotuvių direktoriui Barto & Son, tariu di
delį ačiū už viską.

MYKOLAS RATKEVIČIUS 
629 Fuller, N. E.

Grand Rapids 3, Mich.

Įvairūs įspūdžiai
Nors aš orą teršiančių; na su piautuvu ir kūju ir 

autobusų nemyliu ir jais ! per vidurį žalia plačia juo
sta, tai Tarybų Lietuvos 
vėliava plevėsuoja šalia 14 
kitų. Taipgi pirmame aukš
te dešinėj kambarys, kuria
me po kelis sykius kasdien 
rodoma drabužių mados. 
Kairėj drabužiams, jei kas 
šiltai apsirengę ateina, pa
dėjimas. Prie pat durų in
formacijų stalai, o jų prie
šaky aukšta statula,—stam
bus vyras laužia kardą ir 
su kūju rankoje pasiruošęs 
plūgui žagrę iš jo kalti...

Du eskiuliatoriai (keltu
vai) veža publiką į antrą 
aukštą. Šalia keltuvų kai
rėje nuo statulos plevėsuo
ja mūsų šalies trispalvė su 
49-mis žvaigždėmis.

Rockford, Ill.
Graudžios laidotuvės

Liepos 25 d. palydėjome i 
Albertą Akuną. Laidotuvė
se dalyvavo palydovų labai 
daug.

Akunas buvo II-jo pasau
linio karo auka. Jis grįžo 
labai sužalotas ir visai ne
galėjo girdėti. Sirgo 13 me
tų. Tėveliai sargino jį savo 
namuose. Jis pasimirė di
džiose kančiose vos tik su
laukęs 34 metų.

Laidotuvių apeigos buvo 
militarinės, bet tinkamos.

Velionio karstas buvo pa-; 
skendęs gėlėse, o palydovai, 1 
didžiuma, šluostė ašaras, 
nes visiems buvo gaila jau
no vyro, kuris mirė tokio
je jaunystėje už kitų reika-į 
lūs. Turčiai turtus krauna, 
o kareivėliai kentėjimus iri 
mirtį gauna iš karo.

Dabar ruošiasi dar bai-' 
sesniam karui. O kas ken- ; 
tės, tai mūsų sūnūs ir anū-! 
kai tas baisenybes turės pa- ( 
nešti. Ot, kokia neteisybė ’ 
yra pasaulyje!

Albertas jaii ilsisi ramiai 
šios šalies šaltoje žemelėje. ! 
Lai būna jam lengva ir ra
mu. > Šeimai nuoširdžiausia i 
užuojauta. (

J. Kazei
. ---------- ------- ♦------- i

INewington, Conn. į
I 

Padėka
Sirgau, turėjau nelaimę. 

Išgulėjau ligoninėje 4 sa
vaites. Dar ir dabar nesi
jaučiu kaip reikia, tad tu-' 
nu užsilaikyti ramiai, nie
ko nedūkti.

Šiuomi noriu padėkoti 1 
draugams, kurie mane lan
kė, atvirukes ar kaip kitaip I 
padrąsinančius linkėjimus 
prisiuntė.

Aš dabar būnu namie ir 
po biskį einu geryn, bet 
ims laiko kol pagysiu. Pa
gavau šaltį. Ir širdį užga
vo. .. Negaliu nei rašyti ge
rai, pasidarau nervingas. 
'Taigi, dar kartą dėkoju i 
draugams ir draugėms už 
lankymą, atvirutes ir už 
viską. Ačiū ir Laisvei už 

^jat^pinimą šio pranešimo.
Antanas Kishkiūnas 
190 Cambria Ave. 
Newington 11, Conn.

,kojos pavargsta. Nors yra 
pakraščiais ar prie stalų po 
kelias kėdes, bet jos retai 
kada esti neužimtos. Ant
rame aukšte yra su apie 70 
sėdynių kambarys, kuriame 
karts nuo karto automatiš
kas gramofonas rusiškai 
dainuoja bei melodijas gro
ja; ten pavargusieji eina 
pasiklausyti ir pailsėti.

Virš 20 metų atgal 6 me
tus teko dirbti Vakarų Ka
nadoj moderniškomis ūkės 
mašinomis. Todėl man bu
vo žingeidu matyti ’ TSRS 
toje srityje progresą. Priė
jęs prie gazu varomo trak
toriaus ten pat esantį ma
šinistą - aiškintoją klausiu: 
“Kodėl tokiais dideliais ra
tais traktorius ir su tiek 
daug jam prikabinto darbo 
-vežimo, indžinas teturi tik 

152-jų arklių jėgą?”
Iškilęs į antrą aukštą | rėk”, sako jis, “tas trakto- I 

rius yra su 9 greičiais pir-l 
myn ir 2 atgal”. Greit at
siminiau, kad tie “Interna
tional Harvester” kompa
nijos Chicago j daryti trak
toriai, su kuriais Kanadoje 
po laukus važinėjau, tetu
rėjo tris greičius pirmyn ir 
vieną atgal. Reiškia tą:rei-

l “gy- 
: x cv/', kUTlC UaktO 1’111 VUl’O '

I zgų (vandens mylių) grei-ilėtai pirmyn ir gali tempti 
; tumu. Turi 44,000 arklių jė-i sunkų vežimą. .'Prireikus 
-gą, 18 mazgų (knots) daro; tuščiam važiuoti sujungia-' 

uįįlne ledynuose važiuodamas | mi greitieji “ 
. i y 1 n 11 I/-1 rv P i yy'infiin Ini ■
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Motiejaus Baltrušaičio
kur nors toliau vykdamas 
nesinaudoju, bet šį kartą 
nutariau
dolerius važiuodamas basu 
iš Bostono į New Yorką. 
Su septyniais žmonėmis ba
se pasiekėme ■ Providence, 
Rhode Island, o iš čia jau 
važiavome su beveik pilno
mis sėdynėmis, kurių yra 
net 42.

Palei Connecticut valsti
jos rubežių prie pat kelio 
esančio restorano vairuoto
jas mašiną sustabdęs pasa
kė, kad stovėsime 15 minu
čių. Visi ėjo pasivaikščioti: 
į kavinę užkąsti, kavos ar 
ko kita išgerti.

Iš pradžių nemylėjau, 
kam smarkiai šaldė orą ma
šinos viduje, kuomet lauke 
oras buvo užtenkamai vė
sus. Išvykstant sukrovė ke
leivių lagaminus į tam tik
rą kompartmentą, tai šil
tesnio drabužio neturėda
mas vaikščiojau po autobu
są ieškodamas vietos, 
mažiau i

Vėliau vaikams pradėjus | skrosdamas 8-ių pėdų storu-1 kalni esant įjungiami 
drebėt ir keleiviams pra-|mo!edą važiuoja dviejų ma- Irai”. 1....
šant, vairuotojas sumažino Į 
šalti. 'I 

---- - ------------- Pora metų atgal gyvenau įpi. iii | Richmond Hill, L.z L, L. V. ,Lhicago, 111. 'apie New Yorko centrąma-į u' Plaukl0tl metus lai-jgyrai .
Natalija Elonis sėkmin- 

gai baigė mokslą. Rudenį .. 
.. « 1 i • 11 Z1UYU0 A 111CLAL KACAI

Ji stos ! mokytojos darbą New ^orko gri

sutaupyti kelius

Žiū-

girdžiu rekordu aiškinant 
apie ledlaužį “Leniną”. Įdo
mu žinoti, kiek progreso pa
darė kovoje su ledynais pu
sę ar daugiau šiaurės aši
galio supanti šalis. l|957-ais 

‘2 7 kuri metais TSRS darban palei-
Lj šaltas oras pučia, | do atomine jėga varomą 
ne visur vienodai .šaldė.• ledlaužį “Leniną , kuris

Rugpiūčio 12 dieną sukanka dveji metai, kai 
mirė Motiejus Baltrušaitis. Buvo puikus žmogus 
šeimyniniame gyvenime ir darbštus veikėjas 
darbininkiškame judėjime. Su skaudžiu gailes
čiu širdyje miniu šią liūdną sukaktį.

EVA BALTRUŠAITIENĖ
>)r Seattle, Wash.

įžai teiravaus, nes didmies-'ko be kuro daPlldymo- • Efnu prie kitos didžiules: 
Kas supranta atominę je- Į mašinos. Šį syk prie 14 pė

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

transmišino tysejis talpino hitlerinę pro-
I pagandą apie “naują lietuvį.” 

Girdi: “Naujienos įdėjo ap
linkiniais keliais pr įsiustą 
straipsnio ištrauką iš Lictųvo-| 

ant sykio j je ėjusio, vokiečių okupacijos j 
kraščio, kur buvo iš- |

per- 
nau-

tos, baisiai sunaikintos. Atsi
statyti nebuvo lengva. Iš tie
sų, buvo labai, labai sunku.

■ Todėl ten dar nėra ir negali 
:būti medžiaginio rojaus.

Keleiviečiai prieš tai pro- 
| testuoja ir pirštu rodo Į Nor- 
Ivegiją, Vokietiją, Italiją ir 
! dar kitus kraštus, kurie taip 
l pat buvo nuniokoti, žiūrėki
te, kaip gražiai seniai jie at
sistatė ir jau turi tokį “rojų.’ 

Betgi jie ne patys atsista
tė, o buvo atstatyti—atstaty
ti Amerikos doleriais ir viso- 

'. tų Hitlerio^ nau- , kitokia pagalba. Dar ir
jų žmonių, aišku, turėjo .bū- ; šiandien kasmet mes į tų kraš- 

į tų kapitalizmo nasrus suver-
■ ęiapi.e po keturis bilijonus do- 
|lenų.

čių smarves nemyliu... Įva-'
žiavus į man dar nematytą1 gą, manau, yra kuo stebe- du javų plotį 

į ‘
viuose baltveidžiai visai iš-1 kimu toje technikos

sai iga t-! tis Sovietų Sąjungos atsie-1 plaunamos kombainos. Jei metu, laik^šU^, ‘
11-ene owumua ■uMPi«v.v , ... ''°"’, " srity-; Javai visi pribręsta sykiu, i dėstyta Hitlerio’ planas
d iqwkqta i V Vokieti- ę°’ 11 Ber sim^ą ar dau-'je. Jie pirmą atominę stotį tai kombainas plauna, išku-i tvarkyti Europą, ‘sukurti 

• kvartalų vien juodvei-! pastate 1954 metais, o 1957 pa, išarpavoja ir į tam pa-V" - --
Įdžiai tevaikščiojo. Negali-j mt. ledlaužis “Leninas” ato- ruoštą aruodą, kurį sykiu ! C‘N.,’’liepos 31 d.) 
|ma sakyti, kad tikri afriko-lmų jėga varomas išplaukė ~ ~ ” '• ' Tr’----  ‘
jnai čia gyvena, nes tarpe jų 1 į jūrą. Trumpoje ateityje 
į yra ir balto žmogaus krau-1 bus ir daugiau nuostabių 

. j jo įmaišyta, o kiti ir savai-j atsiekimu...
dvl i me prablukę šiaurės klima-! Televizįjos p'rlimtuvai a-

e gyven ami. kejetos pagerinimų ir
i simplifikacijos, sovietuose 

ne” I gaminami tokie pat, kaip ir

Arizona valstijoje.
Irene Stankus rugpiūčio

ją, mokytojauti U. S. Armi
joje.

! j ą žmogų’ Eu ro p o j e i r

• —o—•
Chicagiečiai lietuviai 

bai laukiame rugpiūčio 
tos. Tam turime bent 
svarbias priežastis:
- Tiraną dienraš-1 Apsistojau pas pažįsta- ■ 
CIO Vilnies rudenims pikui- mus malonius žmoneSi

seniai į šia sali is Argenti-1 , A \r rv u u£ ; JAV. O radio - phonograph
nos a vy kusius a ais us.ikombinaCija vardu “Latvi- 
Ryte atsikėlęs vykau i TSRS ;ja 2„ h. kbai gra?-ai

kas Santa Fe parke, Hins
dale, Ill.

Piknike tikimės susitikti
iš Lietuvos ką tik sugrįžti- ^ew Yorke esamą parodą.' 
sius tunstus ir girdėti jų prje Koliseumo durų suti- 
pranešimus, pasikalbėti su kau iš So. Bostono atvyku. 
jais apie atlankytus mūsų|sj]lft Kazlanftkw. «n 7.mA- 
gimines ir draugus.

—o—
Padidėjo Vinco ir Uršu

lės Andruliu šeima, jų duk
tė ir žentas Johnsonai susi
laukė dukrelės. Jie dabar’ 
turi dvi dukras ir sūnų.

—o—
Justas Misevičius, Dailės 

ir Dramos klubo preziden
tas, pasidavė į ligoninę o- 
peracijai. Šiuos žodžius ra
šant, dar nebuvo operuo
tas: laukta jo sveikatos su-

Randasi Cook County li
goninėje, 1835 Harrison Av.

Kazys Batutis sugrįžo iš 
ligoninės namo, 6614 So. 
Artesian Ave. Po biskį sti
prėja. Bet gydytojas sako, 
kad dar ilgai užtruks visi
škai susveikti, nes daug 
kraujo prarado.

sius M. Kazlauską su žino
ma, S. Einingį su draugu, 
kurio pavardę pamiršau ir 
Bečį iš Great Neck, N. Y. 
Tai visi sykiu ėjom apžiū
rėti Sovietų Sąjungos pui
kius išdirbinius. Tiesa, neil
gai laikėmės krūvoje, nes 
ne visi lygiai viską nori ma
tyti, o bevaikštant dar ir 
daugiau pažįstamų lietuvių 
sutikom, tai už poros va
landų jau ėjom kas sau. 
Kad ir vienas eidamas per 
vieną dieną nedaug ką gali 
sužinoti. Todėl vieną šešta
dienį turėdamas litioso lai
ko vėl nuėjau į parodą ir 
trumpai pasakysiu, ką aš 
joje įžiūrėjau.

Pasimokėjęs dolerį įeinu 
į Koliseumą. Viename šone 
astuonių, kitame —septynių 
sovietinių respublikų stovi 
vėliavos, viena iš jų raudo-

MIRĖ RĖVAI, VENGRŲ 
KOMUNISTŲ VADAS 
Budapeštas. — Nuo šir

dies smūgio mirė vengrų 
komunistų vadas Josefas 
Rėvai sulaukęs 61 metų 
amžiaus. Rėvai buvo žymus 
organizatorius ir teorinis 
vadas. Jis veikė nuo 1930 
metų. Savo laiku buvo mi- 
nisteriu prie Rakošio val
džios, o dabar ėjo Vengri
jos vice- prezidento parei
gas.

Maskva. — Iš visų Jung
tinių Valstijų miestų yra 
išstatyti laikraščiai JAV i 
parodoje.

vežasi, grūdus pila, o šiau-1 
dus į pradalgius sukioja ar-■ 
ba išdraiko. Javams esant 
nevienodai prinokusiems, 
mašina nupjovus javus į 
pradalgius sukioja, o už ke

ti tas “naujasis lietuvis.’’
(žinoma, Grigaitis tą pro 

pagandą dėjęs savo nelaimiu- )jPriii 
gų skaitytojų apšvietimui!!)

pidUdigiub bUMUjd, u Kt- Netiesa, kad ta hitlerine .. .«Kplpivin
hų dienų vėl su ja važiuoja I nronaffanda atėjo ir pasirodė > u • Z g i -•• 1 t jv- • J 1 (Piopaganua atėjo n pasnoae faktorių tas nepaliečia,

re- 
bet

i man ir mums kitiems iš mūsų 
į algų dar ir šiandien vyriau- 
jsybė paima po apie 24 cen- 
įtus iš kiekvieno dolerio. Karo 
jau seniai nebėra, bet mes te
bemokame dar aukštesnius 
taksus, negu karo metu.

Na, o Tarybų Sąjunga nėra 
gavusi nė už vieną dolerį A- 
merikos paramos savo ekono
mikos atstatymui. Dar ji yra 
padėjusi kitiems karo sugriau
tiems kraštams atsistatyti.

Juk tai labai didelis skirtu
mas, ar ne ?

Dar daugiau: dar šiandien 
Amerika kai kurių labai rei
kalingų daiktų nė už pinigus 

I Sovietams neparduoda.
Tai pamiršti arba nesupras

ti yra didelė ignorancija.

suimdami sudžiūvusias kul-1 “Naujienose” kokiais ten “ap
linkiniais keliais.” Kaip ži
nia, pas Hitlerį sėdėjo “Nau
jienų” korespondentas D-ras! 
Ancevičius ir ne vieną “Nau
jienų” pirmojo puslapio skil
tį užpildydavo panašia hitle
rine propaganda.

Kalbama, kad už tas “ko
respondencijas” Ancev i č i u s 
gaudavęs dvejopą atlyginimą : 
vieną iš Goebelso propagan
dos biuro, o kitą iš “Naujie
nų.” Kaip diena aišku, jog jis 
už dyką “Naujienoms” sieks
ninių ‘korespondencijų nepaži
nėj o.

turas, iškulia ir išarpavoja. 
Sovietuose daugiausia pas
taruoju būdu suimami ir iš-

i padaryti. Sovietinių radio i kuliami javai laukuose, jei 
ir televizijos priimtuvų “vi-1 teisingai supratau aiškinto- 
duriai” sistematiškai’' r: c,,
tvarkyti.

Atverskite savo televizi
jos priimtuvą aukštyn ko
jomis, tai pamatysite bai
sią betvarkę, nes čia tech
nikai - specialistai nenori, 
kad bile kas sugedusį ra-

su J ją. Minimas kombainas tu- 
! r i 65 arklių jėgos dyzelinį 
mylių per valandą, su 30 
arklių jėgos dyzeliniu in- 
džinu.

Iš visų didžiausia, tur būt 
ir brangiausia mašina, tai 

I angliams kasti. Reikalinga 
dio ar televizijos priimtuvą neplonesnio 8-9 pėdų klodo 
pasitaisytų — komplikuotai anglies, kad būtų galima ją 
jų mechanizmą sutvarko... vartoti. Sykiu vartojamos 
Sovietuose to nėra. Parodo- trys mašinos: anglies kirty
je rodoma kaip sutvarkytos mui, į vagonus krovimui ir 
radio viduje veikiančios da- i indžiną su 6 greičiais pir
lys: “koils”, “resistoriai” 
“kondenserihi” ir kt. Po vi
sa aparato apačia grupėmis 
sistematiškai sudalyti. Sa
ko, kad taip yra su televi
zijos bei kitais techniškais 
-elektriniais komplikuotais 
instrumentais ir aparatais, 
—visa mašinerija simplifi- 
kuojama.

Bevaikštant po parodą

Šį kartą aš noriu daleisti, 
kad “Keleivio” redaktoriaus 
atmintis sušlubavo. Juk tai 
gali kiekvienam dar gyvam 
žmogui pasitaikyti.

Pavyzdžiui, mes priminėme 
nekuriu jiems, kad Lietuva ir didelė

Sąjungos miau pardavė karo lėktuvų

myn ir vienu — atgal.
Kukurūzų bei

kitų kultūrų sėjimui maši- dalis visos Tarybų

Londonas. — Anglija at
siprašė Kubą, kad ji pir-

na ant syk sėja 12 eilių, buvo per karą baisiai nusiaub- Batistos valdžiai.
i • v • i • • i • i r* I ________________________gali važiuoti nuo 1 iki 15 

“lubose” ramsčių dėjimui. 
Užklausus kiek tokia kom
binacija kainuotų, atsakė: 
“Gal apie 2 šimtus tūkst. do-

(Tąsa 6-tam pusi.)

BROCKTON, MASS.

MASSACHUSETTS MOTERŲ SĄRYŠIO

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

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

įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 30 August
Pradžia 1-mą vai. popiet

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

182 Franklin Avė.
Hartford, Conn.

į CHapėl 6-4724
39 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. s Cleveland 13, Ohio 
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461

332 Filmorc Ave. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674 

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. VVAlnut 5-8878

100%

Bus muzika, namu gaminimo valgiai 
Taipgi bus įvairių gėrimų

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laishiuota per U.S.S.R.)

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

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6 sekmadieniais 9-4.
MUSŲ SKYRIŲ RAŠTINES: 

308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass. 
Tol. ANdrew 8-5040

11839 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

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

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

Klauskit! pilni katalogo rodančio kalnas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.
Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.

Širdingai kviečiame visus atsilankyti.

Rengimo Komisija

5 p.--Laisvė (Liberty)— Antr., rugp. (August) 11, 1959



JAV žmonių nuomonės 
apie vadų vizitus

New Y o rk a s . — “The 
New York Times” ir kai 
kurie kiti laikraščiai įtal
pino žmonių atsiliepimų 
dėl Chručiovo apsilankymo 
į mūsų šalį, o Eisenhowe- 
rio vykimo į Tarybų Sąjun-

vė nuomones apklausinėtų Has, 
žmonių iš New Yorko, Phi- u '

jos jau išleido desėtkus bi
lijonų dolerių propagandai, 
o šimtus bilijonų dolerių 
apsiginklavimui, kad “tu
ri būti surastas kitas ke- 

” kuris vestų prie to, 
kad “amerikiečiai

Ruoškitės dalyvauti labai 
nepaprastame mūšy piknike

Amerikos Lietuvių Lite- 
geriau ratūros' Draugijos Antroji

kalbų ir lengvojo sporto 
lenktynių. Tad jaunimas ir

ladelphijosį Bostono, Balti- pažintų rusus, o rusai ame- apskritis rengia savo meti- senimas turėsime daug link
me rėš, < 
tu miestų.
pasirinko Bostono kardino
lo Cushingo ir jam panašių. 
Jų pareiškimus pacitavo.- 
Kas dėl paprastų žmonių, 
tai rašo: “Jų nuomonė pa
sidalino, kaip kurie labai 
entuziastiškai pasitiko ži
nią,” o kai kurie su apati
ja, kiti su priešingumu.” 
Pareiškimus citavo dau
giausia tų, kurie išreiškė 
redaktorių nuomonę, kad 
“iš susitikimų neg a 1 i m a 
daug tikėtis,” kad “viskas

v

Bet visgi patalpino kelių 
“šaltasis

Čhicagos ir eilės ki- • rikiečius.”
Pirmoje vietoje

Miesto majoras ir 
Chruščiovo vizitas

Pirkėjas tik John, 
o jinai... i f

Su dideliu pasididžiavimu 
New Yorko komercinė 
spauda paskelbė, kad rugp. 
6-tos prievakary policija 
kirviu išdaužė duris buto 
Manhattane, 1626 York

nę gegužinę-pikniką. Įvyks
rugpiūčio 16 d., sekmadie
nį.

Ši gegužinė
bus skirtingesnė nuo kitų N. Y.
panašių parengimų. Joje

•-'uanica skvero 12:00 vai. iš- 
gi bus polkos ir valco kon-;eis busas, vėliau sustos! 
testas. Geriausiai šokantie-' prie Laisvės. i

Iš kelionės Lietuvon
i v. . 'Sveikučiai, sveikutes!

Puikiai viskas klojasi!
žavėtini vaizdai! Štai jau pus įvairi programa. Taip
H a m b u rge. Sveikinimai, 
linkėjimai visiems, visoms!
Pilna krūtinė pritvinkusi įf gaus. dovanas! Bus dainų, I 
stiprių jausmų!

Jonas Kaškaitis

smaus įvairumo.
Pikniko vieta: Steamboat 

ilnn (Kasmočių parkas), 91 
(piknikas) Steamboat Rd., Great Neck,

Suprantama, tie pareiš
kimai yra parinkti iš tokių, 
kurie nenorėjo tokio vadų 
vizitavimo. Patsai “The 
New York Times” tik prieš 
kelias dienas savo redakci
niame kietai išstojo prieš 
Chruščiovo kvietimą i mūsų 
šalį. Vienok, komercinė 
spauda negali, paslėpti A- 
merikos žmonių masių troš- (___ _______ _ __
kimo baigti “šaltąjį karą,” pasiliks po senovei, 
sumažinti apsiginklavimą, I 
kurio sunki našta spaudžia pareiškimą, kad 
liaudį. karas - Į

Minimas dienraštis pada-; tis, kad Jungtinės Valsti-; - -
valdžios skolos

Washingtonas. — Dabar :
[Jungtinių Valstijų federali- tyje Commodore naktį kilo 
įnės valdžios skojos jau pa-1 gaisras. Gyventojų laimė, 
j siekė lubas $295,009,000,000,' kad pačioje pradžioje, vos 
i tai proporcionaliai yra apie ; tik dūmams pasirodžius, 
[$1,800 kiekvienai gyvento-, ten pravažiuojantis polici

jų valstijų, apskri-1 ninkai Siciliano ir Roma- 
miestų ir privatinėmis I no dūmus pastebėjo. Šim- 

i skolomis ant kiekvieno gy-! tas gyventojų tapo laiku 
Iventdjo yra arti $5,000). i prikelti iš miego ir saugiai 
■ Amerikos Revoliucijos lai- i išvesti.

antrame aukšte |ku ffederalin ės skolos buvo i
• 2 _ . - . - -.11 l

, ------- — , . i ‘ iPiliečių karui į
kuris dalinai pa- į kesnių eksponatų, apie ku- pasibaigus jos siekė $2^00,-i 

___  J £ Geruose | rna^4uv teiravaus, o 000,000. 1919 metaįs, poPir-i 
anglies kloduose su ta ma-1 trečiame aukšte jų dar dau-; mojo, pasaulinio kai’o, sko- 
šinų kombinacija 180 tonų i ginu. Gyvenamų namų-butų j puvo $25,000,000,000. An- 
anglies per valandą prika-; konstrukcija, rakandai, li-[ti'aiam pasauliniui karui 

'goję greitosios pagalbos pa-, pasibaigus 1945 metais ju 
i siruošimas, vaikų ir vaikus i buvo j $278,000,000,000. 
1 gimdančių motinų prižiurę- į__
jimo įrengimai. Labai žin- LENKAI BUVO ĮŽEIST!

“NE;VV YORKO TIMESO” 
jai išrastas širdies operaci-j Varšuva. ■ 
jai prietaisas. Taipgi rodo-i raštis “Zyeie Warszawy” 
mi sporto dalykai, šautuvai' raŠ0J kad »New York Ti- 

I mes”, savo redakciniame a- 
! pie Niksono vizitą į Lenki- ( 

?"|ją, įžeidė lenkus.

TTello, laisviečiai!
Mes atskridome į Ham- Brooklyne 15 metu Peter 

burgą laimingai. 1
! lėksim i Kopenhagena!

i J. Juška

New Yorko miesto majo
ras Wagneris pareiškė, kad 
kada į mūsų miestą atsilan
kys Tarybų Sąjungos prem
jeras Chruščiovas, tai jis 
bus priimtas, kaipo Jungti
nių Valstijų Valstybės de- Avę. Ten suimta 21 metų 
partamento svečias. Majo- gražuolėj Paskelbimą, kad 
ras sakė, kad Chruščiovas j ji prostitutė, lydi jos pa- 

Iš Brooklyno, jiuo Lit- gaiės pamatyti New Yorko j varde ir paveikslas. Laitas 
įvairenybes. z 

; Policijos viršininkas sa 
Apskrities Komitetas j kad kada New Yorke [

1 l lankėsi Anglijos karalienė ;vo Tp:r7 i
e • 1 • • i Elzbieta, TSRS vadai Miko-

Fo miestą pasidairius i-ianas ir. K°zlovas- tai.jy, i ; apsaugai buvo nemažiau i
tai dabar skolino $8,000,0001 P° 2,000 polieij'os. 
daugiau. i Majoras taipgi priminė

Iš to yra daroma išvada, I prezidento Eisenhowerio

'persekios ją visą jos ką tik 
i pradėtą gyvenimą. Žinos 
ji po šimtinę nelupti už sa-

D a b a r . Manceri parke užmušė 65

” neK'alės amžinai tęs- j(ajn aUg0 Ameifc
I Jnno+inPR Va fiti- v o

ĮVAIRŪS ĮSPŪDŽIAI
(Tąsa iš 5-to puslapio) 

lerių”. Teiravausi, kas yra 
daroma, kad anglies kasė
jai tokiai mašinai anglį 
draskant urvuose galėtų 
kvėpuoti, į plaučius dulkių 
nepritraukdami. “Vanduo 
vamzdžiais purkščiamas 
sunaikina dulkes ir sudrė
kina anglį”, atsakė aiš
kintojas, ] 
rodė jų veikimą.

prižiūri, atsakė: “Daugu-; 
moję kolūkių moterys mel-! . 
žia, bet nemažai vartojama! 
melžimo mašinos”. O užsi- i. . 
minus, kas lėkštes plauna, i ^7* 
sakė, kad: kaip kur vyrai' c7’ 
pagelbėja, jei jų draugai toj 
nemato.

Nors ir i
randama daug įvairių smul- [ $7$ pįų 1 • 1 1 • 1 ’ ’

Geruose I riuos mažiau teiravaus,

sama.
Nors šiuo metu mažai be-Į 

kalbama apie tris TSRS į 
erdvę paleistus sputnikus ii eksponatas, tai nau-
pro sali menulio prašautą 
apie saulę tebęskriejančią 
raketą, tačiau parodoje pu
blika dar labai įdomaujasi 
Žinant 1 
gal mūsų 
inžinieriai 
pirmą vietą technikos žino
jime visame pasauly, sar
mata mums pažiūrėjus į 
sputnikus.’ ir kosmik rake
tas, su kuriais Sovietų Są
junga šiandien didžiuojasi.
Dang metų praeis iki ame- yra if tautišku a linki , 
nkieciai kumščio didumo kurios turi įavo spauda. 
“sputnikus leisdami (kad:
ir kasdien po vieną) prisi-j Kas dar nematėte, verta 
vys sovietus. Dar ir dabar į visa tai pamatyti, nes tikį 
arti 3.0Q0 svarų : .
sputnikaš, sovietų paleistas | jau. Paroda tęsis iki rug- 
1958 metais, tebelekia ap- piūčio 10 dienos..
link žemę.

Daug visokių chemika
lams gaminti prietaisų, su 
kuriais arčiau ! 
per mažai mokslo turiu 
antra, i 
reikalingiausi 
turėtų būt vartojami.

Moskvič, Volga, čaika ir 
ZIL yra automobilių išdir
by stės markės. Iš viršaus 
pažiūrėjus atrodo iš geros 
medžiagos padaryti, o kiek 
ištvermės, ekonomiškumo 
pas juos yra, lai vartotojai 
sprendžia. Sako, kad Mosk
vič ir Volga daugiausia 
perkami, nes maži, o Čai
ka ir ZIL didelio padarimo 
mašinos, maždaug prilygs
ta į JAV daromus Buick ir 
Cadillac.

Su moterimis šnekėjausi 
apie maistą. Sako, kad pas 
juos nėra taip smarkiai che
mikalai vartojami su mais
tu, kaip JAV, tačiau gata
vo konservuoto maisto ga
myba smarkiai plinta. “Taip 
greičiau ir lengviau mote- važiavusiems iš Amerikos 

sako ruskelė, neblo- Lietuva atrodyti ir tt. Te
ko su juo susitikti ir asme
niškai kalbėtis. Tai yra ma
lonus ir draugiškas asmuo.

‘metų Edward Butlerį. Vy- 
1 rūkas įtūžo už tai, kad Du
bleris pabarė jį už karštai 
glamonėjimą parke 13 me
tų mergaitės.

Jeigu jau merga parsi
duoda, turėjo būti ir pirkė
jas. Taip, buvęs. Kaip su 

•juo?
Ach, tai buvęs koks au-' , 

diniu firmos viršininkas, vįs u) yia aaioma įsvaaa, r-—; 7 j Argi galima tokiam repu-
kad biznis ir industrinė ga- [pareiškimą. Įmesime vii- aidinti? Tie nnskplh myba yra geresnėje pade-14, kad nebus kiaušinių ir;41/“John”.J P * >
tyje, negu prieš metus lai
ko.

Rockaway Beach viešbu- . Nuo širdies smūgio mirė

Pirmadienį New Yorke 
į jau bus paskutinė diena 
: Tarybų Sąjungos parodos. 
Vietos spauda praneša, kad 
žymiai padaugėjo lankyto
jų skaičius. Vieni mano, 
kad tai pasekmė Chruščio-1 
vo i

filmų direktorius ir scena
ristas Preston Sturges. Jis 
buvo 60 metų amžiaus.

New Yorko valstijinis pa
taisų departamentas sako, 
kad areštai New Yorko 
mieste padaugėjo 6 procen
tais.

daržovių mėtymo, kas įvy-1 ^as 
ko Clevelande, Chicagoje ir' 
Detroite laike Mikojano ap
silankymo”.

Net komercinė spauda at
žymi, kokią gėdą amerikie
čiams daro tie gaivalai, ku
rie taip negražiai puola 
svečius. Reikia mokytis iš 
Tarybų Sąjungos žmonių, 
kurie Niksoną priėmė 
gražiausiai.

kuo-

[Kūdikis prigėrė
Dviejų metų berniukas 

Eccles prigėrė 
267 St.

Ketvirtadienį dviejose j 
skirtingose vietose požemi-1 
nio Independent linijose'su- Frederick 
sidarė kliūtys. Tūkstančiai maudynėje namie 
žmonių pavėlavo į darbą po Nicholas. Ave., Queens. Jo 
apie 20 minučių. motina sako, kad maudynė-

 — Įje buvo 4 coliai vandens, 
Policijos viršininko Ken- j kai jinai vaiką paliko, o pa- 

raporte skelbiama,' ti nubėgo virtuvėn suplau- — •• v • J I I • • 1 ii • i n

-- Lenkų dien- ja baigsis.
Antradienį pirm Koliseu- 

mo durys atsidarė, tai lau
ko pusėje jau laukė 5,000 
susirinkusių. Tą dieną pa

godoje buvo labai tirštai 
žmonių, spėja, kad per die- nas 

prasmingų. [Iš visų 15 so-7jen j-n^jnis žmonių Nikso- na ^arHėsi apie 38,000.
•r »i t iii i»/~1 l'N 1 1 Ills’ll d t T 1/ 1 1 1 1 1-1 I • ■ • 1 • v \z t ‘ ■

ir labai jdoma jasi. j keji (jvira^a^ o piešinių ! 
kaip keh metai a-lgkyr|uje /gerjausia patinka j 
7. mokshninkaa 11 “Hitlerio paskutines die-i 
lai gyrėsi užimą vni7.Hn.n^nHs nnr« in c___________ “Times”

vaizduojantis, nors jų|rašė, kad “lenkai yra rusų 
.........  ——- i pavergta tauta”. Gi jau

nas
yra labai daug gražių ir'

vietinių respublikų, sykiu ir i no pritikimas
lietuvių, — knygomis, v ......... ...............
nalais bei laikraščiais nu- kija Tyra ’laisva,

; krautos lentynos. Sako, kad [ lenkų dienraštis.

zur-
Varšuvoje 

parodė, kad tai melas. Len- 
pareiškė

ROCKEFELLER SŪNUS 
APSIVES RUGP. 22 D. 
New Yorkas. — Į Norve- 

sunkumo ' dalį eksponatų čia suminė-! išvyko New Yorko gu- 
, bernątoriaus sūnus S. Rock- 
i efeller vesti pas juos dirbu
sią norvegę merginą Anne 
[Marie Rasmussen. Jauna- 
Į sis gubernatoriaus sūnus y- 
i ra 23 metų, o Anne 21.

Stėven susimylėjo su ja 
ir nutarė apsivesti. Vedy
bos įvyks Norvegijoje, So-

Turistų j LTSR išleistuvės 
Vakarą prieš išvykstant 

susipažinti amerikiečių lietuvių turistų
- | 0 grupei į Tarybų Lietuvą 

mano supratimu, tik j Huvo surengta jiems išleis- 
chemikalai ^uv^s- Darbščios moterys 

paruošė užkandžių, o vyrai i egne miestelyje, nes to no- 
—užkandžiaihs nuplauti. Iš- rėjo jaunoji. N. Y. guber- 
leistuvės įvyko Liet. Kultu- natorius sakė, kad jis ir jo 
riniame Centre,' Richmond žmona nieko neturi prieš 
Hill, N. Y. jaunų vedybas.

New Yorkas. — Buvu-
Išvykstantiems šį kartą 

buvo uždrausta “spyčius”! 
sakyti, < 
energiją taupyti, kad sugrį-! 
žę iš mūsų gimtinės galėtų I 
daug ką mums papasakoti.

Apart trumpų' paaiškini
mų apie kelionę ir grupės 
suorganizavimą, sakyčiau, 
visų dalyvių vardu A. Bim
ba palinkėjo turistams sėk- J 
mingos ; kelionės...

Labai žingeidu. buvo pir
mą sykį LTSR atstovą 
Lauryną Kapočių išgirsti 
kalbant. Be ko kita jis aiš
kino apie tai, kaip gali nu-

Jersey City, N. J. — Dįh 
plėšikai pačiupo iš Ameri
can Can Co. $13,704.

rugpjūčio

9305 St. Claire 
Prašom visus narius daly- 
Šiame susirinkime turė-

PRANEŠIMAI .
CLEVELAND, OHIO

LMS Cleveland© skyrius Šaukia 
susirinkimą penktadienį,
(Aug.) 14 d., 7:30 vai. vak., LDS 
klubo svetainėje, 
Avė. 
vauti. 
sime daug svarbių dalykų aptarti,
taip pat išgirsit raportą iš pra
ėjusiojo koncerto. Prašome atsi
vesti ir naujų narių. Sekr. S. Ku- 
mickas. (64-65)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

rugpjūčio (Augusi) 14 d., 7:30 vai. 
vakare, Rusų klubo svetainėje, 1150 
N. 4th St. Turėsim aptarti daug 
svarbių organizacijos reikalų. Val
dyba. (63-65)

vo ir Eisenhowerio susita- pedy • _ , .
rimo dėl vizitu, o kiti, kad kad.7 menesmis šių metų t> indus kol va.kas vande- 

i žmonės nori pamatyti TS- žymiai padaugėjo auto ne- nyje žaidžia.
IRS eksponatus pirm paro-j “Jijose mirtingumas ------- -------

bei sužeidimai.
Šeima dar turi 4 vaikus 

•Iir laukiasi kito.

rims”
gai anglų kalbą vartojanti. 
Užklausus ją, ar dar vis 

xmoterys TSRS šalyje mel
žia karves ir kitus gyvulius

Ugniagesių skyriaus vir
šininkai tikrina ne vien pa
prastus gyvenimo namus, 
dirbtuves, bet ir bažnyčias, 
ar jos saugios. Brooklyn© 
ugniagesių viršininkai už
darė šešias bažnyčias. Jie 
sako, kad patikrino 763 ba
žnyčias ir surado 1,571 
prasikaltimą, tai yra, to
kius dalykus, kurie gali pa
sitarnauti gaisro pradžiai.

Jewish War Veterans or
ganizacija pasiuntė Kong
resui pasiūlymą, kad būtų 
priimtas įstatymas skau
džiai bausti tuos, kurie pa
deda bombas gyvenimo na
muose arba viešose. įstaigo-

New Yorko bankų virši
ninkai sako, kad per vieną 
savaitę biznieriai skolino 

7 TxfvZdLxx 7 is^sakė: $38,000,000. Palyginus su 
Mes neturime daryti jokių tuo pat laiku 1958 metų

o pątarta balsą ir; šiam JAV prezidentui Hoo- 
' ■ ■ ’ - - • veriui sukako 85 metai. Sa-

jvo gimtadienyje jis - - -
nusileidimų Tarybų Sąjun- į 
gai. Mes turime būti gink
luoti iki dantų.”

ji P.—Laisvi (Liberty)—Antr., rugp. (August) 11, 1959

Smithtown, L. Il — koks 
pasiutėlis jau tris žmones 
nušovė Long Island saloje. 
Pirmoji auka buvo West
hamtone, antroji — Išlipė, 
o trečioji — šiame mieste.- 
lyje. Virš 100 policininkų, 
seka nužiūrimus elementus.

RANDAVOJIMŪr 
3-jų kambarių namukas išnuoma

vimui bensininkams. Gali būti ve
dusi pora, ar pavieniai. Tyki apy
linkė, netoli krautuvių ir autobusų. 
Tik 25c į Philadelphiją. Prašome 
kreiptis (dėl daugiau informacijų) 
pas: ;Mr. ir Mrs. Walsky, 538 
Woodland Ave., So. Merchantville 
N< J. (64-68)

Svečiai
Antrosios Lietuvon 

vykstančių turistų grupės, 
išleistuvėse dalyvavo Leo-

; Tilvikas iš Eastono, 
taipgi J. ir Katrina Vaice
kauskai iš Binghamtono. 

'Vaicekauskai viešėjo pas 
buvusią binghamt o n i e t ę 
Bronę (Zmitraitę) ir Wai
ted Keršulius. R.

C

iš-

Maskva. — Geležies rūdos 
darbininkas J. K. Ainedino- 
vas kviečia per “Pravdą” 
prezidentą Eisenhowerį į 
svečius. Jis sako, parodys 
savo namą, daržą ir augi
namas uogas.

Richmond Hill, N. Y.
SUSIRINKIMAS

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 12 d., tre
čiadienį, 7:30 vakare. Svar
bu visiems skaitlingai susi
rinkti. Turėsime išsirinkti 
finansų raštininką, išgirsim 
raportą iš dviejų turistų 
grupių į Lietuvą pasekmin
gų išleistuvių. Vieta: Lais
vės patalpoj, 110-12 Atlan
tic Ave., Richmond Hill.

Užrašų rašt. J. G.

j Varžybinis pirkinys
Brooklynietė Diana Fos

ter varžytinėse išpardavi-1 
me senienų pirko paveiks
lą, kuris jai pasirodė gerai 
nutapytu. Sumokėjo $45.

Vos varžyboms užsibai
gus, telefonu ėmė jai įkal
binėti, kad ji paveikslą su
grąžintų ar parduotų. Ji 
atsisakė ir skubiai išėmė 
stambią apdraudą. Spėja
ma, kad paveikslas galįs 
būtis Rembrandto origina- 
linis kūrinys ar labai gero 
artisto atpiešta to kūrinio 
kopija.

Help Wanted—Male

ROCHESTER, N. V.
Rugp.-Aug. 23 d. įvyks Gcdemiro 

Draugystės metinis piknikas Bay 
View, prie ežero. Kviečiame vieti
nius, apylinkinius ir kanadiečius 
dalyvauti. Pradžia 1 vai. dieną. 
Bus gera muzika, skanių valgių ir 
gėrimų. (Linksmai. praleisite^ laiką. 
Rengėjai. (61-i )

BROCKTON, MASS. W
Piknikų Kalendorius
Liet. Taut. Namo Parke

Rugpjūčio 23 <1., pikniką rengia 
Amerikos Liet. Piliečių Klubas (So. 
Bostono).

Rugp. 30 d., pikniką rengia Mass. 
Valstijos Moterų Sąryšis.

Rugsėjo 6 ir 7 dd., Montello Vy
rų Dailės Grupės piknikas.

Geo. Shimaitls

CAREFUL CARPET 
CLEANING CO.

Nuo 1863 metų mes gražiai, 
švariai išvalome divonus. Patai
some, nudažome už prieinamą 
kainą. Turime vasarinį sandėlį. 
Prižiūrime namų ir raštinių di
vonus. 89-49 129th St., Richmond 
Hill. Virginia 9-2341. New 
Yorke MU. 8-0700.

Miscellaneous Factory Work.
Union Benefits. Must speak English.
5 days. Steady. Overtime. Ask 
for Ben. ST. 4-V880. (67)

PARDAVIMAI
PASINAUDOKITE PROGA

Parsiduoda Lietuvių Klubas 
pilnais likerių laisniais. 
namas, arti Main St.

su 
3 aukštų 

Labai gea 
vieta bizniui, tik reikia gero gas- 

Dėl platesnių intorma-

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ I 
DIREKTORIUS

•QG**aG*
padoriaus.
caijų malonėkite kreiptis:

L. P. Klubas
17 School St.
Hudson, Mass. (63-64)

Newark 5, N. J.
. M Ark e t 2-5172

426 Lafayette St

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

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

BROOKLYN—-1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PI. 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, gyduoles, siuvamosios mašinos. 
Pristatymas, garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami iš anksto.

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

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

107 S, Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 

DUnklrk 5-6550

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

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

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

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0208

II-

ATSIMINIMAI 
Ir 

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga Ii 304 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y. 1 
j
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