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KRISLAI Bulganinas įspėjo
♦
20 m. be M. Petrausko.
Ar bus paminklas? 
Premijos Lietuvoj. 
Mūsų knygos.

Rašo R. Mizara

Kovo mėn.x23 d. sukako 20 j 
metų, kai Lietuvoje 
kas Petrauskas.

M. Petrauskas —
Los operos tėvas.
*, Amerikos lietuvių 
dirvoje šis vyras yr 
didesnę vagą negu kuris 
muzikinio meno

Petrauskas
mokė -muzikos pavienius 

Amerikoje gyvenda- 
dainų ir

AFL-CIO vadovybė 
tariasi, ką daryti 
apie Becko elgesį

Britanijoje s t r e i k ii o j a 
milijonas darbininkų,— 
vėliau prisidės daugiau

Norvegiją neleisti 
steigti karo bazes

— Tarybų Są- ra jau taip tolimas dalykas. 
Bulganino laiškas skaito
mas įspėjimu, kad Norvegi
ja nesileistų į tokias kari
nes avantiūras.

Bulganinas primena 
Gardhasenui, kad jis nese
niai lankėsi Tarybų Sąjun
goje ir turėjo progos savo 
akimis įsitikinti, jog Tary
bų Sąjunga ir jos žmonės 
pageidauja taikos ir negre-. 
šia karu kaimynams.

nius pasitarimus apie tai, 
ką daryti.

Kaip žinia, Beckas atsisa
kė patiekti senatiniam ko
mitetui savo finansinius re
kordus. Jis pasinaudojo 
Penktuoju konstitucijos 
pataisymu, kuris garantuo
ja, kad žmogus negali būti 
priverstas liudyti, jeigu jis 
mano, kad gali save inkri-x 
minuoti. Prieš Becką ke
liamas kajtinimas, kad jis 
sauvaliai skolinosi dideles 
sumas iš tymsterių unijos 
fondų. Senatorius McCle
llan (demokratas iš Arkan
sas) teigia, kad “Beckas 
gal pasisavino $320,000 u- 
nijos iždo”. Beckas pripa
žįsta, kad tuos pinigus bu
vo pasiėmęs, bet sako, kad 

’ juos sugrąžino.
Žymūs AFL-CIO vadai, 

tarpe jų Reutheris, pasmer
kė Becko elgesį kaip neetiš
ką. Bet Beckas, sakoma, 
turi savo unijos vadovų 
daugumos paramą ir bile 
koks žingsnis prieš ji gali 
sukelti visą tymsterių va
dovybės aparatą prieš AFL 
CIO.

Washingtonas. — AFL- 
CIO šaukia šiam penktadie
niui savo pildomosios ta
rybos specialų posėdį, kad 

j nutarti, ką daryti s.u Bec- 
ku, tymsterių unijos prezi
dentu. Pats Beckas yra tos 
pildomosios tarybos nariu. 
Nors posėdis šaukiamas 
penktadieniui, trečiadienį 
vadovaujantieji tarybos na
riai jau pradėjo privati-

Londonas. — Streikai 
Britanijoje plečiasi, šalia 
200,000 laivų statybos dar
bininkų jau streikuoja a- 
pie 800,000 metalistų, ku
rie Britanijoje vadinami 
inžinierijos darbininkais. 
Ir jeigu laiku nebus susitar
ta, tai balandžio 6 dieną 
streikan planuoja išeiti dar 
milijonas su puse darbinin- 
•kų. Kiti pranešimai sako, 
kad vien metalistų strei
kuoja apie milijonas.

Streikas laivų statyklose 
sulaikė 300 laivų statybą. Į 
tą streiką įsimaišė Canter
bury arkivyskupas, vyriau-

sias anglikonų dvasininkas, 
kuris pareiškė, kad “Strei
kas yra Britanijos išda
vystė” ir kad streikieriai 
“turėtų gėdytis”.

Unijos reikalauja algos 
pakėlimo- ant 10 procentų. 
Savininkai sutinka pakelti 
jas 5 proc. 370,000 geležin
kelininkų1 tuo tarpu pasi
tenkino 5 proc. algos pakė
limu ir,jie neišėjo streikan. 
Bet manoma, kad jeigu 
laivų statybos darbininkai 
ir metalistai laimės dau
giau, tai ir geležinkelinin
kai pradės statyti naujus 
reikalavimus.

į Maskva.
. . ~ J jungos premjeras Bulgani- 

I nas pasiuntė laišką Norve- 
| gijos premjerui E.'Gerdna- 

■į^. i senui, kuriame jis įspėjo 
Norvegiją prieš leidimą 

1 jos teritorijoje steigti kari- 
; nes atomines ir tolimosios 
I distancijos, raketines ba- 
Į zes. Kaip žinia. Norvegija 
! priklauso prie NATO, šiau- 
I rėš Atlanto Sutarties pakto, 
į ir naskutiniu laiku daug 
! kalbama anie NATO bazių 

yp! įsteigimą Šiaurės Norvegi- 
■ i joje, labai arti Tarybų Są

jungos sienos.
Bulganino laiškas Norve

gijos premjerui parašytas, 
sako norvegai, griežtoje, 
nors draugiškoje formoje. 
Bulganinas nurodo, kad Ta
rybų Sąjunga turi gerus 
draugiškus santykius su 
kaimyne Suomija. Jis klau
sia, kodėl negalėtų egzis
tuoti tokie santykiai ir su 
Norvegija.

Tarybinis premjeras įspė
jo norvegus, kad bus imta
si kuo griežčiausiu- prie
monių. jeigu norvegai leis 
savo šalvie steigti prieš Ta
rybų Sąjungą nukreiptas 
pavojingas karines bazes.

Dvi savaitės atgal Nor
vegijos karo reikalu minis
tras išsireiškė, kad NATO 
karinių bazių steigimas 
Norvegijos teritorijoje nė-

kultūros 
nuvaręs 

kitas 
kūrėjas.

mokė cho-

Amerikoje, 
gyveno Brookly- 

Chicagoje, šenadory, Wa- 
Detroite. 

ir dirbo,

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

šiandien 
rūpes- 

Petrausko 
ii’ kaupiami Į vieną

rus 
asmenis, 
m as sukūrė 
operečių.

Būdamas 
Petrauskas 
ne,
lerbury, Bostone, 
Kur tik jis gyveno 
ten paliko gražių 
vaisių.

Labai smagu, kad 
Lietuvoje kruopščiai, 
tingai renkami M. 
(itorbai 
vietą.

Kadaise viešai siūliau, kad, 
ihano nuomone, amerikiečiai 
lietuviai turėtų pastatyti kom
pozitoriui Mikui 
paminklą; vieta 
Chicagos miestas, 
do, mano balsas 
tyruose.

Petrauskui 
turėtų būti 
Deja, atro- 
bus balsas

Didžioje Tarybų Sąjungos 
enciklopedijoje, mačiau, yra 
įdėtas apie M. Petrauska 
straipsnis, taipgi ir j'o atvaiz- 
d as.

1940 metais Amerikoje bu
vo išleistos “R’nktinės Miko 
Petrausko dainos”.
* Šio leidinio dar yra nemaža 
Laisvės knygyne. Kaina už

Washingtonas. — Dulles 
paneigė spaudos praneši
mus, kad Bermudoje susi
tarta bendrinti Amerikos 
ir Britanijos žvalgybines 
tarnybas. Bus tam tikras 
bendradarbiavimas, sakė 
jis, bet ne subendrinimas 
kaip tai buvo karo laiku. *

Maskva. — Tarybų Są
junga pasiūlė visiems, ku
rie turi termobrąnduolinius. 
ginklus tuojau sulaikyti 
sprogdinimus-bandymus, o 
vėliau tartis apie uždraudi
mą. Tarybinė spauda taip
gi sako, kad pasitarimuose 
Bermudoje tarp Eisen- 
howerio ir Macmillano nie
ko nenutarta apie reikalą 
drausti atominiai-vandeni- 
linius ginklus.

Matles apeliuos, kad jam 
būtų grąžinta pilietybe; 
unija jam duoda paramą

Gyvenimas v 
Lietuvoje
Vagonas Klubas. . .

— Vagonas-klubas atva
žiavo! — ši žinia greitai ap
skriejo Pabradės stotį.

Klubas ant ratų, kaip ne
retai jis vadinamas,

Komunistai
Tie, kurie susirašinėta su 

saviškiais Lietuvoje, turėtų 
pasiųsti jiems M. Petrausko 
rinktines dainas, kadangi ten 
jų visų nėra. O dainuoti Lie
tuvos žmonės “u kvatos” turi. 
< __ •

sustiprėjo 
rinkimuose

■ Lietuvoje, kaip Antanas 
Vaivutskas pranešė telegra
ma, partija ir vyriausybė nu
tarė Įsteigti premijas, kurios 
kas metai bus duodamos 
mokslininkams, rašytojams ir 
menininkams.

Trys premijos — po 25,000 
rublių kiekviena.

Penkios premijos — po 
15,000 rublių kiekviena.

x Tai padaryta tikslu, kad 
paskatinti Lietuvos mokslinin
kus ir menininkus geriau ir 
d augia ir dirbti.
* Buržuazinėje Lietuvoje pre
mijas skirdavo paskyrios kny
gų leidyklos, bet jos

. mažos. Dabar stambias 
mijas skiria valstybė.

buvo
pre-

Roma. — Anti-komunist- 
tinė spauda paskutiniu lai
ku labai daug kalba apie 
komunistų silpnėjimą, bet 
dabar Cremonos mieste i- 
vykę savivaldybos rinki
mai parodė visai ką kitą. 
Ten komunistai ne tik ne
susilpnėjo, bet i žymiai su
stiprėjo. Rinkimai vyko 
Cremonoje ir metai atgal, 
bet nauji buvo surengti da
bar, nes kairieji ir dešinieji 
turėjo maždaug po lygų 
skaičių deputatų ir buvo 
sunku sudaryti miesto ad
ministraciją.

Praeitų metų rinkimuose 
komunistai gavo 18 procen-

tų visų balsų, dabar be
veik 21 proc. Kairiųjų so
cialistų ir socialdemokra
tų gauti balsai bent kiek 
sumažėjo, krikščionių de
mokratų bent kiek padau
gėjo, bet ne ant tiek, kiek 
komunistų. Dešiniųjų (mo- 
narchis.tų ir neo-fašistų) li
ko kaip praeityje.

Rinkimai Cremonoje 
skaitomi įrodymu, kad 
komunistų įtaka Italijoje 
nesilpnėja.

datai į tas premijas yra: poe
tas Eduardas Mieželaitis ir 
rašytojas A. Vienuolis.

šis nutarimas, man rodosi, 
turi ir kitokią reikšmę. Tai 
parodo, kad Lietuva, kaip ir 
kitos tarybinės respublikos, 
vis labiau ir labiau savysto-* 
viai tvarko savo reikalus.

Be tų premijų, kurias skirs 
atsižymėjusiems savo sūnums 
ir dukroms pati Lietuva, dar1 
yra visasąjunginės premijos, 
ąkiriamos mokslo, meno ir li- 

< teratūros korifėjams. Tos 
daug didesnės — net po 
75,000. Tai Lenininės premi
jos.

Šiemetiniai lietuviai kandi-

Kalbant apie knygas, nerei
kia pamiršti, kad spaustuvė 
jau baigia rinkti ^d°mią kny
gą, kurią šiemet gaus Litera
tūros Draugijos nariai. Tai 
Dr. Stanislovaičio ir Dr. Petri- 
kos knyga. “Gydymo istorija.” 

I Girdėjau, Jonas Kaškaitis 
yra parašęs savo memuarų 
(atsiminimų) knygą, kurią 
Literatūros Draugija mano iš
leisti.

Nedaug mes' dabar .knygų 
išleidžiame, tad branginkime

nacionalinę 
centri- 

komisijos 
pranešimas 
klausimais.

baigiamą- 
buvo priim-

Norvegijos komunistai 
pabaigė suvažiavimą
Oslo. — Pasibaigė Nor

vegijos Komunistų partijos 
suvažiavimas.

Suvažiavime buvo išklau
syti ir apsvarstyti partijos 
pirmininko E. Levi i en o pra
nešimas “Norvegijos Kom
partija kovoje už taiką, de
mokratiją ir
nepriklausomybę”, 
nes kontrolės 
pranešimas ir 
organizaciniais

Suvažiavimo 
jame posėdyje
ta eilė rezoliucijų ir pareiš
kimų aktualiais vidaus po
litikos . ir tarptautiniais 
klausimais.. .

Suvažiavime priimtoje 
bendroje politinėje rezoliu
cijoje pažymima, kad nor
vegų tauta tvirtai ir vis uo
liau siekia taikos bei užtik
rintos ateities. Kartu Nor
vegijos darbo/žmonės vis

New Yorkas. — Federa
linis teisėjas Walter Bruch- 
hausen nutarė nupilietinti 
James J. Matles, elektros- 
radijo -darbininkų unijos 
(United Electrical, Radio 
and Machine Workers of 
America) organizacinį di
rektorių. ši unija, trumpai 
žinoma kaip UE, turi apie 
300,000 narių. Ji yra nepri
klausoma, nes 1949 metais 
kartu su eile kitų tapo iš
stumta iš CIO kaip esanti 
kairiečių vadovybėje.

Teisėjas Bruchhausenas 
sakė, kad jis atima Matleso 
pilietybę, nes jis dalyvavo 
komunistiniame judėjime

nuo pat ankstyvų ši on ša
lin atvykimo dienų. Jis imi
gravo iš Rytų Europos 
li929 metais.

Bet UE/ prezidentas :Al
bert J. Fitzgerald sako, 
kad teismo žingsnis yra 
tik bandymas atimti nuo li
nijos vieną veikliausių va
dovų. Jis sakė, kad Matles 
savo atsidavusiu darbu or
ganizuotame Amerikos dar
bininkų judėjime tikrai į- 
rodė savo patriotizmą ir 
ištikimybę Amerikai.

Matles sako, kad jis ape
liuos tą teismo nutarimą. 
Jis sakė, kad eis iki Aukš
čiausio teismo.

X

Dar lry$ a p k a 11 i n t i kaip rodę 
panieką kongresiniam komitetui
New Yorkas. — Federa

linė grand džiūrė apkaltino 
dar tris asmenis kaip ro
džiusius “panieką” Atstovų 
buto neamerikiniam komi
tetui.Apkaltitieji yra dai- 
ninkas Peter Seeger, akto
rius Elliot .Sullivan ir Mar
tin Yarns, teatrų direkto
rius. Jis atsisakė 1955 me- plačiai žinomas, visoje Ša
tais kalbėti kongresiniam lyje.

komitetui apie savo politi
nius įsitikinimus, ir pri
klausymą organizacijoms. 
Jie naudojosi ne Penktuoju 
konstitucijos pataisymu, 
bet Pirmuoju, kuris garan
tuoja žodžio laisvę.

Minimi trys dabar bus
teisiami. Peter Seeger yra

Ha r e i dą s ir Ol ga j au 
apsivedė:; jie kvietė 
prezidentą Zapotocky
Praga. — Amerikietis 

sportininkas Harold Con
nolly ir čekos.lovakė sporti
ninkė Olga Fikotova paga
liau apsivedė — su specia
liu prezidento Zapotockio 
leidimu. Jie į vestuves pak
vietė ir prezidentą. Jau
navedžiai susitiko pasauli
nėje olympiadoje Melbour
ne, Australijoje. Jie įsimy
lėjo ir nutarė vesti, bet vi
sokie įstatymai ir šaltojo 
karo atmosfera ilgokai sto
jo kelyje, iki, kaip sakoma, 
meilė nugalėjo.

labiau remia reikalavimą 
vykdyti naują politinį ša
lies kursą. , ,

Hanoi. — Vietnamo De
mokratinės Respublikos 
gyventojai pažymėjo Viet
namo Darbo žmonių . parti
jos įkūrimo 6-ąsias metines.

Hanojuje įvyko masinis 
mitingas, skirtas partijos 
įkūrimo metinėms. Mitin
ge dalyvavo daugiau kaip 
10 tūkstančių žmonių. Da
lyvavusiųjų tarpe buvo 
Vietnamo Demokratinės 
Respublikos prezidentas Ho 
Ši Minas.

Washingtonas. — Aviaci
jos generolas Twining per
ims admirolo Radfordo vie
tą kaip generalinių štabų 
viršininkas. \

čia 
dažnas ir visada laukiamas 
svečias. Geležinkelininkai 
nepraleidžia progos jame 
apsilankyti. Ir šį kartą jo 
salė buvo pilnutėlė.

Į susirinkusius geležin
kelininkus kreipėsi vago- 
no-klubo, vedėjas. Jis kalba 
apie spartų mūsų šalies e- 

fkonomikos ir kultūros vys
tymąsi, apie nuostabius pa
sikeitimus, įvykusius Lie
tuvoje Tarybų valdžios me
tais.;. '■

Po įdomaus, ryškiais 
pavyzdžiais, perpinto prane
šimo užsimezga gyvos kal
bos. Stoties viršininkas 
Juozas Paltarokas pasako
ja apie tai,, kad eismininkai 
visa1 valanda sutrumpino 
vagonų stovėjimą bekrau
nant, viršijo kitas savo 
darbo užduotis..

Senas vietos gyventojas, 
kelio brigadininkas Stasys 
Radzevičius prisimena pra
eiti. Jis, tarp kitko, patei
kia tokį pavyzdį: per Pa
bradės stotį dabar kas die
ną praeina trigubai dau
giau prekinių traukinių, ne
gu buržuazijos valdymo 
metais. ' ,

— O tai akivaizdžiai pa- 
Irodo, — sako Radzevičius, 
— kąd jeigu didėja krovi
nių srautas, vadinasi, tur
tėja -šalis, klesti jos ūkis, 
kyla liaudies gerovė.

Paskui prasideda vago
ne filmo rodymas.

Estai Lietuvoje
Vilniuje šiomis dieno

mis viešėjo grupė Estijos 
mokslininkų. Jie atvyko su
sipažinti su archeologijos 
ir etnografijos mokslo pa
siekimais Lietuvoje bei pa
sidalinti mokslinio darbo 
patirtimi.

Spauda apie Ghaną
Lietuvos gyventojai pla

čiai spaudoje informuojami 
apie naująjį nepriklauso
mą Afrikos negrų kraštą 
Ghaną (Lietuvos spaudoje 
jis vadinamas “Hana”).

Londonas. — Premjeras Nurodoma, kad • naujasis 
Mącmillanas sugrįžo namo, kraštas gimė Bandungo

Dublinas. — Naujasis 
premjeras De Valera pa
reiškė, kad jis dar sulauks 
dienos, kuomet Šiaurės Ai
rija bus prijungta prie li
kusios.

Pacifike bus ’ 
anti-atomine 
demonstracija

Tokyo. — Japonijos ta
ryba prieš atomines ir 
vandenilines bombas ren- . 
gia savotišką anti-karinę 
demonstraciją, kuri apims 
įvairias šalis. Pasamdytas 
laivas, kuriuomi taikos ša
lininkai išplauks iš Japoni
jos. Laivas sustos Sydney 
uoste (Australijoje), Ha
waii salose, Singapore, Sai- 
gone ir keliose kitose vieto
se, įskaitant Šanchajų ir 
Jakarta, kiekvienoje vie
toje jis pasiims taikos de
legacijas ir paskui plauks 
link Christmas salų srities, 
kur pravedami atominiai ir 
vandeniliniai s.progdinėji- 
mai.

Laivas sugrįš Japonijon 
rugpjūčio mėnesį, kur tuo 
laiku įvyks tarptautinis su
važiavimas prieš atominiai 
-hidrogeninius ginklus.

Viena. — Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus gen. 
sekretorius Eugene de Rou
ge sako, kad apie 500,000 
Vengrijos sostinės Buda
pešto gyventojų reikalingi 
ekonominės pagalbos.

dvasioje, kad visa Tarybų 
Sąjunga jam jaučia simpa
tiją ir solidarumą.

■ H
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TEISMAS IR VeL TARE SAVO ŽODI
AUKŠČIAUSIAS TEISMAS ir vėl tarė savo žodį pie

tinių valstijų valdytojams: vykdykite gyveniman dese- 
gregaciją!

Virginia valstijos viršininkai, kaip žinia, buvo kreipęsi 
Į federalinį teismą, kad jis leistų jiems dar neyykdyti 
Arlington© ir Charlottesville miestų mokyklose desegre- 
gacijos, t. t., kad dar leistų jiems nuvilkinti negrų pri
ėmimą į viešąsias mokyklas, kur mokosi baltųjų vaikai.

Žemesnysis federalinis teismas nutarė: laukti negali
ma, reikia imtis žygių segregacijai mokyklose pašalinti.

Tuomet Virginijos valdytojai apeliavo į Aukščiausią 
Teismą. Pastarasis praėjusį pirmadienį atmetė jų ape
liaciją, vienbalsiai atmetė. Vadinasi, jis užgyrė žemes
niojo teismo sprendimą tuo reikalu.

Na, kas bus dabar?
Aukščiausias Teismas jau visą eilę sprendimų tuo rei

kalu padarė, tačiau daugelyje pietinių valstijų segrega
cija kaip buvo, taip ir tebėra. Valdininkai atsisako fede
ralinio teismo sprendimus vykdyti gyveniman.

Tas pats ir važiuotėje. Teismai nusprendė, kad viešo
je yažiuotėie (traukiniuose, autobusuose) negrai nebū
tų segreguojami, kad jie turėtų pilną Teisę ten su baltai
siais. Deja, toli gražu ne visur tai vykdoma gyveniman.

Tai kas bus dabar? Ar Virginia klausys Aukščiausio 
Teismo sprendimo?

O jei neklausys, tai ką darys federalinė vyriausyb?

Mlbiwas grįžo iš Anglijos 
Oelovon^ jis ten rado

išveždavo aprangą ir 
cigaretes, i Tie patys ponai bu- 

j vo prisipirkę kilogramus iš- 
A. Molio raštą, kuriame jis plėšto .iš nužudytų Tarybų Lie- 
vaizduoja.

Neseniai tautininkų spaudoje žirniais 
buvo sukeltas triukšmas dėl to, kad 
iš Londono i Lietuvą grįžo Albinas 
Molis, buvęs dipukas. Žemiau tai- j 
piname z* 
įdomiai vaizduoja, koks buvo jo) 
gyvenimas Anglijoje ir ką jis rado 
grįžęs Liet uvo jc.—Red.

tuvoje žmonių aukso ir brange
nybių- Nieko nedirbant moralė 
krito. Dažnėjo šeimų skyry
boj, susi metimą i be vedybų, pa- 

girtuokliavimas.

nedidelis, 
priemonių 

Teko mėšlą 
arti, gyvu-

Kai aš po keliolikos klajo
nių metų khpitalistiniuo.se kraš- leistuvavimas ir 
tuose’ grįžau namo i savo gim- Daugelyje stovyklų, prie kurių 
tąjį kraštą, džiaugsmu degda-' netoli stovėjo amerikiečių ar 
mas apžiūrinėju jį, lankau, gi- anglų kariuomenės daliniai, ko- 
mines, pažįstamus, teatrus, žy
mesnes vietoves, turiu atsaki
nėti i Įvairius klausimus. Gal-! 
voju, .
i visus klausimus, jei nors su-,šiamus 
glaustai aprašysiu savo pergy-(iiimus.’ 
veninius ten ir namo grįžus.

Vokietijoje atsidūriau karo 
audru nublokštas, kai dar mū
sų kraštas 
ok u puotas, 
nesutikau, 
liaciją ir po jos lietuvių atvy
ko • nemaža. Pirmieji visokio
mis hitlerininkų uniformomis, 
vėliau ir paprasti žmonės bei 
moterys. Karo pabaiga, mane 
užtiko Bavarijoje, prie Čekoslo
vakijos sienos. Buvau jau pa
sveikęs ir gyvenau vienas vo
kiečių šeimoje. Greit sužino
jau, jog netolimam mieste stei
giama stovykla svetimšaliams 
iš visų kraštų. Taip pradėjo 

(steigtis garsios visojo Vokieti
joje vadinamosios “perkeltųjų 
asmenų” stovyklos. Man pa
čiam teko daugelyje jų būti, ir 
jos visos panašios.

Manau, jog steigiant

mendantai ir komitetų pirmi
ninkai surinkdavo jaunas mer
gaites ir moteris j r automaši-

firmomis buvusių pasiuntiny
bės ' tarnautojų. Jie priėmė 
Anglijos pilietybę ir vedė ang
les. Lietuvių reikalai ir kraš
tas jiems rūpi tiek, kiek per
nykštis sniegas. Ten rasite 
gestapo, geto, konclagerių ir 
kalėjimų direktorius, net patį 
Vilniaus miesto gyventojų ma
sinių žudynių budelį. Jie su 
savo spaudos, agitacijos pagal
ba sugeba išvilioti sunkiai už
dirbtus pinigus. Jie moka įkal
bėti, kad nerašytų laiškų į Ta
rybų Lietuvą, kad neskaitytų 
tarybinės spaudos. Jie taip pat 
moka sufabrikuoti nusikalti
mus ir įskųsti anglų žvalgybai, 
suorganizuoti sumušimus ar 
kitais būdais sutrukdyti tiems, 
kurie nori grįžti namo.

i Toks suglaustai 
! Anglijoje.

Be abejo, visur 
mušusių į geresnį
gyvenimą. Pirmoje eilėje tie, 
kurie tuoj po 'karo auksu, ka
va ir miltais spekuliavo. Pas
kui eilėje tie, kūne nuolat gau- 

i davo judošiškus grašius ir su- 
; gebėjo iš savo tautiečių išvilio
ti našlės ^skatikus. Dar gydy
tojai ir 'inžinieriai kai kur dir
ba antraeilėse savo specialybės 
l^areigose.

* * * • .

čiams nuvažiuoti netoli. Ad
resas bus vėliau paskelbtas.

Kuopa nusitarė samdyti 
lusą važiavimui į Baltimorės, 
pikniką, kuris įvyks birželio 
16. d. Girdėti, jau daug žmo
nių teiraujasi apie ten vyki
mą ir ąpie gavimą vietos bu«* 
se.

Nutarta ateityje laikyti 
kuopos susirinkimus kiekvieno 
mėnesio 
vakare.

Mitingą 
Pieta.

antrą • penktadienį,

gydytojų surašytus tikrinimo 
duomenis.

Trumpai teko dirbti žemės 
ūkyje. ūkis buvo 
todėl mechaninių 
veik jokių nebuvo, 
mėžti, javus vežti,
liūs liuolbti, karves melžti. Į 
darbus vykdavome iš stovyklų. 
Į ūkininko gyvenamus namus 
visai neleido. Kartais duodavo 
valgyti, š'iaip silpno maisto 
už pinigus gaudavome stovyk
lose. Kartą; kai prieš valgį 
paprašiau vandens nusiplauti 
rankas, šeimininkė nustebo, 
tarsi atominei bombai sprogus.

Per devynis su viršum metų 
Anglijoje teko darbininkų ben
drabučiuose virtuvę valyti, ka
tilus ir indus plauti'bei bulves 
skusti. Dirbau tekstilėje die
niomis ir naktimis, inžinerijos 
fabrikuose mašinų operatoriu
mi, cigarečių ir vaisių sunkos

uždarė - pirm. Ch.

4*. Valantiene

Cleveland, Ohio
Ar jau visi prisirengę 

prie konferencijos ?
LLD 15-tos apskrities* 

metinė konferencija įvyks 
balandžio 7 d., LDS Klubo 
svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave. Pradžia 10 vai. ryte. 
Delegatai prašomi pribūti 
laiku, kad galėtume ir 
baigti laiku. Taipgi yra 
pageidautina, kad LLD na
riai, ir nebūdami delega
tais, dalyvautų konferenci
joje su patariamu balsu. 
Po konferencijos apskrities* 
komitetas patieks pietus 
delegatams ir svečiams.

Teisės prie darbo bilius * 
Ohio valstijai

Stambusis biznis, kurio 
priešakyje stovi vaizbos bu
tas, visu smarkumu pradė
jo varyti kampaniją už per- 
varymą skebinio biliaus 
per valstijos legislature 
kad jis pataptų Ohio vals
tijos įstatymu, kuriuo atei
tyje galėtų smaugti darbo 
unijas. Tuo patim, kartu 
puola pažangiuosius unijų 
viršininkus neva už konspi
raciją prieš Taft-Hartley 
įstatymą. Federate gran-

.jog geriausiai atsakysiu į nomįs išveždavo į karių ruo-
1-1....Jiamus ‘/ilgesnius pasilinksmi-

Gimė. ir mirė vaikai, 
•s. Maistas, aprūpini- 

' mas .ir patalpos kaskart blogė
jo. Vokiečiai visomis išgalė
mis stengėsi nusikratyti užsie
niečiais.

Nenuostabu todėl, jei, tokia
me košmare gyvenant, kaip tik 
Anglija (ji pirmoji čiupo svei- , .. .. ? . . . . , fabrikuose paprastu darbinioklausią ir pigiausią darbo ,]e- . J t 
gą) pradėjo registruoti dar-' ’
bams. Tai buvo 1947 m. lie-;
pos mėnesį. ,

Angliją, šimtmečiais valdžiu
sią didelę pasaulio dalį, ma
niau rasti lyg kokį darželį, kur 
visokių gerybių sunešta. Bet 
labai apsirikau. Miestuose ne
švarą didžiausia. Jei eini gat
vėmis, tai brendi per popierių 
ir visokių šiukšlių šūsnis. Ne
turtingųjų kvartaluose iš visur 

*kyšo skurdas. Dėl fabrikų dū
mų, nuolatinių rūkų ir drėg
mės namų sienos juodos, drėg
nais suodžiais apneštos. Ta
me nešvarume, gatvėse knibžda 
murzini, blogai aprengti vaiku
čiai, kurie žaidžiai kaubojus, 
užkabinėja praeivius ir elge
tauja. Gatvių turguose viso
kių skudurų, senų daiktų ir 
Įvairiausio beverčio šlamšto. 
Vakarais knaipese susirenka 

, išsekusios moterys ir jų ben
drai. Tai gyvenimo nublokšti 
į prostituciją žmonės.

Karčiamų pilna visur. Jos 
išsiskiria iš bendro namų vaiz
do savo išviršiniu ’puošnumu- 
Nors gatvėse kas 100-200 met
rų yra karčiamos, jos vakarais, 
o ypač savaitgaly perpildytos.

Yra ir kiti Anglijos vaizdai. 
Tai miestuose milžiniški' ap
tverti namai, o kaimuose pilys 
ir dvarai. Prie jų užrašai 
“privatus.” Ten gyvena lor
dai, kunigaikščiai, baronai, se
rai ir visokios kitokios tituluo
tos žmogiškosios kreatūros. 
Pro užrašą “privatus” gali 
praeiti tik minėtos kreatūros, 
jų tarnai 'ir šunys, šunys Ang
lijoje daugely atvejų yra laiko- 
komi geriau už paprastą žmo
gų. Už šuns suvažinėjimą be
ne daugiau baudžia, kaip už 
paprasto žmogaus sužeidimą.

Nuvykus Anglijon, buvome 
apgyvend t n t i pereinamosiose 
stovyklose, kurios įrengtos bu- 

amerikiečių karių ir 
karo meto darbininkų skardi
niuose barakuose. Ten pagal 
dar Vokietijoje gautus nume
rius (ne pagal pavardes, kaip 
įprasta žmonėse) mus skirstė 
darbams. Anglijoje tuoj po 
karo, kai daugelio kraštų pra
monė ibuvo sunaikinta, stigo 
darbininkų. Anglų darbinin
kai ėjo dirbti į geriau apmo
kamas pramonės šakas, o že
mės ūkiui,. plytinėms, namų ir 
bendrabučių, tarnų vietoms, ge
ležies gamybai ir blogesniems 
darbams, tekstilėje įsigabeno 
užsieniečiu. Į stovyklą suvar 
žiavę d,arbo jėgos pirkliai, taip 
pat, kaip Vakarų Vokietijoje, 
dar verbuojant, noklausdavo 
išmokslinimo (tokio klausimo 
'Anglijoje, tur būt, iš viso nėra, 
nes manęs niekas neklausė per 
9 metus) ar sugebėjimų, bet 
gyvulių pirklio akimis permes
davo išvaizdą, lyg žaisdami, 
pačiupinėdavo raumenis ir pa* 
klausdavo amžių, nors iš anks
to. jau buvo gerai išnagrinėję

tebebuvo vokiečių 
Tada lietuvių ten (

sto- 
jo's 
bus 
Bet

laikinos, kol žmonės 
gražinti į savo kraštus.

AR ĮVYKS? ! štai prasidėjo labai
I šlykšti propaganda prieš Tary- 

INLIJOS MINISTRŲ pirmininkas Nehru siūlo, kad p)ų Sąjungą. Aršiausi šios pro- 
prezidentas Eisenhovveris susitiktų su Tarybų Sąjungos pagundos skleidėjai buvo hitle- 
premjeru Bulganinu ir tartasi dėl nusiginklavimo, dėl , rininkų bendrininkai- 
karo pavojaus sumažinimo.

Daugelio šalių žmonės šiandien sielojasi ypatingai 
dėl tų hydrogeninių bombų eksplodavimų, kuriuos at
lieka Amerika, Tarybų Sąjunga ir Britanija. Ypatingai 
Japonijos žmonės tam priešinasi, nes jie jau yra ragavę 
tų bombų “nuotrupų”.

Bet kaip tuos bandymus, sulaikyti? Viena kuri šalių, 
turinčių tas bombas, negali liautis bandžiusi, kol kitos 
bando. Reikėtų kartą ant visados susitarti.visoms, ku
rios tokias bombas pasigamina, ir daryti ką nors. Mes 
manome, jei Tarybų Sąjunga susitartų su Amerika ne
bandyti atominių-iiydrogeninių bombų, tai ir būtų klau
simas išspręstas: Britanija darytų taip, kaip daro šios 
dvi didžiulės valstybės.

Dėl to, mūsų nuomone, Nehru siūlymas yra labai ge
ras ir vietoje. Prezidentas su Bulganinu galėtų ne tik 
bombų bandymų klausimą išspręsti, o'ir kitais svarbiais 
klausimais pasitarti. Tai eitų sveikaton ne tik Amerikai 
ir Tarybų Sąjungai, o ir visam pasauliui.

Aršiausi šios pro

gyvenimas

yra prasi- 
materialinį

žygio toji

ir hitieri- 
ji gyva, ji

Kai ku- 
i rie veikė svetimomis pavardė
mis ir važinėjo po tas stovyk
las, kur jų niekas nepažindavo. 
Jiems nerūpėjo savo tautos ir 
krašto reikalai, o buvo svarbu 
tik išsaugoti tautiečių krauju 
aplaistytą kailį. Turint galvo

je, .jog Vakarų Vokietijoje ga
na daug svetimtaučių iš tary
binių kraštų atsidūrė buvę kuo 
nors susidėję su hitlerininkais 
ir nusikaltę saviems kraštams, 
minėtoji propaganda turėjo pa
sisekimą. Kai kas (spėjo repa
triacijos pradžioje grįžti, o vė
liau buvo sunkiau. Norinčius 

į grįžti mušdavo, persekiodavo, 
visaip jiems kenkdavo. Todėl 
su tikraisiais nusikaltėliais li
ko ir tam tikra dalis padorių 
žmonių.

Lietuvių grupė hitlerinių fa- 
energin- 

Skelbė 
Euro po
vėli a u— 
ir visi

at-
vie-
Vė- ! vusibse

Kai, išmokęs anglų kal- 
' bą, kartais už gerą darbą ir su
gebėjimus būdavau paaukštin
tas darbe bei keliais pensais 
buvo man 
k’bįtis, anglai darbininkai su
kaldavo tikrą audrą, taip už
gauliodavo ir visaip tyčiodavo- 
šį*. jog reikėdavo darbovietę 
apleisti. Jei pradžioje, kol bu
vome tik užsieniečiams skirto
se darbovietėse, tokie reiškiniai 
buvo retesni, tai vėliau jie pa
sidarė nuolatiniai. . Mat, po 
trijų metų, nors buvo žadėta 
hč vienų, leido laisvai pasirink
ti darbo ir tose darbovietėse, 
kur pirmiau dirbdavo tik Ang
lijos piliečiai. Be abejo, tose 
td.se darbovietėse priimdavo lik 
tada, kai anglai nesikreipdavo. 
Svetimtautį vėl permesdavo 
raumenų matuojančiu žvilgs
nių ir klausdavo amžiaus. Jei 
senesnis kaip 45 metų amžiaus, 
tai visada išgirsi “filled up”— 
pilna, nėra vietų. 1

pakeliamas užmo-

VOKIEČIŲ KOMPARTIJA GYVA
PERNAI, atsimename, Vakarų Vokietijos Komunistų 

partija buvo paskelbta nelegale. Kai kurie manė, kad po 
to Adenauerio valdžios neapgalvoto reakcinio 
partija visai išnyks. Bet taip nebuvo ir nėra.

' Vilniaus spaudoje tuo klausimu skaitome:
“Nors Vokietijos komunistų partija, kaip 

niais laikais, yra nelegalioje padėtyje, bet
moko Vakarų Vokietijos darbo žmones kovoti prieš vo
kiškąjį militarizmą.

“Štai, kai kuriose stambiose įmonėse vėl pasirodė VKP 
gamykliniai laikraščiai. VKP Hamburgo laivų statyklų 
partinė organizacija išleido nelegalų laikraštį “Uosto 
darbininkas”, kurį darbininkai džiaugsmingai sutiko.

“Heilbrone ir kituose miestuose buvo išplatinti lapeliai, 
kurie išaiškina tikrąsias VKP uždraudimo priežastis ir 
kviečia piliečius kovoti už šio teroristinio sprendimo at
šaukimą. Lapeliai nurodo, kad VKP uždraudimas tar
nauja tik monopolijų ir militaristų interesams.

“Vupertalyje, Diuseldorfe ir kituose VFR miestuose 
darbininkai platino šūkius prieš VKP uždraudimą. Ant 
daugelio namų, sienų jie užrašė žodžius: ‘Vokietijos ko- 

' munistų partija gyva. Ją gindami, jūs ginate savo 
laisvę!’

. “Per nelegalią radijo stotį, veikiančią 904 metrų ban
ga, Vokietijos komunistų partija išreiškia savo pažiūrį į 
visus kasdieninius Vokietijos Federatyvinės Respubli
kom gyvenimo klausimus, demaskuoia antinacionalinę fe
deratyvinės valdžios politiką ir aiškina darbo žmonėms 
viešpataujančių sluoksnių kalinius planus.

“Uždraudus Vokietijos komunistų partiją, daugelis 
deputatų komunistų neteko mandatų. Bet ne visur buvo 
galima pašalinti komunistus iš parlamentų. Kai kurių 
žemių konstitucijos nenumato mandatų atėmimo. Ir tai, 
įgalina rinkėjus pasipriešinti federalinio konstitucinio 
teismo patvarkymams.

“Atsižvelgdama j gausius protesto susirinkimų reika
lavimus, Baden-Viurtembergo ministrų taryba, pav,,. 

v priėmė nutarimą, kad bendruomeninhi tarybų ir fajoni-

šistiniu vadei vii irgi i *■ .
|gai buvo 'mulkinama, 
duesią žemės pirmiau 
į e, vėliau—salose, dar 
1; i tu ose ko n t i n e n t u ose
kompaktine mase įkursiu 
skirą “Lietuvą.” Tik nė 
nas neturįs grįžti namo.
liau, santykiams tarp rytų ir
vakarų kiek blogėjant, prana
šavo naują karą ir greitą grį
žimą namo. Ant šio arkliuko 
ir dabar tebejodinėja.

Stovyklos turėjo ir savo kas- 
Į dieninį gyvenimą/ Tarptauti
nės organizacijos stovyklas ap
rūpindavo šiokiu tokiu maistu, 
apranga ir ,kitais reikmenimis. 
Kol pasiekdavo eilinį stovyklos 
gyventoją, iš to maisto likdavo 
tik trupiniai-,, o iš aprangos— 
skudurai. Komendantai, ūkve
džiai, sandėlininkai ir kitokie 
viršininkai išimtinai Ibuvo karo 
nusikaltėliai ir hitlerininkų tal
kininkai. Jie su gyvatišku 
lankstumu tuoj pasidarė ame
rikiečių ir angių žvalgybos 
agentais. Ėjo didžiausio mas
to spekuliacija gėrybėmis, iš 
Tarybų Lietuvos atsivežtu 
auksu ir brangenybėmis. Bu
vo žinoma, jog didieji' tūzai to
nomis pardavinėjo pupelių ka
vą, kanadiškus ir amerikoniš
kus kvietinius miltus, sunkve-

nių parlamentų komunistų deputatų mandatai ir toliau 
galioja. Bremeno miesto taryba taip pat pasisakė prieš 
tai, kad keturiems deputatams komunistams būtų atimti 
mandatai. Panašius nutarimus, kuriais paliekami man
datai deputatams/ priėmė* Niurnbergo* ir kitų miestų 

’tarybos”. , į _K .. • y.;kjY ■.'.

Mano dvasinį skausmą ir sa
vojo krašto ilgesį gyvenant ka
pitalistiniuose kraštuose užbai
gė tarybinės Vyriausybės pa
skelbtoji amnestija. Nors bu
vau skaitęs tarybinę spaudą, 
bet grįžus, mūsų krašto laimė
jimai nustebino mane. Ne vi
sur dar buvau, bet ir tai, ką 
mačiau, neįtikėtina...

Amžiams kraštas gavo savo 
širdį — sostinę Vilnių ir var
tus į jūrą — Klaipėdos uostą, 
kuriuos buržuazija buvo pra
radusi.

Smarkiai pasikeitė miestai, 
miesteliai ir kaimai. Reikia tik 
sustoti Šiauliuose ir įsitikinsi, 
jog padarytas naujųjų laikų
stebuklas, kuris įmanomas tik į 
socialistinei santvarkai esant. I džiūrė jau įkaitino 8 Cleį' 

i, I velando žmones neva už ta* 
ir jis daug gražesnis, jame kad jie, būdami komuniSr 
daug daugiau namų ir pastatų, tais, prisiekė nesą komunis- 
kaip pirmiau buvo, ir tai pa- tais ir tuomi “konspiravo1’ 
daryta per keleris metus. Jei- prieš tą įstatymą, nors ne- 
gu didesniuose miestuose ne1 j.... —

dar taip krinta į akis mokslo židi
nių ir kultūros pastatai, tai 
mažesnėse vietovėse jie stiebia
si milžinais, nustelbdami ma
žus, Statytus buržuaziniais lai
kais, ir tarsi rodo didingą at- 

kaimuose 
kai 

(Ak- 
suka 

ap- 
tiek-

Kai kurie i Miestas prikeltas iš griuvėsių 
i darbdaviai visai nepriima 
timtaučių.

Da rb i n i n k ų bend ras i s
lavinimas labai žemas, 
resniojo amžiaus žmonėms 
valomojo pradžios iriokslo

. nebuvo. O jei kurie ir 'buvo 
lankę pradžios mokyklą,, tai 
nedaug kuo gudresni už nemo
kytus. Pradžios mokyklos tu
ri tikslą skiepyti karaliaus bei 
karalienės kultą, 
su -kolonijomis ir dominijomis, 
kelti anglų tautos, ka'ip valdan
čios, didingumą, senas kapita
listines tradicijas išlaikyti, ir t. 
t. Iš bendrojo lavinimo daly
kų šiek tiek supažindina tik 
su rašymu ir skaičiavimu.

Tokių darbininkų ir žemes
niųjų viršininkų elgesys dar
bovietėse yra nepakenčiamas: 
jie labai grubūs, neišauklėti, 
kalba šlykščia kalba, keikiasi. 
Išdidumas didelis, o kvailumas 
dar didesnis. Buvo atsitiki
mų, kai manęs klausdavo, kur 
Lietuva? Kąi atsakydavau — 
Europoje, 
klausdavo: 
beiškontęs atsakydavau — ant 
Marso, ir kalba užsibaigdavo. 
Ilgos darbo valandos (norint 
kiek daugiau užsidirbti, reikia 
dirbti viršvalandžius) 
aplinka taip dažnai įtempdavo 
nervus, jog skausmo ašaros bu
vo nuolatinis svečias, o Tėvy
nes ilgesys vis didėjo.
Anglijoje gyvenančių lietuvių 

dvasinei būklei pavaizduoti 
duosiu keletą skaičių. Iš apie 
2,000 belikusių naujųjų pabė
gėlių apie 100 yra beprotna
miuose, kaip nepagydomi. Veik 
toks pat skaičius yra apgydy
tų ir paleistų. Jau dešimtimis 
skaitomi savižudžiai. Nuolat 
gausėja mirštančių nepasiekus 
amžiaus vidurio. Girtuokliavi? 
mas yra besaikis. Tų nelai
mingųjų tarpe didžiausias pro
centas yra buvusių kareivių, 
kurie jauni buvo atplėšti nuo 
tėvų.

• šiems , nelaimingiesiems nie
kas nepadeda. Anglijos “gar-1 pranešė, 
šiųjų” organizacijų priekyje , tas. Apsvarsčius, nutarta turė- 
stovi hitlerininkui talkininkai.
Jiį rankose yra ten gyvenančių 
lietuvių galvosenos formąvi- 
mąs. Jų tarpe rasite neatsi- 
skaičiūsįų su mūsų kraštli- ir 
t * • ■ ip •**’» ‘‘t’ ‘ V i l '

sve-

išsi-

pri-

supažindinti

prie Baltijos jūros, 
kur ta jūra? Ne-

. L.Jh ’ J.
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kurie is i kaltintų ją nėra 
nė unijos nariais. Mat, 
makartizmo gadynėje vis
kas galima.

Nėra abejonės, kad šių 
metų Ohio darbo unijų — 
CIO-AFL — bus pamati
niu, rimčiausiu darbu ko
va, kad tas bilius netaptų 
įstatymu, kaip kad pyką . 
Indianos valstijoje.

Kaip atrodo, pastaruoju 
laiku Ohio valstijoje darbi
ninkai yra puolami daw- . 
giau negu kitose valstijose^ - 
nors Ohio valstija ir turi 
gerų tradicijų. Gal tam bus A 
ta priežastis, kad O'hio 
yra stambiosios industrijoj t 
ašis, aplink kurią, sukasi 
Pittsburghas, Detroi t a s., 
Chicaga. 3 metai atgal bu
vo suareštuoti vienuolikę 
Ohio vyrų ir moterų, kaL 
tinamų Smith aktu. Nors 
jų gynimas iki tol davė n% 
girdėtų rezultatų Smith ak
to bylose, nes 5 iš suareš
tuotųjų tapo išteisinti, bet 
Ohio žmonėms kaštų susi
darė labai daug. O dabai* 
dar nebaigus apginti pir
mutinių, kurie dar tebelaur 
kia apeliacijos, būdami po | 
$60,000 užstatais, dabar 
jau kiti 8 Clevelando žmo* 
nes tapo federates gran* v 
džiūrės įkaitinti neva už 
konspiraciją prieš Taft- 
Hartley įstatymą, už ku-^* . 
riuos taipgi reikėjo užsta** 
ty $49,000, kad išimti juos ¥ : 
iš kalėjimo ir duoti progą 
prisirengti prie teismo ap- { 
sigynimui. Taip sako Ko
mitetas Gynimui TaftHart^ 
ley įstatymu kaltinamųjų.* • 
Gynimas kainuos ne ma- j. 
žiau $10,000. Todėl, vir^/| | 
minėtas komitetas kreipinį, 1 
si J visuomenę pagalbos; į ;•

Rep. < |

2 pusi. Laisvė (Liberty) * Ketvirt., kovo (March) 28,1987
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ir 
pastatai, 
miestai 

upės jau
• kurios,

eitį. Miestuose 
nau j i pramonės 
kur ištisi nauji 
menė). Mūsų 
hidroelektrines,
šviesdamos krašto dalį ir 
damos energiją,, laukia įsijun
giant milžiną — Kauno HES. 
Visame krašto tarp tų. didžių
jų pastatų tūkstančiai darbo 
žmonių privačių gyvenamųjų 
namų. Jie tokie pat gražūs, 

•patogūs gyventi. Pasižvalgęs 
visur matai kranus, keliančius 
aukštyn savo plieninius bokš
tus, žemkases ir kitokius tech
nikos prajovus. Pagalvoji, kuo 
pavirs Lietuva dar per 10 me
tų ’

Iki ašarų jaudinausi būda
mas Vilniaus muzikos švento
vėje filharmonijoje, operos ir 
baleto, dramos teatruose. Me

ir toji , ninis lygis pasiekęs negirdėtą 
aukštumą, o viskas taip ''liau
diška, artima, sava.

Nepaprastai džiugu sugrįžti 
į laisvą gimtąjį kraštą. 

„ i

Albinas Molis

10

Philadelphia, Pa.
Kovo 10 d.. įvyko LLD 

kuopos narių mitingas,
pasimokėjo metines duokles. 
Susirinkimo pirmininkas pa
prašė narius vienai minutei 
atsistoti pagerbimui mirusio 
nario Antano Smito. Taipgi 
buvo skaitytas laiškas Julijos 
Šmitienės, dėkojąs už. gėles ir 
už jai pareikštą užuojautą.

Komisija suradimui pikni
kui arba išvažiavimui vielos 

kad surado dvi vie-

ti draugišką išvažiavimą į 
Merchantville/N. J., gegužės, 
12 d. Į tą vietą filadelffie-

I

1
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PREGRESAS

Ar Kazimieras Karalaitis 
išlaisvins Lietuvą?

ko: kad būtų patogiausia vie
ta padėt Lietuvą kur nors prie 
pat didžiojo New Yorko mies
to. Nes tenai yra daug lietu
vių, ir tarpe jų daugybė 
Lietuvos patrijotų. Tad 
nebūtų patogiau Lietuvą 
Ryti?... Tačiau Vaidyla

Ir tokių kunigai ir jų parapijonys tą 
nebuvo matęs dieną meldėsi karštai, pakėlę 

Visi djdeli ir ; rankas, aukštyn į dangų. Mel- 
balti kaip sniegas! Pabalnoti dėsi 
su auksu papuoštais balnais. 
Ir kas buvo 
kad visi arkliai 
vieną raitelį be palydovų ir 
nė pavadžiais 
Buvo jau netoli dvylikta 
landa ir darbas jau baigtas. 
Tuomet į vidų kalvės įėjo rai
telių komandierius, pilka uni
forma apsivilkęs, auksinėmis 
sagomis apsagstyta, ir balta 
kepurė.

Jisai mažai kalbėjo. Tik pa
dėkojęs už atliktą darbą, pa
sėmęs porą saujų auksinių pi
nigų iš savo didelio odinio, 
padavė kalviui. Tuo laiku kal
vio stuboj po krosnimi užgie
dojo gaidys, ir toje akimirko
je išnyko raitelių pulko ka- 
mandierius su visais arkliais.

šimt keturis arklius, 
arklių niekas 
savo gyvenime.n

nuostabiausia, 
sekė paskui

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED-MALEsmetonininkai ir social 
demokratai. Per jų veidus net 
riedėjo ašaros kaip kopūstų 
galvos. Na, matysime, ar Ka
zimierui pasiseks “išlaisvinti” 
Lietuvą ?...

Immediate openings in large new 
Phila. Hospital. General duty, 
operating & recovery room posi
tions available. Excellent personnel 
policies. Steady year round em» 
ployment with pleasant surronud- 
ings Write, wire, call or apply 
to Director of Nursing, Temple 
University, Medical Center, Broad 
& Ontario or call BA. 3-8000, Ext. 
381. (49-63)

nesukabinti.
va-

gerų 
argi 

t v ar
šu su

ko : Ponai! Aš prašau balso! 
Aš nepritariu jūsų abiejų su
manymams, — New Yorkas 
jau ir taip tirštai apgyventas, 
nebus kur Lietuvą padėti?... 
Be to, New Yorke randasi per 
daug raudonųjų, tad būtų ri
zikuojama tvarkoje Lietuvą 
išlaikyti. Ta raudonoji paviet
re neduotų ramybes nei čia. O 
kas]ink Texas valstijos, tai aš 
dar abejoju : Ar tenai kaubo
jai ją įsileistų ?... Tai lieka 
klausimas.

Strazdas išgirdęs paskalą 
apie Lietuvos pirkimą, iš 
džiaugsmo net delnais pradė
jo trinti, manydamas: ot, jei
gu L. vaduotojams pasisektų

•ara- 
. Ne$ vėliausiai išryš-

o, kad Lietuvos savininkai 
jų prezidentas J. Paleckis 

' nenori nė klausyti apie parda- 
Pačiau dar i vimą Lietuvos Amerikos sme- 

dauvvbč Honininkams ir klerikalams!
.1 Aš nė jokiu būdu negaliu 

įsivaizduoti: jeigu mūsų pir
kėjams ir vaduotojams pasi
sektų nupirkti Lietuvą, tai 
kur jie ją nusipirkę padėtų?... 
O gal as esu neišmanėlis ir 
j tesugebu tokių cūdų supras- 

. . . __ t , ti apie pirkimą ir pardavimą
įgaudami kokią tai stebuklin-j valstybės? Tokius prajovus ži

no tik advokatai ir kiti moky
ti vyrai... Nes jie tokiuose gi- 
šeftuose turi daug patyrimo ir |

į nupirkti Lietuvą, tai jisai tap
tų vyriausiu slaptos policijos 
uriadninku.

1 raudoniesiems

Kai žmogus numiršta, tai t u vos. Tačiau pirkėjai pi 
reiškia, kad iš jo kūno gyvybė ! do viltis., 
išėjo. Ir tuomet mes sakome:'k 
"Jis miręs, negyvas. Ir daugiau ir 
ant šios žemės rutulio jis ni( 
kados nelandžios... 
ir šiais laikais yra 
tokių neprotaujančiųjų, kurio į 
tiki, kad miręs žmogus gali iŠ 
numirusių prisikelti ir vėl būt; 
tarpe gyvųjų... Tik toks skir
tumas esąs, kad iš numirusių 
įirisikėlėliai pakeičia biskį sa
vo buvusio kūno formą. Pasi
keičia į dvasių pavidalus,

gą viršgamtišką galią, kad jie i 
net galį suorganizuoti iš dva
sių kariuomenę, ir visuomet 
jaukia, kas prie jų karštai pa
simels ir nuoširdžiai jų papra
šys, kad nubausti savo ne
prietelius! Tuomet, išklausiu
si maldų, toji stebuklinga 
dvasių kariuomenė laikui pri
brendus užpuls ir žaibo grei
čiu sunaikins visus priešus!... 
Tokiu stebuklingųjų dvasių 
kariuomenės maršalu vra lai-Į 
komas tarpe religiškai nusiiei- 

vIrusių davatkų šventasis Len
kijos Kazimieras, karalaitis. 
Daug visokių vadinamųjų 
Lietuvos vaduotojų surinko ir 
dabar dar teberenka dideles 
sumas doleriu atpirkimui Lie-

mums nesupranta-
Grigaitis sa-

šv. Kazimierą kara^ 
dėl to, jiė šiais lai- 
labai puolasi prie to
Kazio, melsdami,

pargabensim šiaurinę
Tuomet visiems 

p a s i darytų

Michelson as, b e siklausy-
j mas savo bendruomenės bičiu- 

valstija j lių, ir netekęs kantrybės, pri- 
Ten Įdėjo savo dvylekį. Sako: pir- 

tik šimtai tūkstan- miau reikia visiems rimtai ap- 
čių įvairių gyvulių auginama, sigalvoti apie pirkimą Lietu- 
o žmonių esą mažai. Tad ma-jvos ir tiek daug nesikarščiuo- 
žai ten yra ir raudonųjų, kurie ti! Nes iš tų pelų 
nedrumstų ramybės... Bet ši
mutis tokiam Pijūso sumany
mui griežtai pasipriešino!. Ji
sai perša savo sumanymą. J

mus šmugelius.
ko: vyrai! Nusipirksim Lietu
vą,
Ameriką, ir žlegtelsim ją kaip
mažą blyną dideliame bliude 
didžiojoj Texas valstijoj.

Texas’o milžiniška 
mažai dar teapgyventa.

I daugiausia 1

b e siklausy-

gal nebus 
grūdų ?... Aš žinau geriausią 
priemonę, kuri mums pigiau
siai atsieis. Tik suglauskime

I ■* • 'Sa-1 car glaudžiau savo jėgas soc.
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| Svajsmitj ir bmties takais
(Tąsa)

Naujai atidarytoje West Ridge nuolai
doje — slopoje anglies turėjo užtekti de

šimčiai metų dėl apie dviejų šimtų dar
bininkų, bet vos užteko penkeriems me
tams'. Su nau jais techniškumais kiek 
kasė iškasė, o kiek ne, tai užgriovė ir 
taip kasyklą greitai išbaigė.

Kasyklos vyriausias užveizda, ponas 
Nichols ne tik gėrė mainierių pirktą 
degtinę ir alų, bet nemažiau jis išgėrė 
ir jų prakaito su krauju: jis juos spau
dė darbe, kaip gyvulius. Ryte atėjęs 
mainierys į darbą, gaudavo prisakymą, 
kiek jis turi prikasti anglies, o jei kuris 
to neištesėjo padaryti, tai sekančią die
ną atsiimdavo kelionių, grasinimų būti 

'išvytam ir iš darbo — ne vieną ir išvy
kdavo.

il1 taip tie vargšai lupo, kaip mulai, 
vieni iš baimės netekti darbo, o kiti kad " 
įtikti bosui ne tik karčiamoje pas Strū- 

‘ tgą, bet ir darbe. Ir taip tokie gaivalai 
ne tik, kad smaugęs! patys save, bet ir 
kitus smaugė,' o tam sužvėrėjusiam 

' . kraugeriui to tik reikėjo ir jis nepaisė, 
kiek ir kuris jam degtinės pylė į jo nie
kad neprisotinamą gerklę, jis juos vis- 
tiek laikė mulų vietoje, nes gerai ži
nojo, kad pas Strūgą eilė laukia naujų, 

^dvikojų mulų, kuriuos jis galėjo engti, 
kaip tik jis išmanė, o tie dar jam rankas 
laižė.

Ne vienas mainierys taip bedirbda
mas gavo piktąjį mainierio dusulį ik* 
dar jaunystėje nuėjo į kapus — pažino
jo Mikas net keletą tokių. Vienok tas 

' kraugerys gal ir pagalvot nepagalvojo, 
kad kada nors jis taip rydamas mainie
rių pirktą degtinę gali užspringt!. Taip 

*ir atsitiko. Jis visgi vieną kartą gana 
atsigėrė ir parvirtęs daugiau neatsikė
lė.

iKartą Mikui bėsitriūsiant prie savo 
' užsiėmimo, užėjo pas jį jo senas pažįs
tamas pasikalbėti, geriau sakant, pabė- 
davoti ir pasiskųsti savąja sunkia dalia 
ir nieko nelaukęs, Adomas Norkus ėmė 

’ skųstis, bėdavoti:
— Kad būt davę nors šešis mėnesius 

dar išdirbti, tai jau būtau gana senas
* prašyti pensijos iš mainierių gerovės

♦ fondo. 0 dabar kaip tyčia ėmė ir paleido 
iš darbo — jau persenas. Prašiausi pas 
bosą, kad dar leistų man tuos keletą mė-

< nėšių išdirbti, o tada aš jau pats mesiu 
kasyklų darbą — nedaug jau sveikatos 
beliko. Bet kur tau! Bosas tik velniš
kai nusišaipė ir viskas baigta. Ką dary
ti* ir kur dingti? Imk ir lysk gyvas že-

; čia paduosiu tik 
dalį vienos legendos 

pasakojo 
man ma

Lietuvoje 
Prapultų 

prakaituo-

T T v
❖ 
❖
*

mėn. Išdirbau keturias dešimt dar ir 
su viršum metų toje vienoje mainoje, 
o dabar, va, išmetė, kaip seną šunį lau
kan ir žinokis.Pasenusį šunį nors nu
gauna ar užtručina, o man pasakė: tu 
jau daugiau mums nereikalingas, gali 
sau eiti ir badu mirti. Tai ko, mielasis, 
ant senatvės žmogus susilauki!

— Ar nebandei reikalauti per uniją, 
kad pratęstų dar tuos, šešis mėnesius pa
silaikyti darbe? — Mikas klausė Adomą.

— Nu, ką ten eiti į uniją, kad nieks 
neįanko lokalo susirinkimų — tik valdy
bai Nuėjau pirma pas unijos anglies svė- 
riką (dekingbosį), kaip lietuvis, pas lie
tuvį paklausti rodos, ką jis patars. O jis 
man tiesiog ir pasakė, kad dabar gauti 
darbą be pinigų, tai kaip aklam kelią su
sirasti. Niekad per savo gyvenimą nesu 
niekam davęs už darbą anei nikelio, nei
gi pirkęs bosams gerti, o dabar va kokią 
naujieną jis man pasakė. Nu ką gi, sa
kau, duotau ir pinigus, jei tik dar aš ga
lėčiau išdirbti šešis mėnesius ir tada 
gauti pensiją, trauk juos velniai. O uni
jos anglies svėrikas, Antanas Kulbokas,- 
man sako: “Gerai, ateik rytoj vakare, 
aš rytoj ryte pakalbėsiu su bosu”. Nu, 
aš ir nuėjau. Ir žinai ką jis maų pasakė? 
“Gali kad ir rytoj grįžti į savp darbą, 
bet tau kaštuos net penkiasdešimt do
lerių”. Net penkiasdešimt dolerių?! Oi- 
joi, ioi! Nu, ką daryt, pamaniau ir įda
viau aš jam pinigus, o ant ryt nuėjau 
prie kasyklos. Bosas pamatęs mane tik 
šyptelėjo ir paklausė: “Kaip tau, A- 
dam”? Jis gerai žinojo ir neklausęs 
kaip man. “Pasirengęs, dirbti?” -+vėl 
paklausė. O kaipgi, žinoma, kad pasi
rengęs. ‘ x

— Nu, ir išdirbau pilnai dvi savaites— 
atsidirbau sumokėtus pinigus. Gi kitas 
dvi savaites jau neteko pilnai išdirbti, o 
dar kitas jau tik kelias dienas išdirbau 
ir mano darbas ir vėl “pasibaigė”. Ar tai 
reikia, mielasis, biauresnių rup. . ! ir 
apgavikų taip tyčiotis ir apgaudinėti 
žmogų? Tai dagyvenome laikus! Tai tau 
ir unija ir jos viršininkas, kad nori? 
Boso agentas ir sykiu apgavikas.

— O ar tu nebandei kreiptis į unijos 
lokalo susirinkimą su skundu? dar pli
kas paklausė Adomą.

— Ką tu> žmogeli, ten su
Jie visi tokie, visi sukčiai ir su bosais 
iš vieno dalinasi pinigais. Pasakysi tpkį 
dalyką unijos susirinkime,,tai dar jie ta
ve ir per langą išmes ir apšauks koipu- 

kalbėti

demokratai, tautininkai ir 
klerikalai. Ir visi sujungtomis 
jėgomis pasimelskime karštai 
ir ščyrai. prie šventojo Kaži-' 
miero karalaičio, kuris, iš
klausęs mūsų maldų, išvaduo
siąs mums Lietuvą su savo 
stebuklinguoju dvasių vaisku. 
O melstis, tai, Stasys giriasi, 
kad jisai gerai ir atmintinai iš
mokęs rąžančių kalbėti per- 
ciaugelį metų pardavinėdamas 
rąžančius Keleivio parduotu
vėje.

Prie to, Stasys dar prižada 
daryti didelę atgailą. Sakosi, 
būk tai kadaise jisai sėdėjęs 
tirti prie social demokratų ir 
Diskelį užsikrėtė socializmo li
ga. Tadgi ir už tai dabar mel
sis, ir pakūtavos, kad buvo 
padaręs tokią didelę klaidą!

Gal visi Lietuvos vadavimo 
bendruomenės generolai esą 
skaitę senovės lietuvių legen
das apie 
laitį. Ir 
kais taip 
šventojo
kad jisai išlaisvintų jiems Lie
tuvą, 
trumpą 
apie K. K., kurią
senas diedukas dar 
žam tebesant.

1825-ais metais 
Šventežerio valse, 
dvaro kalvis dirbo
damas per visą dieną, kaustė 
arklius, nes tą dieną pabaigoj 
lapkr. mėn. buvo didelė slidu
ma. žemė kaip stiklu' apsiden
gusi ledais. Vakare kalvis, pa
vargęs ir vos pavalgęs vaka
rienės, krito ant lovos ir pra
dėjo snausti. Staiga jis išgir
do, kad kažkas pabeldė į grį- 
čios duris. Kalvis, pravėręs 
duris, nustebo pamatęs stovin
tį jauną kareivį ir laikantį už 
pavadžių didelį baltą arklį, 
kuris savo kanopomis kapojo 
ledus ant žemės. Tas kareivis 
paprašė kalvio, kad jis pa
kaustytų jo dvidešimts penkis 
arklius iki dvyliktos valan
dos nakčia. Ir 
jei suspėsite 
gausite gausiai 
nu auksu už 
Kalvis, nustebės, 
pakraipė 
pasižadėjo
iki paskirto laiko, pasikvies
damas savo du pagelbininkus. 
Už keleto minučių' tas pats 
raitelis atvedė iš arimo tan
kaus pono miško dar dvide-

dar pridėjo: 
tai padaryti, 

i užmokėti gry- 
savo darbą!....

tik pečiais 
ir kiek pagalvojęs 
pakaustyti arklius

Sekamą ankstyvą rytą iš to 
pat miško atėjo koks tai senas 
pražilęs diedukas. Kalviui be
pasakojant apie .vakarykščius 
įvykius, diedukas pastebėjo: 
Tai buvo pas tave sustojęs šv. 
Kazimieras, karalaitis, kuris, 
slapstydamasis nuo žmonių 
akių, gyvena senoviškose ku
nigaikščių pilių urvuose su 
rinktiniu pulku, savo raitelių. 
Jisai išjoja į didelius miškus 
tik rudenį, kuomet naktys bū
na ilgos ir tamsios. Ir dar pri
dėjo: Jei žmonės prie jo karš
tai pasimelstų, tai šv. Kazi
mieras, karalaitis, su savo rai
telių pulku staiga sutriuškin
tų Rusijos caro dideles ir ga
lingas armijas ir išlaisvintų 
Lietuvą ir Lenkiją iš po caris- 
tinės priespaudos.

Tai pasakęs, senukas vėl 
nuėjo atgal i tankų mišką...

Kituose padavimuose sako
ma: Jau nebetoli tas laikas, 
kai šv. Kazys atsikels, ir už- 
triūbys ragine jaučio triūba, 
kad net žemė sudrebės !...* Tai 
bus pavergtoms tautoms ženk
las, kad Šv.entasis Kazys atsi
kėlęs atėjo, išlaisvinti juos iš 
pavergėjų. Tik, suprantama, 
Kazį reikia paprašyti karšto
mis maldomis, kad greičiau 
jisai ateitų.

Šių metų 4-tą d. kovo, Phi- 
ladelphijoj, vyskupas buvo 
viešai paskelbęs kaipo specia- 
lišką dieną maldo/lns, prašyti 
šv. Kazimiero, kad jisai “iš
laisvintų” Lietuvą. Bažnyčiose

Cleveland, Ohio
Paskutinis pakvietimas į 
būsimą svarbų pažmonį
Pažmonys su vakariene ir 

šokiai įvyks kovo 30 dieną, 
LDS Klubo svetainėje, 
9305 St. Clair Ave. Prasi
dės'6 vai. vakare. Būkime 
visi laiku. Po vakarienės 
prasidės šokiai.

’ Prašome visus ateiti į šį 
svarbų pažmonį, kad sma
giai praleisti vakarą.

Rengėjai

Molders. Tuoj reikalingi. Prie 
mašinų ir kitų reikmenų. Nuolati* 
nis darbas. Puikios sąlygos. Kreip* 
kitčs: WEST PHILADELPHIA“ 
BRONZE COMPANY, 20 N. 41st 
St., Phila., Pa. Ar skambinkite: 
Baring 2-5958.

(57-61)

RATE CLERK. Day work, 40 
hr. wk. 8:30 to 5:30, general of
fice, pleasant working conditions, 
company benefits. Must have 
working knowledge of Middle At
lantic tariffs or is now studying 
tariff application. Salary open, con
tact Mr. Richard Mead, in person. 
At MUSHROOM TRANSPORT
ATION CO., INC., 6921- Castor 
Ave., Phila 49, Pa. Or call PI. 2- 
8100, arrange appointment for in
terview’. (59-65)

skundu!1

nistu — užbaigė susirūpinęs 
Norkus.

(Bus

Pagerbimui spaudos vajininkų yra rengia
ma skani vakariene, kuri atsibus kovo-morčiaus 
31 d., 1957. Prasidės sekmadienį, kaip 6 vai. 
vakare, LDS 160 kuopos name, 1024 Beaver 
Ave., N. S. Pittsburgh, Pa,

Draugai ir draugės ir visi geri žmonės, da
lyvaukime vakarienėj, praleiskime linksniai lai
ką ir pagerbkime mūsų spaudos vajiniokus.

•>

TAIP KALBA PAVASARIS
O kartu su juo ir Tavo širdis, kuri Tau sako: Nepalik manęs vie
nos,' nepalik be knygų ir jų meilės, be kurios gyventi aš negaliu. 
Nepraleisk progos, : duodančios Tau 4 dideles, knygas tik. už $5.00! 
Tuoj kišk pcnkin’ukę j voką ir siųsk, nes šita auksine proga yra 
paskutinė, nes knygos jau visai baigiasi.

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako:, skaitai mane, nes 
■, myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusla-r 

pių. Kaina $3.00.
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų knyr 

ga, kurioje tikrojo; nuogojo gyvenimo yra daugiau, ne
gu mariose vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kai-

■ na $3..00.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 

širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai
tysi: 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARN1A1 (Amerikos lietuvių gyvenimo kny
ga) sako<: tik. mane skaitydamas matysi lietuvių tautos , 
trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, 
kultūrą: iv tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina 
tik $3.00! . * /

VISOS 4-KNYGOS TIK Už' $5.-00!* Bet ’kas nori tik 1 
ar 2, ar 3, knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00) už 3 
tik $4.00. Persiuntimo kaštds apmokame. Rašykite:

DR. ALG. MARQERIS,; 3325 S Chicago 8

AR BIBLIJOS 
PASAKA

apie Samsono spėką 
turi kokią treikšmę?
F. Bit autas, išradėjas naujo 

mišinio — Nauja Gyduolė — New 
Era—galvai mazgoti, sako: Taip! 
Stiprūs plaukai duoda energijos, 

> daro asmenj jaunu. Pats išradė- 
i jas juos vartoja per 40 metų, 
i turi jaunus plaukus ir nepapras- 
!tą energiją. Jis pataria visiems 
mėginti. Prisiųskite $2.00 už

’bonką:

F. BITAUTAS
303 So. Pearl St.
Denver, Colorado

HELP WANTED—FEMALE

8 oz.

MEDUS
Jeigu dar neparsitraukčte Natu- 

ralio Raudonų Dobilų Medaus iš 
Thomsono, tai skubiai siųskite už
sakymą. Medus yra sveikiau val
gyti negu baltas cukrus.

Medus ir citrino sultys, arba Sage 
Tea ir medus, pagelbsti nuo šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro nešil
dyto Natų ralio medaus. 3 svarai 
(kvorta) $1.35.

5 svarai, pusė galiono, $2.50.
10 svarų (galionas) $4.70.

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas
J. W. THOMSON

RFD 1, Rt. 32, N. Franklin, Conn.

LABORATORY TECHNICIANS
Immediate openings: 

1 General 
1 Chemistry 

• 1 Bacteriology.
Apply or call: Dr. O. E. Owed. 

OSTEOPATHIC HOSPITAL, 48th 
& Spruce Sts., Phila. SH. 8-1000 

(59-65).

Comptometer-Operator. Experi
enced preferred. Excellent working 
conditions. All Company benefits.
5 day week. Salary commensurate 
with ability and exp. Apply. BEST 
MARKETS, Personnel Dept., Front
6 Shunk Sts.

(56-62)

Clerk-Typist. Experienced pre-. 
Tcrred. Excellent working condi
tions. All Company benefits. 5 day 
week. Salary depending on ability 
and exp. Apply BEST MARKETS; 
Personnel Dept. Front & Shunk 
Sts. (56-62)

Dictaphone Operators wanted at 
once. Knowledge of Stenography* 
and typing. Prefer young lady over 
25. Must be steady and neat. 5 
day wk. Convenient location. Salary 
cbiiifncnsurato with ability and exp. 
1220 Buttonw’ood St. or Call Mr. 
Heckrote, MA. 7-7488. (56-62)

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

P a si na udokite 
Grožine literatūra

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. 
ir trumpa autoriaus 
veniniu, mokslu ir 
DABAR TIK 75c.

J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
biografija. Susipažinkite su jo- gy~ 
literatūrine kūryba. 256 puslapių,

USNYNE — Istorija Poezijoje
Moderninė Lietuvos istorija, 1 gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 

, Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS; 
, , puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $L00.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilitĮ 
136 puslapių, kaina tik $1.00

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 
kaina $1,00, DABAR TIK 75c.

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

266;

>



San Francisco, Calif.
PASIDAIRIUS PIET. 

KALIFORNIJOJ
Turint trejetą dienų lais

vo laiko, sumanėm pa- 
patraukti į pietus aplanky
ti San Diego ir pakelėje 
Los Angeles artimus drau
gus. Kadangi San Diego 
turime žentą ii- dukra su 
jauna šeima, tai jų ap
lankymo proga norėjome 
šį bei tą pamatyti, kaip ei
na gyvenimas ir progresas 
šiose kolonijose,

Nuvažiavimas iki 
Angeles buvo spartus, 
iš ryto miglos trukdį 
kuriose vietose, bet 
eam.

v

NMMMnm. ■i

NewYbrto^AfeZlnloi
LIETUVIU TARPE
Ruošiasi menininkams 

pagerbti banketui

Šeštadienį įvyko- LDS 
apylinkės kuopų atstovų i 
i in k imas, 
pasitarimas, 
menininkams pagerbti banke
to prisiruošti.

šiame susirinkimo .nusitar
ta, kiek ir kokio maisto paga
minti, gautos iš grupės pačių 
geriausių tam darbui gaspa- 
dinių, prie stalų patarnauto
jos, o vyrai taipgi visur padės.

Raportuota, kad bus graži 
muzikalė programa. Visas Ai
do Choras 
ruoš ir 
A ids iety n o

įžangos

susi-
Tai 'buvo svarbus 

kaip geriau prie

miestą1 Bilieto kaina $

dainuos, taipgi dai- 
atskiri dainininkai, 
kvartetas.
bilietai platinami.

Nuostabus tas Brookiyno 
moterų būrelis

AIDO CHORAS

San

bet 
vie- 
Sa n

tus visiems iš anksto įsigyti.
Banketas, kaip žinote, bus 

šeštadienio vakare, balandžio 
G, Liberty Auditorijoje. \risi 
tą dieną pasižymėkite.

Gražiai pasidarbavo

Kazio Sungailos laidotuvė
se Marytė Krunglienė parinko 
aukų, kad per dienraštį Lais
vę išreikšti mii’usiojo šeimai 
užuojautą.

Viso susirašė 17 draugų, 
kurie susimokėjo po $1, o A. 
Vii d žilis davė

Užuojauta 
nio laidoje.

Sveikina

Moterų Apšvietos Klubasjyra prasidėję piknikai. Juose 
savo paskiausiame susirinkime | reikia visiems dalyvauti, 
labai džiugiai išklausė savo I Pradėjus 
pirmininkės K. Petrikienės i rūšies puota 
pranešimą apie nepaprastai 
gražiai pavykusią Motiejui ir 
Marcelei Yakščiams pagerb
ti puotą. Jos rengėjomis buvo 
mūsų pirmininkė ir kita gabi 
ii- veikli klubietė, Marijona 
Kalvaitienė. žinoma, joms 
gražios talkos suteikė dauge
lis kitų klubiečių ir ne klubie- 
čių vienos paskleisdamos 
daug kvietimų iš anksto (gir
dėjau’, kad Levanienč pasklei
dė gerokai virš pusės šimto. 
O kas rengęs banketus neži
no, kaip tas svarbu banketo 
sėkmingumui.')- Kitos sunkiai 
dirbo pagamindamos tiek val
gių, juos paduodamos ir 
visko dar kovodamos su 
dais ir atsteigdamos tva
O kai kurios pasidarbavo ir 
visuose tuose darbuose.

Gaila, kad neturiu galimy
bės tas visas daugiadarbes tin
kamai atžymėti.

dienai 
pažvel- 
kad ji 
• banke-

Motinos 
draugę 

gi ame, atsimename, 
jau dirbusi keliuose
tuose. Kur nedirbs, kad vien 
tik moterys šį sezoną įvykdėm 
dvi didžiausių ir 
n ių

porą viduti- 
masinių pramogų.- O juk 
kitos organizacijos bei 

įstaigos taipgi rengė banketus 
ii kreipėsi ir gayo kai kurių 
tų pačių draugių talkos. Kas 
daryt ?

Nusitarta . gegužės 11-os 
vakarą, turėti draugiško pobū- 

Tada 
to

po 
in-

džio, maistą suneštinį.
nebus kelioms draugėms 
didelio nuovargio.

Moterys4 prašo visus tą 
karą rezervuotis joms.

va-

Los 
nors 
kai 

neil-
Jvažiavus i Los An-
niestą, jei prisieina 

važiuoti kur nėra “speed- 
wav” kelio, tai labai <žmo- 
nes nuvargina.

Vakare pasiekėm 
San Diego, kuris
arti 600 mylių nuo 
Francisco. Nors kelyje 
vom gerokai lietaus, 
laimingai nuvykom iki 
tos. . Mums teko būti
Diego virš metai laiko at
gal, bet ten nuvykus už 
metų laiko, daug vietų ne
gali pažinti, taip sparčiai 
plečiasi gyvenamieji na
mai ir pramonė. Kur bu 
vo tuštumos, matai naujų 
vieškelių, gatves ir įvairias 
išdirbystes. Ten randasi 
laivų prieplaukos ir m iii ta
rinės stovyklos, tai tatf pa
deda augti pramonei ir išr 
dirbystei.

Antrą dieną grįžtant iš 
San Diego, buvo gera pro
ga sustoti ir aplankyti mū
sų gerus draugus Juozą ir 
Antaniną Russ. Jie dabar 
gyvena Laguna Beach, arti 
vieškelio. Ten mūsų apsi
lankymas tikrai buvo malo-! loks ’ūsų 

r.esulaiko jūsų nuo 
nei lietus ar sniegas.

“Čia rasite nuo manęs $10. 
Tai mano pasveikinimas, šir
dingai sveikinu visus choristus 
ir jų mokytoją Mildred Stens-

Klub'iotės apsidžiaugėme 
žinia, kad buvusi mūsų veikli 
(■raugė, o dabar ilgametė ligo
nė Marijona Kulikienė stiprė
ja, kad tikisi vėl atsikelti.

visą penkinę.
tilpo treciadie-

aidiečius

nūs: buvom labai draugiš
kai priimti.

Dabar draugai Russ tu
ri keturių šeimynų apart- 
mentinį namą įtriešakyje, o Į 
toliau nuo gatvės atskiram 
namely jie patys gyvena. 
Vieta nepaprastai 
ne tik stuba, bet ir 
apylinkė, tik pora 
nuo miesto centro, 
smagus gyvenimas, 
jūros kranto, visa sodyba 
ant kalnelio, gali jūrą ma
tyti kas minutę.

Jau buvo arti vakaras, 
kada pasiekėm Los Ange- 

pakelėje sustojom | 
ku-Š I 
pri-

puiki, 
visa 

blokų
Tai 

p r i e

Juozas Alexaitis, Esse x, 
Conn., gyventojas, rašo iš 
Floridos sekamai Aido Cho
rui : . /

“Gerbiamieji aid iečiai:
“Aš jau pasiilgęs jūsų. 

Siunčiu jums pasveikinimą is 
saulėtos Floridos. Linkiu jums 

į linksmai dainuoti daineles, 
pasišventimas, kad 

darbo

Artėjant pavasariui, mote
rys susirūpino Motinos diena. 
Jai atžymėti pramoga rengia
ma gegužes 11-os vak 
bus sykiu ir tėvams ' 
t.i. Praėjusiais keleriais 
moterys 
pramogą 
išvad os,

re n ge tėvų 
l atskirai, bot 
kad birželio 

oras pasitaiki

pagerb- 
; metais 

dienos 
prieita 
mėnesi 

i šiltas,

Užbaigtu vėms turėjom ska
lių surprizą, kurį suteikė Au
ditorijos vedėjas Brazauskas. 
Prisižiūrėjęs i jų darbus įstai
gos virtuvėje, jis nusprendė, 
kad vertos ir pavaišinti. Daug 
prisideda įstaigos gerovei čia 
susibūrusių draugijų veikla.

Aido Choras rengia gražų 
veikalą. Pastatys “Teismo ko
mediją”, parašytą garsaus an
glų rašytojo Gilberto, kuriai 
muziką parašė garsus opere
čių kūrėjas Sullivan. Tai rei
kia nepraleisti progos, pama
li tą juokingą komediją. Ji 
bus statoma Liberty Audito
rijoje gegužės 5 d.

Aido Choras yra suorgani
zuotai 1912 metų rugpjūčio 
29 d. šiais motais choras jau 
bus išgyvenęs keturiasdešimt 
penkerius metus. Man rodosi, 
kad choras turėtų surengti di
delę iškilmę tam jubilėjui at
žymėti. žinoma, tas priklau
sys nuo paties choro. Mano tai 
tik svajonė. Bet kai kada ir 
svajonė išsipildo.

Antras būtų gražus ir gar
bingas darbas, tai surinkti' 
choro visą istoriją, viso jo gy
vavimo laikotarpio nuio susi- 
tvėrimo. Turėtu būti atžymėti 
vardai visų mokytojų, pradi
nės dainos, kokios pirma buvo 
dainuotos, kiek tu laiku cho- 
riečių tebesiranda gyvųjų tar
pe ir t.t.

Tą visą istoriją surinkus, 
gal būtų galima išspausdinti.

Man rodos, kad Aido Cho
ras Amerikos lietuvių chorų 
istorijoje bene bus vienu iš 
seniausių (jeigu ne pirmuti
nis) išgyvenęs tiek daug metų.

Po miestą pasidairius
Pavojinga kalbėti 
ispaniškai čia!..,

“El Diario de Nueva York”, 
ispanų kalbos vietinis laikraš
tis, sako, kad, kaip neįtikėti
nai tas neskambėtų, kai ku
riose mūsų-'miesto dalyse pa
vojinga kalbėti ispaniškai Kai 
liur Brooklyne ir išpaniško 
Harlemo pakraščiuose nakties 
metu prie smuklių susirenka 
visokie rasistipiai chuliganai, 
kurie užpuldinėja puertori- 
kiečius, ypatingai tuos, kurie 
kalba tarpusavyje ispaniškai. 
Neseniai Brooklyne vienas pu- 
ertorikietis net tapo užmuštas 
tokiame užpuolime.

Tie, kurie stebi New 
Žmonįų sugyvenimą, 
kad rasistai atkreipia 
taktiką dabar labiau 
puertorikiečius, negu 
negrus. Puertorikiečiai
yra ekonominiai žemiausia, 
labiausiai prispausta, angliš
kai menkai sukalbanti grupė 
šiame didmiestyje.

Puertorikiečių organizaci
jos sako, kad prie miesto ma
joro veikiąs biuras puertori
kiečių reikalams, jau veikiąs 
per keleris metus, beveik nie
ko konstruktyviško- nedaro. ,

Garsinimai plinta

Garsinimai gatvėse, garsini
mai autobusuose, garsinimai 
-požeminiuose traukiniuose — 
jų .yra tiek ir tiek visur, o da
bar jų pradėjo atsirasti ir 
taksi - automobiliuose. Kai ku
riuose
dabar šoferio sėdynės 
kalyje randasi du rėmai, į ku- 
riuios įdėti kokių nors dviejų 
biznių garsinimai —-reklamos. 
Reiškia, taksio šoferis nuomo
ja tą mažą “speisą” bizniams, 
o keliautojas, manąs paspru
kęs iš aplinkinės reklamų jū
ros, kai įsėda į taksį, randa 
tuos garsinimus prieš pat savo 
akis...

BUSINESS OPPORTUNITIES

Bayridge—Delicatessen, 
virš 30 
renda.

541

Įsteigta 
metų. Gera jeiga, žema* 
Tinkama porai.

Mr. Thompson
86th St., B’klyn, N. Y.

SII. 5-7850 -i
(57-61)

E-nė

Yorko

savo 
prieš 
prieš 

dabar

taksi - automobiliuose 
už pa

New Yorko spaudoj

“Kitą savaitę 
į Essex, Conn.”

Manome, kad 
nepamirš atvykti 
žio 6 d. banketą,
mas dainininkams - 
kams pagerbti.
Susitikom nemažai

grįšiu namo

d. Alexaitis 
ir Į baland- 
kuris ruošia- 

meninin-

lietuvių

Sąryšyje su New Yorko 
miesto gyventojų skaičiavimu, 
kuris prasidės balandžio pir
mą dieną, visi vietiniai laik
raščiai atspausdino vedamuo
sius straipsnius, kuriuose ragi
na gyventojus su cenzo teikė
jais visame kame bendradar
biauti, jiems padėti.

Kad žinoti tikslų gyvento
jų skaičių yra geras dalykas, 
visi sutiks, bet dauguma laik
raščių pabrėžia kitą cenzo pu
sę, kad sužinojus, jog mes tu
rime daugiau gyventojų,, mies
tas turės 
jos apie 
daugiau.

vo, kad kitaip laikraštis nega
lėjo išsilaikyti. Vienok tas 
laikraštis tikisi ant tiek page- 
rintj savo finansinį stovį, kad 
Jie tik išsilaikys, bet planuoja 
visokius pagerinimus, kaip tai 
kasdieninio žurnalinio priedo 
įvedimą.

PRAŠO JUNGTINIŲ 
TAUTŲ PARAMOS

Dublino majoras Briscoe at
sišaukė Į Jungtines Tautas, 
kad toji Įstaiga pagalbėtų iš
laisvinti iš Anglijos okupaci
jos šiaurinę Airijos dalį ir vi-x 
sas Airijos žemes apvienyti.

Policistui gresia elektros kėde’
Brookiyno teismas įkaitino* 

policistą IL Guilermo dėl 12 
vaikų motinos Eloise Bonner* 
užmušimo. Jam gresia mirties 
bausmė, jeigu1 jis bus rastas 
pirmamame ž m ogžudystės 
laipsny kaltu.

PAJIESKOJIMAI
„ Domininkas Benkus, paieško sa
vo dviejų brolių, Jankos ir Salvos 
Benkų. Jie gyvena Argentinoj — 
miestas Baradėro ar Bragado. Bū
čiau dėkingas, jeigu jie susisiektų 
su manim. D. Benkus, 3 Elmwood' 
Ave., Bradford, Mass. (61-62)

t

les, ir 
pas draugus Bernotus, 
rie jau žinojo, kad mes 
būsim, tai jau radom 
ruošiant vakarienę, li
trukus atvyko keletas 
Čių: Demenčiai, Ziksai ir 
Pūkis. Tikėtasi ir daugiau 
svečių, bet neatvyko. Mums 
ten vakaras greit prabėgo 
prie puikios vakarienės su 
draugais besikalbant.

Dabartiniu laiku dd. Ber- 
■ notai gyvena vienos šeimy
nos namelyje. Graži stu
bs ir visa apylinkė, tikrai 
rami vieta.

Antrą rytmetį, prieš iš
vykstant iš Los Angeles, 
trumpai teko sustoti ir ap
lankyti dd. Pūkių gyveni
mo vietą. Gražiai jie gy
vena. Taipgi aplankėm ir 
dd. Ziksus. Jie turi puikią 
.stubą, viskas patogiai su
tvarkyta. Atrodo, kad žmo
nės protingai ir ramiai lei
džia senatvę.

Besikalbant su draugais, 
teko, sužinoti, kad 
Damušienė, buvusi 
Brant, labai sunkiai 
ligoninėje ir kad jos 
nimo draugas Jurgis susi- 

z rūpinęs. Damušių gyveni
mo vieta 1514 Zz 6th Avė. 
Vėliau teko sužinoti, kad 
gera draugė Petronė Mate- 
lienė taipgi sunkiai sirgo 
ligoninėj. Matelių gyveni
mo vieta 2907 W. 15th St.,

abu su 
naujutė- 

ir greit atsidti

ne- 
sve-

Alma 
Alma 
serga 
gyve-

Praeitą šeštadienį
J. Grybu sėdome į jo 
lį PI .yra o u th ą 
rėme Coney Islande.

Marguojame garsi ir oju 
vaikštinėjimo tiltu (board
walk). Na gi svieto negalima 
ir pereiti. Apie 100,000 žmo
nių. Nemažai susitikome ii’ 
lietuvių.

Coney Island smarkiai ruo- 
vasariniam sezonui.šiasi

Rep

MIRĖ

teisę gauti iš vaisti
ni ,300,000 į metus 

Čia arguimentavimas, 
kurie stebėtojai, jau

ne toks logiškas. Nurodoma, 
kad gyventojų apskaičiavimui 
pasamdyta apie 10,000 žmo
nių. Jeigu kiekvienam jų iš
mokėtų po šimtinę, tai jau su
sidaro milijonas dolerių, o kur 
dar visokių formų spausdini
mas, raštinės, raštinių tarnau
tojai ir kiti dalykai...

Apskaičiuoto jai gaus mo
kėti pagal tai, kiek gyventojų 
jie užrašo. Gal ir neteks jiems 
po šimtinę, gal žymiai ma
žiau— vienaip ar kitaip, po 
balandžio mėnesio žinosime, 
kiek yra newyorkieciu— gal 
jau virš 8 milijonų.

TELEVIZIJOS PROGRAMA 
APIE DABARTINĘ LENKIJĄ

šį sekmadienį, kovo 31, 
CBS TV rodys programą apie 
Lenkiją. Tai bus garsios Ed 
Murrow serijos “See it Now” 
programa. Ji bus matoma 
tarp penktos ir šeštos valan
dos' vakare.

Tarp kitko programoje bus 
matomi sekami dalykai:

Seimo atidarymąs ir Gp- 
mulkos, Zawadskio ir Cyran- 
kevičiaus kalbos;. Varšuvos 
statybos apžvalga; balius jau
nimo klube;' Zerano automo
bilių fabrikas; apsilankymas 
Krokuvos mokykloje; pasi
kalbėjimai su 
pasikalbėjimas 
Višinskiu.

Pikietas prie klubo
Jau kelinta savaitė, kai 

unijistai • pikietuoja Stork 
Club, gal prašmatniausią nak
tinį klubą New Yorke, nes jo 
savininkai nepripažįsta unijos 
savo samdinių tarpe. Bet dau
guma Stork Club laikytojų, 
žinoma, pikietų nepaiso.

darbininkais; 
su kardinolu

jis sako, 
nesukūrė 
kultūros.

Paioškau Lukaševičiaus Giraičio * 
Jono Vinco. Gyveno Merkinėse 
valsčiaus Giraitės kaime. Jeigu 

i gyvas, prašau atsišaukti, arba kas 
jį žinote, prašau man pranešti.

Antrašas:
Julius Aučius J.
Stoniškio paštas 
Pagėgių rajonas 
Lithuania, USSR t

Arba praneškit:
Roy Auchus
116 Lawrence PI.
Paterson 1, N. J.

(59-60)

•»
PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio s

Poezija ::
Taipgi trumpa autoriaus U 
biografija, kuri labai J* 

įdomi . 1 i
«•

Knyga iš 380 puslapių J *r
Kaina tik $1.50 !’

Laisvė
110-12 Atlantic Avė. 

Richmond Hill 19, N. Y.

Jurgis Gričis mirė kovo 20 
d., turėdamas 50 m. amžiaus. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis kovo 23 d., šv. Ka
rolio kapinėse.

Marijona Vaskas mirė kovo ; du
17 d., turėdama 51 metus am
žiaus. Paliko nuliūdime vyrą 
ii- daug giminių.

Adolfas Jočis mirė kovo 17 
d., Floridoje. Parvežtas buvo 
New Yorkan ir palaidotas su (vietoje keturių), 
bažnytinėlmis apeigomis kovo' 
22 d., Veteranų kapinėse
Long Islande.

Suėmė moters pasmaugėją
John Benjamin areštuotas 

ii prisipažino pasmaugęs An
na Orlowsky jos apartmente, 
kuomet jinai pasipriešinusi 
prievartavimui.

LosAngeles.
Apgailestaujant sergan

čias drauges.
Didelis dėkui 

Bernotams už 
draugiškumą.

del. Russ ir
vaišes ir

Alvinas

“Post” jau1 irgi pakėlė 
| vo kainą į 10 centų. Tokiu

sa
bin

io centų dabar kainuoja 
“Post”, “World - Telegram”, 
“Journal - American”, i r 
“Daily Worker”. “Mirror” ir 
“News” dabar pakėlė savo 
kainas j penkis centus kopijai 

Times” ir 
“Tribune” irgi kainuoja po 5 
centus. •

“Times” rašo apie diskusi
jas, kurios įvyko Maskvos “Li- 
teratilrnaja Gazieta” pusla
piuose tarp profesoriaus Ka- 
zem-Beko ir Erenburgo. Ka- 
zem-Bekas yra rusas, kuris 
per keliolika metų gyveno šio
je šalyje ir mokytojavo vieno
je Connecticut kolegijoje. Jis 
neseniai grįžo Tarybų Sąjun
gom “Literaturnaja Gazieta” 
neseniai atspausdino jo 
straipsnį, kuriamo 
kadAmerika dar 
nuosavos tautinės
Rašytojas Uja Erenburgas jam 
atsakė, nurodydamas,' kad ne
galima paneigti, jog Amerika 
turėjo ir turi svarbius rašyto
jus, kad negalima paneigti 
Whitmano ir Twaino, Dreise- 
rio ir Hemingway ir t. t.

“Times” komentuoja abiejų 
nuomones ir randa, kad jos 
abi... rusiškai šovinistinės. 
Esą, Kazem-Bekas atsilikęs ir 
nevertas diskusavimo, Ųet 
Erenburgas irgi šovinistas, nes 
iš auikšto žiūrėdamas pripa
žįsta šiokius tokius ųžsitarna- 
vimus Amerikai, bet toli ne 
tiek, kiek ištikimųjų turėtų...

Susirinkimas
LLD 1 -os kuopos svarbus 

susirinkimas Įvyks kovo 29, 
*7:30 vakaro, > Auditorijoje. 
Prašome narius dalyvauti ir 
ateiti skirtu laiku. Katrų dar 
nėra mokėta už* šiuos metus, 
tai laikas tą padaryti. Knyga 
už šiuos metus rūpestingai 
ruošiama, tai mes irgi atliki
me savo užduotį.

Sekr.

PRANEŠIMAS
<

pi

MEILUŽIO PILĖS 
ATNEŠĖ MIRT|

Hotel Plaza nuo širdies 
hų mirė Mrs. Lillian Collins,
kuri kartu buvo su John 
Workman, Hardware & Sup
ply Co. prezidentu.

Pasirodo, kad Lillian per 
klaidą pasiėmė Workmano pi
les vietoj savųjų, miegamųjų

k . :»
;; Brooklynas iš anksto ruošiasi ‘ • 
1: darbui sukelti Laisvei $10,000 ! 1

JĮ BALANDŽIO 13 APRIL:
J J Bus graži dainų programa ir busj *

duodama bufetinė vakarienė.
Pradžia 6-tą vai. vakare 

Įėjimas N emokamal

t

RANDAVOJIMUI
LIBERTY AUDITORIUM

110-12 ^Atlantic Avenue . 
Richmond Hill, N. Y.Pasirendavoja 5 kambariai su 

maudyne, moderniškai įrengti; ren-‘ 
da $72.oo j mėnesi. Geras transpor- 
tacijos susisiekimas, šaukite GL. 6- tos brangintojus isitėmyti dieną} J . 
3073 «>ir dalyvauti šiame parengime. <•

j• Rengėjai kviečia visus Didžiojo' • > 
I >New Yorko ię apylinkės apšvie-J,

Gaisras sunaikino rinktinio 
meno namus

sunaikino J. 
namus, 984 

Brooklyne. 
apie $200,000

“Post” leidėja Dorothy 
Schiff aiškina savo skaityto
jams, kad kitos išeities nebu-

Kilęs gaisras
Roland Sala 
Bushwick Ave., 
padarydamas 
nuostolių. Tuose namuose bu
vo daug rinktinių meno daly
kų, kurie ugny sudegė.

WORCESTER, MASS.
Svarbus prameSimas

Šeštadienį, balandžio (April)
Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott 

St., įvyRs naujoviškas,- šaunus Ban
ketas, kurį pirmu sykiu rengia 
Lietuvos Dukterys.

Pirmu sykiu Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Broliškos Draugystės na- 
rės-moterys rengia šį šaunų ban
ketą sūnums ir visiems svečiams. 
Širdingai kviečiame ir prašome vi
sus dalyvauti Šiame dukterų ren- 
rengiamanle bankete.

Apart vaišių bus graži muziką- 
lė programa, kurioje taipgi bus kai 
kas naujo bei seniai girdėto. Pel
nas nuo šio parengimo skiriamas 
knygyno ir virtuvės pataisymui. 
Banketas prasidės 6-tą vai. vakare.

Kviečiame visus!
Rengėjos

d-,
6

• >ir dalyvauti šiame parengime. «» 
(60-62) *
--------- -- ... - ...  . . ■ ■

BANKETAS
Pagerbimui

Mildred Stensler
ir

Kitų Dainininkų

Rengia LDS 3-ioji Apskritis

f

A

M

RADIO CITY MUSIC HALL
Showplace of the Nation Rockefeller Center

rF THE MUSIC HALL’S GREAT EASTER SHOW
AUDREY HEPBURN < FRED ASTAIRE

“FUNNY FACE”
Co-starring KAY THOMPSON with MICHEL AUCLAIR • ROBERT FLEMYNG 

Produced by ROGER EDENS • Directed by STANLEY DONEN 
Technicolor® and Vijtavirion® • A Paramount Picture '

DIDELIS VELYKINIS TEATRAS’ Juokų pilna 
filmą ekrane, ^estradoje Velykinis spektaklis, su 
Corps de Ballet ir Simfonijos Orkestru. Tai pulkus 
vaizdas visai šeimai pamatyti VeĮyjyj šventėse.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
!! DIREKTORIUS

:: 426 Lafayette St.;
; Newark 5, N. J. ;
I \ MArket 2-5172’ • .. • c ;

Įvyks šeštadienio Vakarą, 6 P. M.

Balandžio 6 April
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y,

Bus Daili Dainų Programa

*
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4 pusi.,Laisvi (Liberty) Ketvirt., kovo (March) 28, 1957 fy-1




