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KRISLAI
t>idis genijus.
Jei tiesa.
Suvaikėjo, ar kas?
Ir Lietuvai pagalvoti.
Prasiradę galvočiai.

Rašo A. Bimba

Mokslininkas p ro f eso r i u s
DnBois jau eina 89-uosius mo
telius. Tartum apvainikavimui 
savo ilgo ir labai veiklaus gy
venimo jis parašė novclę-apy- 
saką. h’ tai, sakoma, nepa
prasta apysaka, žinoma, ji 
byloja apie Amerikos negini 
'vargus ir kovas.

šita apysaka, sako praneši
mas, turi 1,500 puslapiu. Ji 
bus greitoje ateityje išleista 
trijuose tomuose!

O štai kitas džiugus prane
šimas apie šitą nepaprastą 
žmogų. Jo biustas bus padė
tas miesto central iniame kny
gyne tarpe kitu pasauliniai 
garsiu asmenų.

Na, o mūsų Valstybės de- 
partmentas nedavė leidimo 
šiam vyrui vykti Afrikon ii 
dalyvauti naujosios negrų 
valstybės Ghanos krikštynose!

* Įdomus pranešimas iš Taiy- 
Sąjungos. Sakoma, kad ten 

gabūs mokslininkai išmoko 
žmogaus burnoje prigydyti 
dirbtinį dantį.

Jei šis išradimas pasirody
tų praktišku, tai būtų panašu, 
į vieną pasaulio didžiųjų ste
buklų. Kokia tai būtų laimė 
senstantiems žmonėms! Man 
irgi jau reikėtų keleto naujų 
dantų. O yra tokių, kurie jau 
su visais natūraliniais danti
mis yra atsisveikinę.

Tik Įsivaizduokite': nuėjai 
pas dantistą, jis tau burną 
pripildo gyvais dantimis! v

Skaitai žmogus ir stebiesi: 
kas pasidarė su mūsų valsty
bių galvomis!?

Mūsų prezidentas ir Britą-, 
nijos premjeras ' nutarę duoti 
Sovietams tokį pasiūlymą: 
Mes leisime jums tėmyti, kaip 
mes bandome pragariškas 
Homines ir vandenilines bom
bas, jeigu jūs leisite mums 
stebėti .jūsų bandymus.

Visas pasaulis šaukia: Už
tenka tų bandymų. Tegu bū- 
f»’a galas. Na, o šitie vyrai tar
tum juokus krečia iš to žmoni
jos balso.

Indijos premjeras Nehru 
teisus. Jis sako: Tuojau, da
bar, tegu susieina Eisenhowc- 
ris ir Bulganinas ir nutaria 
'daugiau tų bombų nebėeks- 
ploduoti ir nebestatyti visos 
žmonijos j pavojų.
« Sveikas, išmintingas, prak
tiškas, remtinas Nehru pasiū
lymas.

Pranešama, kad šią vasarą 
Maskvoje įvysiančiame jauni
mo festivalyje būsią pirmu 
kartu Tarybų žmonėms paro
dytos dvi mums jau labai se
nos, bet jiems visai naujos 
sporto šakos: beizbolė ir gol
fas!

Tai labai gražus dalykas. 
Nežinau gražesnio, kultūriš- 
Ktsnio ir sveikesni o sporto už 
oeizbolę ir golfą.

Kai lankiausi anais metais 
Lietuvoje, kalbėjau kai ku

ltiems Vilniaus jaunuoliams 
apie šias sporto šakas. Bet 
apie jų įdiegimą tais laikais 
negalėjo būti nė kalbos.

Man atrodo, kad dabar, vi-

Dag H a m m arskjold 
susitarė su Egipto 
prezidentu Nasseriu
Jungtinės Tautos. — Ge

neralinis sekretorius Dag 
Hammarskjoldas jau aplei
do Kairą ir grįžo į Jungti
niu Tautu, būstinę. Jis at
vežė žinią, kad pasiekė su
sitarimą su Egipto prezi
dentu Nasseriu. Nepasira
šyta jokia sutartis, bet su
darytas žodinis susitari
mas.

Nasseris pažadėjęs Ha- 
mmarskjoldui, kad Egiptas 
nesiųsiąs karinių jėgų Ga
zos sritin, taipgi, kad E- 
giptas kol kas nekliudys 
Izraelio laivams Akabos į- 
lankoje.

Hammarskjoldas atskri
do New Yorkan ketvirta
dienio rytą ir tuojau nuva
žiavo i J. T. pastatą. Laik
raštininkams jis tiek pa
sakė, kad neformališkos 
derybos Kaire atnešė kai 
kuriuos rezultatus, bet jis 
apie juos negali kalbėti. Jis

Francūzijoje streikavo 
universitetų studentai
Paryžius. —170,000 Fran- 

cūzijos universitetų studen- 
' tų buvo išėję į 24 valandų 
streiką, reikalaudami iš 
valdžios, kad būtų pakel
tos stipendijos, kurios mo
komos neturtingiems stu
dentams.

Paryžius. — Visa Pran
cūzija, nuo komunistų iki 
konservatorių, liūdi miru
sio eks-premjero Herriot, 
Radikal-socialistų partijos 
vado. Jis mirė turėdamas 
87 metus amžiaus.

sam Lietuvos gyvenimui su- 
normalėjuš ir taip gražiai pa
kilus, Lietuvos žmonės, ypač 
.jaunimas, nepadarytų klaidos, 
jeigu rimtai imtųsi šių naujų 
sporto šakų įdiegimo.

Reakcinėje lietuvių spaudo
je eina naujos . diskusijos. 
Ką, girdi, mes turėtume dary
ti, jeigu mums pasiūlytų kad 
ir komunistinę, ale titojinio 
arba gomulkinio tipo Lietuvą: 
imtume ją, ar atmestume?

Vieni sako: turėtume imti 
ir džiaugtis. Kiti sako: nė 
pirštų neturėtum^ kišti prie 
tokios Lietuvos.

Pakyla cleveTandiškis sme- 
tonininkas Vincas Rastenis if' 
tiesiog asilais tuos savo kole
gas išvadina. Girdi, niekas 
mums jokios Lietuvos dar ne
pasiūlė ir nesiruošia siūlyti. 
Tai kam už dyką burną ausy
ti!

Jis primena: Anais metais 
Pakštas ir kiti siūlė susirasti 
vietą kur nors Afrikoje arba 
Azijoje, ten visiems susikraus- 
tyti ir įsikurti “bent miniatū- 
rinę Lietuvėlę“.

O kas iš to “prakilnaus“, 
bet visiškai kvailo plano išė
jo? Ogi tik dideliais juokada- 
riais to plono autoriai pasiro
dė.

Panašiai, girdi, atsitiks ir 
su peršamu, planu pasiimti 
“komunistinę Lietuvą”, kuo
met ji bus mums pasiūlyta!

Rastenis teisus. Nors kartą 
ir man norisi jį pasveikinti. 

sakė, kad grįžo, nes mano, 
kad toliau galima tęsti de
rybas pačiose Jungtinėse 
Tautose.

Gerai informuoti šalti
niai sako, kad 'Nasseris 
tvirtai laikosi nuomonės, 
jog Akabos įlanka yra te
ritoriniai arabų vandenys, 
taipgi, kad Jungtinių Tau
tų kariai, jeigu jie lieka 
Gazos srityje, turi rastis 
abiejose sienos pusėse, tai 
yra, ir Izraelio teritorijoje. 
Bet jis žadėjęs Hammars- 
kjoldui, kad bent tuojau 
nebus imtasi jokių drastiš
kų žingsnių. Dabar Ham
marskjoldas pradės tikinti 
izraeliečius, kad jie darytų 
nusileidimus. 
------------------------------------------- ----------------------f----------- ~-----------------------------------------------------------------

Saudi- Arabijos 
kareiviai prie 
Akabos įlankos

Amanas, Jordanas. — 
Specialiu susitarimu tarp 
Saudi-Arabijos, Egipto ir 
Jordano, saudi-arabiečiai 
kareiviai užėmė pozicijas 
prie Akabos uosto Akabos 
įlankos srityje, prie pat Iz
raelio uosto Elato. Akabos. 
uostas randasi Jordano te
ritorijoje, bet patys jorda- 
niečiai jaučia, kad jie ne
turi pakankamai jėgų, kad 
ten sudaryti stiprią įlanką. 
Iki neseniai specialiu susi
tarimu ten savo įgulą laikė 
britai.

Akabos įlanką supa Egip
to, Saudi-Arabijos ir Jor
dano teritorijos. Tik prie 
šiaurinio įlankos galo ma
žas ruožas žemės, kur yra 
Izraelio uostas Elatas. Bet 
izraeliečiai yra pasiryžę 
plukdinti savo laivus pro tą 
įlanką, kurią iš visų pusių 
supa arabiški kraštai.

Arabiškieji kraštai skel
bia, kad jie skaito Akabos 
įlanką teritoriniais savo 
vandenimis ir neleis izrae
liečiams ten naviguoti.

Markos Vafiades vėl tapo 
Graikijos K. P. C. K. nariu
Atėnai. — Kai Graikijoje 

ėjo pilietinis karas, liau
dies partizanams vadova
vo generolas Markos Va- 
fiades. Vėliau jis tano pa
šalintas iš vadovybės ir 
Graikijos Komunistų par
tija jį paskelbė kenkėju. '

Dabar Rytų Vokietijos 
komunistij organas “Neues 
Deutschland” iškelia seka
mą: Vafiades tapo pašalin
tas ir neteisingai apkaltin
tas vien dėl to, kad jis rei
kalavo, jog Graikijos parti
zanai priimtų pagalbą ne 
vien iš Bulgarijos, bet ir iš 
Jugoslavijos. Jis tada ta
po suimtas ir sėdėjd kalė
jime Rumunijoje. Dabar 
jis laisvas ir atgal priimtas 
Graikijos K; P. centro ko
mitetai!.

Vėliausios
Pasaulio naujienos

•ano poli-> rinėjimą. apieTeheranas. — Ii 
cija ieško banditų gaujos, 
kuri užmušė du amerikie
čius ir kidnepino vieno už
mušto žmoną. Irano polici
ja mano, kad banditai pla
nuoja parduoti moterį kaip 
vergę Saudi-Arabi joje.

Washingtonas. — Atro
do, kad senatinis komitetas 
paklauso McCarthy’o pata
rimo ir siekiasi užkabinti 
auto-darbininkų unijos va
da Reutheri. Komitetas 
nutarė pradėti įžanginį ty

Nehru ir Cvrankevičius išleido 
bendrą pareiškimą už draugystę

Deli. — Lenkijos premje- Nehru sake Cyrankevičiui,
Cyrankevičius ir Indi- jog jis su 
premjeras Nehru išlei-’ į Lenkijos

ras 
jos
do bendrą pareiškimą. Jie 
sako, kad Indija ir Lenkija 
kartu stoja už taikos pa
laikymą pasaulyje, kad a- 
bu kraštus taipgi jungia 
bendri žmonių socialinio 
gerbūvio kėlimo siekiai. 
Susitarta gerinti kultūri
nius ryšius tarp abiejų ša
lių.

Indijos spauda sako, kad

Hukbalahapsai 
Filipinuose
Manila. — Filipinų liau

dies partizanai, kurie ži
nomi kaip hukbalahapsai, 
vėl darosi veiklesni. Keleri 
metai atgal jie veikė visa
me Filipinų salyne, ypatin
gai Luzono saloje. Dabar 
jų vadas Louis Tarukas ka
lėjime ir jų veikla žymiai 
sustabdyta.

Bet šią savaitę, trumpas 
laikas po Magsaysay mir
ties, hukbalahapsai- vėl 
pradėjo rodyti aktyvumą. 
Praeitą pirmadienį jie pra
vedė akciją viename kaime 
visai netoli Manilos, užpul

Haroldas ir Olga vedė 
Pragoję — net 3 kartus
Praga. — Amerikietis 

sportininkas Flaroldas Con
nolly vedė čia čekę čempi- 
įonę Gigą Fikitovą net tris 
kartus — katalikų bažny
čioje (jis katalikas), pro
testantų bažnyčioje (ji pro
testantė) ir civiliniu šliu- 
bu, kaip to reikalauja ša
lies įstatymai.

Jie dabar praleidžia me
daus mėnesį Čekoslovaki
joje, bet gal pastoviai ap
sigyvens Amerikoje. 
— —   .--- J —■ ■" - ....

Ike užpyko, kai jam buvo
Washingtonas. — Spau

dos konferencijoje “Chica
go Daily News” korespon
dentas klausė Eisenhowe- 
rio, ar nebūtų geras daly
kas pradėti ekonomizuoti 

’■pradedant nuo Baltojo Na
mo, - pavyzdžiui, nuo dvie
jų helikopterių, kuriuos ar- 
mijax teikia prezidentui, 
kad jis galėtų lengviau nu
mykti į golfo laukus. . .

kokius. tai 
Reutherio ir kitų UAW va
dų pirkinius sumažintomis 
kainomis per uniją.

Tymsterių unijos, vadas 
Beckas tuo tarpu baigė sa
vo liudijimą. Senatorius 
McClellanas jį pavadino tie
siog vagim.

Maskva. — Prem. Bulga
ninas pareiškė, kad jo 
nuomone Bermudos. kon
ferencija sustiprino šaltą
jį karą.

■impatiia žiūri 
komunistų ‘pas

tangas liberalinti ir demo- 
kratinti santvarką. Jis jam 
sakęs, kad ir Indija žengia 
link socializmo, nors skir
tingu keliu.

Cyrankevičius dabar iš
vyko Šiaurės Vietnaman. 
Jis taipgi aplankys Liau
dies Kiniją ir Šiaurės Ko
rėją. j

darosi aktyvesni 
, veikia prie Manijos

dami policijos stotį. Kai jie 
pasitraukė, ' su jais nuėjo 
keliolika vietinių vargingų 
valstiečiu ir bernu. <- \ V

Hukbalahapsai daugumo
je yra vargingos valstieti
jos sūnūs. Jie savo veiklą 
pradėjo dar praeito pasau
linio karo metu, kovoda
mi prieš japoniškus, oku
pantus. Paskui jie kovojo 
prieš Amerikos palaiko
mą valdžią, kuri atsisakė 
pravesti ''žemės reformą. 
Tokia reforma yra pagrin
dinis liaudies partizanų 
reikalavimas.

Kerala yra labiausiai 
raštinga Indijos dalis
Deli. — Keralos provinci

ja Indijoje, kur komunistai 
parlamentiniuose rinkimuo
se laimėjo daugumą balsų' 
ir pralenkė Nėhru vado
vaujamą Kongresų partiją, 
yra viena iš skurdžiausių 
Indijoje. Bet ji tuo pačiu 
laiku yra ir viena raštin- 
giausių — apie 52 proc. yra 
raštingi, tuo tarpu, kai li
kusioje Indijoje bendrai tik 
keliolika procentų žmonių 
moka skaityti ir rašyti-

< J . “ 1 ■ '

priminti) helikopteriai
Prezidentas labai užpy

ko ir aštriai atsakė laikraš
tininkui, kad klausimas ne 
vietoje.

Cambodijoje atsistatydi
no premjero Sano vado
vaujama vyriausybė.

Memphis, Tenn. — Elvis 
Presley nusipirko “namelį”, 
kuris' kainavo $100,000.

)ar pusė milijono 
darbininkų išeina 
i streiką Londone
Londonas. — Laivų sta

tyklų darbininkų ir metalis
tų unijų bendroji pildomo
ji taryba nutarė, kad ry
toj, šeštadienį, dar 'pusė 
milijono darbininkų išeis 

! streikan. Tai bus Londono 
įvairių dirbtuvių darbinin
kai. Apie 200,000 laivų sta
tybininkų ir apie milijonas 
metalistų jau streikuoja. 
Kitaip sakant, savaitės pa
baigoje Britanijoje jau bus 
1,700,000 streikuojančių 
darbininkų. Tai dar ne ge
neralinis streikas, bet laik
raščiai jau kalba apie “na
cionalinį streiką”.

Premjeras Macmillanas, 
kuris buvo planavęs ilgė-

Britai jau už 
Ispaniją kaip 
N.A.T.O. nare

Londonas. — Amerikos1, 
diplomatai jau senokai ma- 
nievruoja užkulisiuose, kad 
įtikinti Britaniją ir Fran- 
cūziją, kad, verta priimti i 
Franco Ispaniją kain pil-: 
nateis.ę NATO narę. Brita
nijos ir Francūzijos val
džios iki šiol laikėsi' nuomo
nės, kad priimti fašistinės 
Ispanijos negalima, nes tas 
dar labiau nužemintų NA
TO prestižą Vakarų Eu- 

| ropos žmonių tarpe.
Bet Britanijos valdžia 

po Amerikos spaudimu da
bai' pradeda keisti savo 
nuomonę. v Konservatyvė 
dauguma parlamento už
sienio reikalų komisijoje 
parlamente jau pasisakė už 
Ispanijos pakvietimą į Šiau
rės Atlanto Sutarties Orga
nizaciją.

Darbietiška opozicija, 
kaip tai gerai žinoma, tam 
priešinsis, bet konservato
riai nubalsuos už Ispanijos 
priėmimą. Francūzijoje Is
panijos priėmimo klausi
mas kol kas viešai neke
liamas.

Komunistai, socialistai, — 
. jam jie visi tokie patys

Londonas. — Toriškasis 
Britanijos premjeras Mac
millanas pareiškė, kad 
“nėra skirtumo tarp so
cializmo ir komunizmo — 
socializmas' minkštas, ko
munizmas kietas; socializ
mas ružavas, komunizmas 
raudonas; socializmas už
muša laipsniškai, humaniš
kai, komunizmas staigiai 
ii\ žiauriai. .

Macmillano pareiškimas 
iššaukė aštrius pajuokian
čius. komentarus darbietR- 
koje spaudoje.

Detroitas. — čia atvyko 
Dublino miesto majoras 
Briscoe. Jis čia dalyvaus 
vietinių airių ir žydų pa
rengimuose.

f
liau paatostogauti Bermu- 
doj, atsiskubino namo. Dar
bo p. tuo tarpu sustiprino 
reikalavimą, kad būtų pra
vesti parlamentiniai rin
kimai. Darbiečiai sako, kad 
konservatorių žingsniai E- 
gipte, Kipre ir kitur, jų 
pralaimėjimai pridėtiniuo
se rinkimuose, o dabar vis 
platėjantieji streikai rodo, 
jog šalis nori naujos val
džios — darbietiškos.

Visame Britanijos uniji
niame judėjime dabar vyk
sta kaip ir generalinė mo
bilizacija — sukeliami fon
dai, organizuojami pikie- 
tai, prisirengiama gali- 
miems ilgesnio laikotarpio 
streikams. Kai kurios u- 
nijos gavo pažadus iš Ame- 

: rikos unijinių veikėjų, 
kad Amerikos unijos gal 
siųs, finansinės pagalbos.

Dalini Indros rinkimų 
rezultatai lau žinomi
Deli. — Indijos valdžia 

paskelbė dalinus parlamen
to rinkimų rezultatus.. Pilni 
rezultatai gal bus. žinomi 
sekančia savaite. Kol kas 
šie rezultatai žinomi: Kon
greso partija jau turi 350 
deputatų, komunistai 27, 
Pražos socialistų partiia 
18, Nepriklausoma partija 
24 ir mažos grupės 45. De
putatų skaičius nerodo pro
centu balsavimuose, nes 
rinkimai nėra proporciniai. 
Procentiniai rezultatai kol 
kas nepaskelbti.

Varšuva. — Tarybų Są
junga pažadėjo Lenkiiai 
repatrijuoti dar pusę mili
jono darbininkų arba bu
vusių Lenkijos piliečių, ku
rie nori grižti Lenkijon. 
Vykti Lenkijon galės visi, 
kurie prieš Antrą ji pasau
lini karą buvo Lenkijos pi
liečiai. net tie, kurie kilę 
iš vėliau prie TSRS pri
jungtų Lenkijos ukrainie- 
tiškai gudiškų sričių, ir 
kurie vėliau tapo tarybi- 
nais piliečiais.

DĖL APKLAUSINĖJIMŲ 
NEGALĖJO IŠLEISTI * 
DIENRAŠTĮ “VILNĮ”
Chicago. —Kadangi ant

radienį ne amerikiniame 
komitete turėjo liudyti trys 
Vilnies redaktoriai (Prū- 
seika, Andrulis ir Jonikie
nė), laikraščio administra
torius (Pauliukas) ir bend
radarbė Nellie de Schaaf, 
tai trečiadienį laikraštis ne
išėjo. . .

Antradienio numeryje 
pirmame puslapyje patal
pintas viešas redakcijos 
Pareiškimas, kuriame sako
ma, kad apklausinčjimrai- 
tyrinėjimai yra užsimoji
mas ip.rieš ■' demokratines 
Amerikos žmonių laisves.
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ĮVAIRUMAI
Panemunės pilis

žilojo Nemuno krantus 
puošia daugelis piliakalnių, 
o taip pati išlikusios pilys. 
Plaukiant Nemunu žemyn, 

Foreign countries, per year $15.00 dešiniame į o krante, apie 
72 kilometrų nuo Kauno, 

! stovi Panemunės pilis.
Pilies pavadinimas kei

tėsi XVI—XVIII amž. ir 
netgi XIX amž. Pradžioje 
dvaras, kuriame pilis sta
tyta, buvo vadinamas Pa
nemunės dvaru, o pilis — 
Panemunės pilimi. Nuo pa
skutinės joje šeimininkavu
sios feodalų gimines ji taip 
pat vadinama Gelgaudų pi- 

! limi. Prieš karą vietovei, 
i kur pilis stovi, buvo duotas 
Vytėnų vardas, tai kai kas 
ją dar Vytėnų pilimi vadi
na. Vertėtų piliai vėl grą
žinti senąjį, istorišką jos 
pavadinimą ir vadinti Pa
nemunės pilimi.

Iki paskutiniųjų metų 
Ne vien tik William Worthy negauna pasporto; daug! Panemunės pilies istorija 

amerikiečių negauna pasportų — amerikiečių, kurie tu- buvo mažai tyrinėta. 1954 i 
ri reikalus .užsienyje, amerikiečių, kuriems būtinai rei
kia vykti į užsienį. Tarp kitų tokių yra dainininkas Paul chitektūros 
Robeson, kuris nori vykti užsienin, kuris yfa kviečia
mas užsienin, kad duotu ten koncertus.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ..... $10.00
United States, per 6 months $6 00 
Queens Co...........  $11.00 per year
Queens Co......... $6.50 per six mos.

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 p . ------- . o,™
Foreign countries, 6 months $8.00

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

senatinis komitetas,
Rights” komitetu, 
nedavimo pasportų.

PASPORTŲ REIKALU
KOVO 29 DIĖNĄ Washingtone 

vadinamas “Senate Constitutional 
pradės tyrinėjimus dėl piliečiams
Šiam komitetui vadovauja senatorius Thomas C. Henn
ings, demokratas iš. Missouri valstijos.

Pirmuoju liudininku numatomas korespondentas-žur- 
nalistas William Worthy, kuriam Valstybės depart- 
mentas atsisako duoti pasportą.

William Worthy, atsimename, neseniai buvo nuvykęs 
į Kinijos Liaudies Respubliką. Jis ten nuvyko, nepaisy
damas Valstybės departmento draudimo. Nuvykęs, paty
rinėjęs, jis, grįžęs į Ameriką, parašė ir dar žada parašyti 
eilę straipsnių apie tą socialistinę, didžiulę šalį.

Bet Valstybės departmentas ant jo supyko ir dabar 
jam neduoda pasporto, kad žurnalistas galėtų vykti į 
užsieni savo darbo reikalais, b

kių pilių-rezidencijų.
Plikęs pilies ansamblis 

yra nepilnas. 1954—1956 
metais atlikti aplinkos kasi
nėjimai patvirtino archyvi
nių šaltinių žinias, kad pir
minį Panemunės pilies pla
ną sudarė keturi dviaukš
čiai korpusai, kurie uždarė 
trapecijos' formos vidaus 
kiemą. Pilies korpusų susi
dūrimo kampuose buvo po 
cilindrinį bokštą, tik šiau
rės rytų bokštas buvo pen
kiakampis.

Trigubai plonesnės, kaip 
ankstyvesnėse Lietuvos pi-

MARGUMYNAI Atsišaukimas į visuoifienę

žodiv

KITAS PAVYZDYS, kaip Valstybės departmentas 
traktuoja asmenis, norinčius vykti užsienin, yra balerina 
Barbara Perry iš Chicagos.

Balerina Perry trokšta vykti į Tarybų Sąjungą, trok
šta dalyvauti Tarptautiniame jaunimo festivalyje, ku
ris prasidės š. m. liepos men. 28 d. ir baigsis rugpiūčio 
11 diena.

Tasai Festivalis žada būti milžiniškas. Iš viso pasau
lio jauni žmonės, sportininkai, menininkai ir kitokių 
profesijų jaunimas, žada ten būti. Apie 2,000 jaunų žmo
nių tik iš vienos Britanijos bus tame festivalyje.

Panorėjo ten vykti ir balerina Barbara Perry. Ji pap
rašė Valstybės departmento, kad jai duotų pasportą. 
Jai buvo atsakyta, jog pasporto jai neduos, kadangi ta
sai festivalis būsiąs “komunistinė propaganda“.

Balerina nustebo tokiu atsakymu.
“Kaip gi mes, amerikečiai, galėsime tarti savo 

, rusams, jei negalėsime jų sutikti?” klausė ji.
Šokėja nuvyko į .Washingtoną, bet prieiti prie Vals

tybės departmento galvų jai neteko. Tuomet ji pasiekė 
kongresmaną (demokratą Barratt O’Hara), išrinktą iš 
to rinkiminio distrikto, kur gyvena balerina. Miss Perry 
sakė kongresmanui: aš balsavau už jus; balsavau už 
prezidentą Eisenhowerį ir už demokratų partijos kandi
datą Kongresui; padėkite man!

Kongresmanas. O’Hara pažadėjo padėti merginai su
sitikti su tais, kurie pasportus išduodi. Beje, šis kon
gresmanas sakė ir kalbą tuo pačiu klausimu — kalbą 
Kongreso sesijoje. Jis be kitko daug maž šitaip sakė:

— Barbara Perry nori tik paklausti Valstybės depart
mento sekretoriaus ir prezidento Eisenhowerio: jeigu 
Amerikos jaunimas pasitikėjo prezidentu Eisenhoweriu, 
kai jis kalbėjosi su Saudi Arabijos karalium Saudžiu, 
jeigu amerikinis jauninas nemano, kad karalius prezi
dentą užkrės blogomis idėjomis, tai kodėl prezidentas 
Eisenhoweris negali pasitikėti amerikiniu jaunimu ir 
leisti jam sutikti Tarybų Sąjungos jaunimą, kad mūsiškis 
jaunimas galėtų anam papasakoti apie Ameriką?. . .

Po to balerina buvo susitikusi vieną Valstybės depart
mento pareigūną ir kalbėjosi dėl pasporto. z

Kas iš to visko išeis, šiuo metu nežinome. Ir mes čia 
tik bandėme parodyti, kaip sunku šiandien amerikie

čiui gauti pasportą, norint išvykti į anapus “geležinės 
uždangos”.

LIETUVIŠKOS KNYGOS PLAČIAJAME 
PASAULYJE

VIENAME LIETUVOS laikraštyje skaitome VI. Mir- 
kino tokį rašinį:

'Tš spaudos išėjo A. Gudaičio-Guzevičiaus ‘Broliai’, iš
versti į rusų kalbą. Ir štai, šitai knygai gauta iš kitų res
publikų 45 tūkstančiai užsakymų! Plačiai žinoma ir pla
čiai skaitoma šiandien lietuviška knyga — tai dar kartą 
ryškiai patvirtina šis faktas. LTSR Knygų prekybos val
dyba gauna užsakymus iš Maskvos, Leningrado, Čkalo- 
vo, Penzos, Novosibirsko, Alma-Atos, Chabarovsko, Ba
ku, Minsko, Rygos ir kitų šalieš miestų. Iš Lietuvos 
siunčiamos Donelaičio, Baranausko, Maironio, žemaitės, 
S. Nėries, Cvirkos, Mieželaičio, Venclovos ir kitų rašy
tojų knygos. V. Putino-Mykolaičio romanas ‘Sukilėliai’ 
numatomas išleisti rusų kalba. Jau dabar surinkti iš kitų 
respublikų užsakymai 75 tūkstančiams šios knygos eg
zempliorių !’ **

“Padidėjo tarybinės lietuviškos knygos pareikalavimas 
ir užsienyje. Vien praeitais mejtais eksportuotos apie 
400 pavadinimų knygos. Lietuviškos knygos pasiekia 
Lenkiją, Vokietiją, Suomiją, Švediją, Čekoslovakiją, 
Prancūziją, Angliją, JAV, Indiją, Italiją, liniją, Pietų

m., valstybinei Lietuvos ar
pam inklų ap

saugos inspekcijai apleis
tais pilies mūrais susirūpi
nus, pradėti nusekins pi
lies tyrimų ir konservavimo 
darbai. Respublikos, o taip 
pat Maskvos bei Leningra
do archyvuose rasti doku
mentai ir pilies mūrų zon- 
dažai padėio nustatyti jų 
statymo laiką ir vėlesnes 
rekonstrukcijas.

Kada pilis buvo statyta?
Dabar jau žinoma, kad i- 

ki mūsų dienų išlikę Pane
munės pilies pagrindiniai 
korpusai ir du bokštai buvo 
pastatyti žymiai vėlesnėje 
epochoje, negu anskčiau 
galvota,—jie inkilo ant Ne
muno kranto apie 1604— 
1610 metus.

XVI—XVII amžiai Lie
tuvoje— feodalų sauvalės, 
jų savitarpio kivirčų ir kru
vinų kovų metas. Prisiplė
šę turtų, visaip išnaudoda
mi baudžiauninkus, atskiri 
feodalai -statėsi savo dva
ruose įtvirtintus rūmus — 
pilis-rezdencijas. Iškyla ta
me laikotarpyje Panemu
nės, .Rauduvės, Alšėnų, Ge- 
ranainių, Biržų ir kitos pi
lys — atskirų feodalų rezi
dencijos.

Tokioje vėlyvoj pilių sta
tybos epochoje, kai d XVI 
amž. pabaiga ir XVII amž., 
jų charakteris yra daugiau 
reprezentacinis, negu mili- 
■tarinis. Vis dėlto, feodalų 
tarpusavio kovos vertė juos 
savo rezidencijas taikyti ir 
priešų užpuolimams atrem
ti. Todėl ir jų statytų pi- 

I lių tvirtoviniai elementai 
! (gynybiniai bokštai, šau
dymo angos ir kt.) nėra 
vien dekoratyviniai. Jie tu
ri tam tikrą praktinę, gyny-

sienos.
Klaidingi supratimai

Monumentalus pilies ar
chitektūros tūris, rūstus jos 
siluetas, o taip pat kryžiu
kų formos šaudymo angos, 
nors jos vargu ar kada bu
vo panaudotos gynybos rei
kalais,, praetyje sudary
davo įspūdį ne vienam tyri
nėtojui, laikiusiam, kad pi
lis esanti kryžiuočių paliki
mas. Bet archyviniai šalti
niai ir suminėtos Eperješo 
feodalinės pilies architektū- 

kad jirinės savybės redo, 
negali būti kilusi iš rekon
struotos kryžiuočių pilies 
Architektūrinės
liudija, kad Panemunės pi
lis turėjo nemažai renesan-

avybės

Turtingo feodalo Januso 
Eperješo,-savo kilme' veng
ro, bet apsigyvenusio Lietu
voje ir čia pratuy tėjusio, 
užmanyta ir jojo lėšomis 
statyta Panemunės pilis

t
Visa apšvietą branginančioji Amerikos lietuvių vi* 

suomenė jau žino Laisvės Bendrovės dalininkų suvažia- 
i mo 1957 metais tarimą išlaikymui Laisvės dienraščiu. * 
" " J-'-........n-J..........................
išklausę bendrovės pareigūnų raportus, rimtai išdisku- 
savę finansinius sunkumus, techniškus keblumus ir cir
kuliacijos padėtį, žiūrint toliau į ateitį, vienbalsiai nu
tarė, jog dienraščio išlaikymui šią vasarą turime sukelti 
$10,000 fondą. * '

Visuomenė, per savo organizacijų tarimus, pakar
totinai yra pasireiškusi savo didelį norą ir geismą išlai
kyti Laisvę dienraščiu. Taigi Laisvės Bendrovės dali
ninkų suvažiavimas, imdamas domėn visuomenės pageh 
daviiųą, padarė tarimą finansiniu atžvilgiu. Suvažiavi
mo perspektyva, be sukėlimo $10,000 fondo, dienraščio^ 
išlaikymas neįmanomas.

. Pažangioji Amerikos lietuvių visuomenė yra įro
džiusi, kad savų pasibrėžtūs tikslus apšvietos ir kultūros 
srityje ji visuomet sąžiningai Temia darbais. Todėl ne? 
abejojame, kad ir šiuo kartu mūsų dienraščio finansi- : 
niai sustiprinimo reikalas bus išvestas pilnai sulyg su- 
važiaVimo pabrėžta linija.

Vajaus laiko paskelbimą sukėlimui $10,000 suvažia
vimas pavedė Laisvės Bendrovės Direktorių Tarybai. 
Taigi šiuonri tynęs paskelbiame, (kad vajus • prasidės su 
15-taidiiena balandžio ir tęsis iki 15 tos dienos liepos. Tai 
Tai bus trijų mėnesių vajus.

Gerbkime ir pildykime savo įstaigų tarimus, stoki
me į šį didelį darbą taip prakilniam tikslui ir dirbkime 
visomis savo išgalėmis atsiekimui tikslo — sukėlimuj* 
$10,000 išlaikymui dienraščio !

Fondo sukėlimo darbui mes siūlome šiuos būdus:
Ruošti pramogas, rinkti aukas, rūpintis prikalbini-z 

mu kuo daugiausia asmenų i Laisvės Pifetelių eiles. 
Laisvės prieteliaus metinė duoklė $25. Taipgi darbuoki
mės gavimui naujų skaitytojų dienraščiui.

Apart čia suminėtų būdų, naudokitės savo iniciaty
va. Veikite kaip tik išmanydami,, kad tik sukelti suva
žiavimo pageidaujamą fondą.

Plačiosios visuomenės prašome neskūpaujant aukoti 
tam reikalui ir prašome lankyti fondo sukėlimui ruošia
mas pramogas. Kviečiame visus remti p'etyš į petį Šį 
apšvietos darbą. Kurie neturi kaip darbu prisidėti, bū
tų gražu, kad nors prisidėtų su stambesne finansine pa
rama,'jei išgali.

Dienraštis Laisvė tarnauja visai plačąjai Amerikos 
lietuvių visuomenei, taigi ir jo išlaikymas yra visos vi
suomenės reikalas. Todėl mes kviečiame visą visuome
nę kuo tik galint prisidėti prie sukėlimo fondo.

LAISVĖS BENDROVĖS DIREKTORIŲ TARYBA^

Besivystant - kultūrai, 
vystosi ir žmonių papro
čiai. Kuomet mūsii šalyje j 
moterys įgijo lygias teises suvažiavime dalyvavusieji Laisvės Bendrovės dalininkai cii 17A7PQ1Q iv nl’onoin . i ~ • — j . , . .v .. .su vyrais, ir jos pradėjo 
veikti kasdieniame gyveni
me k-aipo lygios su lygiais; 
tuomet kai kurie vyrai, šei
myninių santykių diktato
riai nusigandę sušuko: Mū
sų šeimyniniai papročiai 
nyksta, arba miršta! Tik 
žiūrėkit, šiais laikais kiek 
daug perskyrų ir ištuokų... 
Moterys jau nesilenkia že
mai palinkę galvas prieš 

kaip seniau 
lenkdavosi... Ir kad dabar 

daugelis moterų nebenori 
turėti daug vaikų ir auklėti 
didelių šeimų.

, Dabar viskas , staigiai 
keičiasi, nuo vergiško insti
tucinio arba naminio drau
gijinio gyvenimo ir einama 
tik prie porų laisvojo drau- 
kiško susituokimo. O vyrų 
kaipo šeimų globojimo se
noviniai autoritetai ir dik
tatoriški užmojai beveik 
kasdien „vis mažėja.

O moterys palaipsniui 
laisvinasi iŠ po vyrų vergi
jos. .' .

savo vyrus.,

Neperseniai astronomai 
paskelbė, kad Marso plane
toje nesiranda gyventojų... 
Tai išgirdęs J. Foster Dul
les nusidžiaugė, kad dabar 
sutaupysime kelis bilijonus 
dolerių nuo teikiiųo užsie
niui pagalbos.

Jeigu kartas nutukėlis 
norįs sumažinti savo svorį, 

i tegul išeina pasivaikš-so stiliaus žymių. Priskirti tai _
stiliui čioti 70 mylių tolumo. Ir ei- 

kaip tai yra su puse "šimto nant darydamas po tris my-
ją vien renesanso

metų vėliau statyta Biržų 
pilimi, vis dėlto negalima.

Įdomi pilies aplinka
Didingus pilies mūrus ' Amerikos

lias per valandą. Tuomet 
jis sumažins savo kūno svo- 

1 rį tik vienu svaru.

. ................  medikalDka 
seniau supo penkių dirbti-; daktarų- draugija paskelbė 
nų, terapiniai išdėstytų' savo surinktomis statisti- į 
tvenkinių vandenys. Tai bū- komis, kad 40 procentų me
dinga to laikotarpio pilims kinių medikališkose L___ 
gynybinės i 
kuri’ Panemunėje 
dvigubą paskirtį: saugojo 
priėjimus prie pastato ir 
buvo naudojama feodalisko 
ūkio reikalams. Laikui bė
gant, pilies aplinka pasi
keitė. Tvenkinių matom tik 
reljefą, vanduo iš jų peniai 
išleistas.

Sunkei smūgį piliai atne
šė 1831 metų sukilimas.

Sukilimo metu prie pilies 
tarp sukilėlių ir caro ka
riuomenės įvyko mūšis. Pi
lis buvo apiplėšta. Sunai
kinta buvo pietvakarių bok
što antrame aukšte buvusi 
vertinga biblioteka, o taip ■ dovy be’ laikė iš

! kole- 
sistemos 'dalis, gijose ir universitetuose ei- ' 1 • yJ i i •

turėjo na ] . .mokslus iš neturtingų i 
Į tėvų, paprastų darbininkų. 
15 procentų verslininkų vai
kai. Ir tik 10 proc. daktarų 
sūnūs ir dukros.

Pasaulyje gyvena 8,600' 
įvairių rūšių paukščių. Ir 
jų visų kiaušiniai vienodos 
medžiagos.

JAV šiais laikais yra 58,- 
000 civilinių orlaivių.

Piregresas

nės, kuri ją apgriovė. Vė
liau čia vokiečiu karinė va-

; valstiečių
Pilies gelbėjimas

Pirmą kartą pilies mūrai 
| buvo konservuoti 1938— 

dvaras ir pilis 1929 m. m. Buvo atlikti tik 
konservaciniai

rius.
Pilis istorijos eigoje

1833 m.
perėjo Vilniaus valdinės pa- būtiniausi
latos žinion. Pilis liko tuš- darbai: uždengtas stogas, 
čia. Tik keliuose kamba- sustiprintos sienos. Tie dar
niuose gyveno palatos ski-’ 
riami 
1833 m.
tratorių išsiuntė iš pilies vi
są joje buvusį turtingą ar
chyvą, kuris ligi šiol nesu
rastas. Pilis ėmė greitai 
griūti.

Pirmojo pasaulinio karo

bai buvo atlikti skubotai, 
i administratoriai, pakankamai neišstųdijavus 

vienas tų adminis- pilies mūrų ir jų istorijos.
Tarybiniais metais pilis 

pripažinta visasąjunginės 
reikšmės architektūros pa
minklu. Kasmet atliekami 
1954 m. pradėti konservaci
jos-restauravimo darbai,

metu pilis labai nukentėjo tęsiami pilies istorijos ty- 
Numatoma at- 

--------------------------------------statyti pilies šiaurinį kor- 
Amerikos valstybes, Japoniją, Australiją, Naująją Ze- 'įjusą, o taip pat pietryčių ir 

| šiaurės .rytų bokštus. Bus 
Štai kai kurie ! atkurta ir tvenkinių siste-

taip pat priskirtina prie to-. nuo kaizerinės .karinome- rinėjimai.

j

i

Darbininkų Sveikata
J. J. Karkiančius, M. D.

VALGYMO TVARKA 
f

Ką aš čia rašinėju, tai 
i vis daūgiausia taikoma jau 
pagyvenusiam ž m o g u i. 
Vaikai, jaunuoliai gali ir 
didesnio turėt įvairumo su 
valgiais, bet ir jiems reikia 
apsižiūrėt, kad valgio sudė
tis būtų atitinkama, sąmo
ningai balansuota.

Jau senyvam žmogui ši
tokia geriau tinka valgymo 
tvarka. Pav'algyk pusry- 
čhį, gausiau. Iš ryto vidu
riai esti pustušti ir gali 
geriau pervirškint maistą. 
Daugiau esti virškinamųjų 
syvų viduriuose. Neprotin
gai daro 'tie,, kurie iš ryto 
beveik nieko nevalgo, o vi
są sunkumą suverčia į va
karą, pasivalgo, prisi- 
sprogsta vakarienės, kad 
net akys iš kaktos lenda. 
Ir eina gult. Kankinasi, 
pukši naktį. Menkas mie
gas, kai tau apsunkinti, 
perpildyti viduriai. Vidu
riai iš paskutinių mar
maliuoja, verda, gurksi, 
kliurksi, kaukia, ūžia. Pil
vo slėgimas’ pakyla, pakyla 
•ir kraujo slėgimas. Kitą 
•šitaip ir visai uždusina išr mitetas,

Pietų per pusdienį paval
gyk vidutiniškai, su saiku. 
Jei tau viduriai menki, su
kliurę, tai ir pietų geriau 
mažiau valgyk. Gal riekelę 
liesos mėsos, daržovių la
puotų, duonos juodos rie
kelę kitą, nešalto pieno 
stiklą, galim’a ir su lengva 
kava bei arbata. Galima it 
truputį razinų bei datulių. 
Virtos daržovės nėra už
gintos, bet su jomis būk at
sargesnis, kad dujų vidu
riuose nesusidarytų pei*- ‘ 
daug. 'Žirniai, pupos’, ko 
pūstai dujų pridaro, taipb 
pat ir ridikai, ropės, ,svo
gūnai, česnakai, krienai 
(kartuolės), pipirai, actas, 
garstyčios ir kitokie smar- • 
kūs prievalgiai. Nesisku
bink, gerai, smulkiai visk 
ką kramtyk, su seilėm, šal
to vandens negerk valgyda
mas arba tuoj po valgyme.'

Tehenanjas. — Irano ša< 
chas dabar lankosi Saudi- 
Arabi joje. *

Į.
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landiją ir kitas šalis.
“Neseniai gauta eilė naujų užsakymų-. ; ’ ' '

iš jų. Iš Italijos prašoma:- Adomo Mickevičiaus “Raštai’, 
prof. P. Pakarklio ‘Ekonominė ir teisinė katalikų bažny
čios padėtis Lietuvoje XV—XIX amž.)’ ir kt. Iš JAV: raciją užbaigus, visuomenė 
Lazdynų Pelėdos ‘Raštai’, J. Biliūno raštų dvitomis, A. ir turistai turės pilną su- 
Juškos, P. Vaičaičio, S. Daukanto veikalai, J. Dovydaičio pratimą apie senąją pilies 
’Dideli įvykiai Naujamiestyje’, P. širvio ‘Ošia gimtinės; architektūrą, o pats pąsta- 
beržai’, S. Kapnio ‘Rinktinė’, P. Užkalnio ‘Majakovskis tas galės būti panaudotas' 
ir lietuvių literatūra’ bei kt. 'Švedijoje pageidaujamas kuriai nors .kultūrinei į- 
Lemcheno- ’Rusų-lietuvių kąlbų žodynds’, A. Venclovos staiga! įkurdinti 
raštai, Tarybinės .lietuvių literattos. apybraiža ir. t.. t.”l

ma. -
Pilies ansamblio restau-

Washingtonas. — Senato |
konstitucinių teisių sub-ko- |

kuriam vadovau
ja sen. Henningas (d. iš 
Mo.), pradės tyrinėjimus a-' 
pie laikraštininkų paspor- 
tus. Laikraštininkai pa- 1 
geidauja, kad Valstybės 
departmentas jiems leisįų. , j 
vykti Kinijon. Pirmu liūdi- ‘ 
ninku bus negras laikrašti
ninkas Worthy, kuris be f 
pasporto lankėsi Kinijoje, y 'i

Lazdynų Pelėdos ‘Raštai

?St. Pinkus

pūsti', prirūgę viduriai, ir 
^numiršta žmogelis per mie
gą. širdis jam sustoja dėl 
didelio dujų slėgimo.

Todėl pagyv e n u s i a m 
žmogui reikia apsižiūrėt su 
.vakarjene. Vakarienę val
gyk geriau anksčiau, negu 
vėlai. Ir valgyk tik trupu
tėlį,tik kokio paprastesnio, 
lengvo maisto.- juodos duo
nos riekelę, įiešalto pieno 
stiklą, gal dU’r ir gerai prL 
sirpusį bananą, ar porą da- 

,tūlių,i ar saūjelę razinų. 
Vakarienės pavalgęs, bent 
ketvertą valandų palūkėk, 
,ir tik tada eik gult.

2 pusi. Laisve . Penktad., kovo (March) 29,

JAV- turi savo šalyje nu» 
tiesė 186,000 mylių 'aliėjtii J 
tiekti vamzdžiu.

Krokadilius gerose gyve
nimo sąlygose gali dagy> 
venti iki 300 metu. 45



I

Laisvamaniai, padarykite 
testamentą

kapinėse.Visokiu įsitikinimų žmo
nės neslepia, savo įsitikini
mų ir prie kiekvienos 
gos už tą agituoja ir 
do tą apginti.

Visai kitaip yra su 
vamaniais ir 
kurie turi 
brangų ir moksliniais fak
tais paremtą žinojimą. 
Bet jie tą ne visi Įvertina ir 
negerbia, 
samaniai 
£ino, kad 
manais, 
ąu nežinomais 
tai jie ne tik savo idėją 
užslepia, bet net dažnai pa
gelbsti kitiems tą idėją 
niekinti, šmeižti. Vien tik 
dėl to, kad laisvamaniai ne
gerbia savo brangios lais
vos idėjos, tai kunigijai pa- 

' liko labai . pelningas rake
tas iš mirusiu laisvamanių- 
bedievių daryti katalikus ir 
juos laidoti su 1 
tais apeigomis 
kapinėse. Aš 
žinau įvykį, kur kunigas, pasiųsti į dangų, 

vprieš veiklų laisvamanį iš prieš jo norą, 
'teismo buvo išėmęs 1 
mę (injunction), i 
žmogus per nustatytą lai-1 ganytojai, 
ką nei šaligatviu pro baž-Į jie yra milžiniško Vatikano, 
nycią negalėjo praeiti. trusto tarnai ir dolerio ga

nytojai.
Kunigai už pinigus šven- 

mažai dolerių, tai jį jau ne-1 tina ir laimina automobi- 
gyvą padarė kataliku: pa-1 liūs, arklius ir kitus ketur- 
šarvojo ir palaidojo kaip. kojus, tai kas jiems parė- 
gerą kataliką ir katalikų I kauti ir pasišvaistyti su

pro 
ban

lais- 
bedieviais, 

įgautą labai

krapylu ir kodylą prie ne
gyvo laisvamanio, kad už 
tai gerai užmoka. Dar prie 
Jo parapijonai už bedievio 
sielą po $2 ir $5 užperka 
nemažai mišių.

Tokį su bažnyčia laidoji
mą laisvamanių galima bū
tų pavadinti komedija ir 
sykiu tragedija, štai guli 
negyvas žmogus, kuris ūp- 

neturėjo — statytas žvakėmis, kryžiais

ai iš Mi- 
V. Rama- 
“ Laisvėje” 

žmogaus,

Worcester, Mass.
Kovo 11 dieną LLD 11 

kuopa turėjo gražų susi
rinkimą. Nutarta sureng
ti Vilnies paramai banke
tą balandžio 28 dieną. Vi
si įsitėmykite dieną.

Antras tarimas, tai bus 
pradžioje gegužės.

Kadangi susirinkimas bu
vo trumpas, tai turėjome 
diskusijas. Tema buvo: 
“Kodėl Amerikos fašistai 
lietuviai renka pinigus iš
vaduoti Lietuvą?” Dauge
lis ėmė balsą, diskusavo. 
Daugiausia nuomonių bu
vo, kad patys “vaduotojai” 
žino, kad jie Lietuvos nega
li “išvaduoti”, .nes Lietuva 
nėra niekeno užgrobta. Lie
tuva valdosi savystoviai, jo
kia kita tauta Lietuvos ne
valdo ir nėra nuo ko ją va
duoti. Bet kad daug randasi 
nesusipratusių lietuvių ir 
aukoja pinigus, tai ponams 
yra proga pasipinigauti ir 
turėti gerus laikus. Bet jii 
kromelis vis mažėja ir dar 
sumažės, turės užsidaryt jų 
visas biznis. Kai pinigų ne
bus, nereikės nei Lietuvos 
“vaduoti”. Priežodis sako: 
nėra tos pradžios, kuri ne
turėtu pabaigos.

J. Skliutas

laidoti ir kur. Padarius pusė visų Amerikos lietu- 
testamentą, nereikia nuo vių neprigulėjo prie para- ’ 
giminių slėpti, bet reika- pijų ir nepalaikė kunigų 

švento biznio.
Tada kunigai pamatė, 

kad atsisakydami laidoti su 
bažnyčia tuos, kurie.nepri
klauso prie parapijos, jie 
nustojo daug dolerių, ku
riuos jie taip labai myli ir 
garbina.

Vien tik dėl meilės do
lerių kunigija “pamylėjo” 
net atkakliausius bažny
čios priešus laisvamanius 
ir pradėjo juos jau negyvus 
daryti katalikais ir “siųsti” 
į dangų. Ir šiandien, kai 
miršta tas, kuris nepaliko 
jokio'turto, tai kunigai ne
siskubina jo sielą ganyti... 
Nelabai seniai viena mote
rėlė man pasakojo apie sa
vo giminaitį, kuris ilgai 
sirgo ir mirdamas nepaliko 
jokio turto. Mirusio sesuo 
norėjo jį palaidoti kaip ka
taliką ir kreipėsi prie kuni
go. Kunigas užklausė, ar 
jis ėjo išpažinties? Atsa
kymas buvo—ne. Tai ku
nigas atsakė: “Nereikėjo 
jam kunigo ir bažnyčios 
gyvam, tai nereikia nė da
bar.” Bet kada kunigai ži
no, kad miręs laisvamanis 
paliko dolerių, tai' visai 
“pamiršta” paklausti, kaip 
seniai jis atliko išpažintį 
ir tam panašiai.

Taipgi būna dažnų įvy
kių, kur laidoja mirusį 
laisvamanį, be bažnyčios, 
bet pakviečia protestantiš
ką pryčerį pakalbėti, 
apie mirusį nieko 
tai kalba 
mones ir 
užmokėti, 
mansiai 
būk negavo kalbėtojo prie 
mirusio pakalbėti, tai pa
kvietę pryčerį. ;

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED-MALk
laųti, kad jie šavo parašu 
sutiktų tavo reikalavimus 
išpildyti. Jeigu tavo gimi
nės, kurie rūpinsis tavo pa
laidojimu, tau gyvam esant 
nesutinka su tavo norais, 
ta į iš anksto žinok, kad 
tad mirus jie tave taraba- 
nys į bažnyčią.

Daug lietuvių turi labai 
klaiidingą mintį, kad testa
mentą daro tik jau mirštan
ti žmonės. Tik pilnai svei
kas fiziniai ir protiniai 
žmogus gali padaryti testa
mentą sulyg savo noru. O 
kada daro jau mirštančiam 
testamentą, tai jį padaro 
ne sulyg mirštančio noru, 
bet sulyg noru testamento 
dirbėjų.

Dar tenka girdėti lais
vamanius argumentuojant 
sekančiai: “Aš visai neti
kiu į pomirtinį gyvenimą, 
tai man mirus gali ir po 
tvora pakasti.” šitie lais
vamaniai žino, kad mirusių 
palaidojimui yra tam vie
tos ir po tvoromis negali
ma pakasti. Kad kultūrin
gai būti palaidotu, tai gy
vam 5 reikia tuo pasirūpinti. 
Dažniausiai viršmin ė t u s 
“gudruolius,” jiems mirus, 
ir laidoja su kodylomis ir 
krapylais.

Randasi ir tokių, kurie 
sako, būk mirusių palaido
jimas, tai mažas dalykas ir 
dėl to nėra reikalo rūpin
tis ir lermą kelti. Iš tiesų, 
tinkamas mirusių palaido
jimai yra didelis dalykas ir 
tuo kiekvienas dar gyvas 
turi apsirūpinti.

Kunigai žmonėms sako, 
būk žmogus be “šventos 
views” negali gyventi. Tas 
laisvamanių - bedievių lai
dojimas su bažnyčios apei
gomis lyg ir patvirtina tą 
kunigų sakymą. Mes visi 
atmename laikus, kada ku
nigai nebuvo toki “geri” 
laisvamaniams ir nesiuntė 
jų už pinigus į dangų...

Immediate openings in large pew 
Phila. Hospital. General duty, 
operating & recovery room posi
tions available. Excellent personnel 
policies. Steady year round em
ployment with pleasant surroriud- 
ings Write, wire, ęall or apply 
to Director . of Nursing, Temple 
University, Medical • Center, Broad 
& Ontario or call BA. 3-8000, Ext 
381. (49-631

nersville, Pa., 
nauskas rašė 
apie laidojimą 
kuris per 60 metų su baž
nyčia , nieko 
buvo laisvamanis, 
laisvose kapinėse buvo nu- čiumi. 
sipirkęs lotą; ten yra palai- būdamas, per daugelį me

tų į t ą visą netikėjo, 
buvo atkaklus priešas ir 
su tuo kovojo. Vien dėl to, 
kad laisvamanis, turėjo pi
nigų, tai jį laidojo su di
desnėmis iškilmėmis negu 
vargšą, visą gyvenimą bu
vusį parapijoną, ir kunigai 
net lotyniškai šaukiasi prie 
dievo, kad priimtų tą be-

(lotas vienas jo sūnus. Bet 
kada šitas žmogus mirė, tai 
jo vaikai jį palaidojo su 
bažnyčios apeigomis ir ka
talikų kapinėse.

Čia paminėti ir panašūs 
ivvkiai dedasi visose Ame
rikos lietuvių kolonijose, ir 
tai dažnai dėl to vieni kal
tina mirusių laisvamanių 
odmines, kiti kaltina kuni- 
gus.

Laisvamanių giminės — 
pilnai tikinti į pomirtinį 
gyvenimą ir visus kitus re
liginius prietarus, tai nors 

bažnytinė- tas jiems ir daug kainuoja, 
ir katalikų bet tuo būdu jie tikisi sa- 
asmeniškai vo artimą “bezbožninką” 

nors ir 
. Kunigai tai 

; draus-j nors jie sako, kad esą Kris- 
kad tąsi taus tarnai’ir žmonių sielų 

bet tikrenybėje

Dažniausiai lais- 
pasisako, jeigu 

kalba su laisva- 
Bet jeigu kalba 

žmonėmis,

nyčią negalėjo praeiti.
Bet šitas pats laisvama

nis turėjo susitaupęs ne-

ir rankos surištos rožan-
Šitas žmogus, gyvas

RATE CLERK. Day .work, 4(1 
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., G921 Castor 
Ave., Phila 49, Pa. Or Call PI. 2- 
8100, arrange appointment for in
terview. (59-65)

HELP WANTED—-FEMALE

Kunigai tokiais elgesiais 
ne tik išjuokia laisvama
nius, bet dar daugiau iš
juokia ir pažemina “šventą 
viera” ir dievą. Nežiūrint 
visu argumentu, bet mes 
prieiname prie vieno ben
dro išvedimo, kad tokių 
kaltininkai yra patys lais
vamaniai, kad gyvi būdami 
nepasirūpino padaryti tes
tamento (will), kad, mirę, 
būtų pašarvoti ir palaidoti 
kaip laisvi ir kultūringi 
žmonės.

Abiejų lyčių laisvama
niai, kuriu artimi giminės 
yra kunigų kontrolėje, bū
tinai be jokio atidėliojimo 
padarykite testamentą, nu
rodant kaip norite būti pa-

LABORATORY TECHNICIANS

Immediate openings: 
, 1 General

1 Chemistry 
1 Bacteriology.

Apply or call: Dr. O. E. Owen. 

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

(§9-65)

Comptometer-Operator. Expert? 
cncod preferred. Excellent working 
conditions. All Company benefit^
5 day week. Salary commensurate 
with ability and exp. Apply. BEST 
MARKETS, Personnel Dept., Front
6 Skunk Sts.

(56-62)

’ V. VARGUOLIS ' *

ir buities takais
(Tąsa)

Pasirodė, kad kaip unija tapo pripa
žinta ir duoklės išskaitomos iš mainie
rių uždarbio ir pasiunčiamos į naciorialį 
mainierių unijos iždą, tai mainieriai nu
stojo interesuotis savo unijos • reikalais 
ir paliovė lankyti lokalų susirinkimus. 
Ir nieks nebuvo daroma, idant priversti 
mainierius lankyti lokalų susirinkimus': 
pebuvo ir nėra dedama nė jokia bausmė 
tinginiautojams. O tas, žinomu, sudarė 
lokalų viršininkams sąlygas elgtis su 

jnainieriais ir su ižduose esamais pini
gais taip, kaip tik jiems patinka ir kar
tu palikti bosų įrankiais ir agentais net 
ir darbus pardavinėti.

Mikas gerai prisimena, kai tik jam at- 
'vykus į šią šalį, mainieriai lankydavo 
lokalų susirinkimus, kaip ten eidavo 
diskusijos, apkalbėjimai įvairių unijos

v reikalų ir mainierių darbo reikalų; kaip 
' gerinti darbo sąlygas. O kur gi tas vis

kas šiandien? — Mikas įdomaudamasis 
pats savęs klausė. Kodėl gi mainieriai 
paliko tokie pasyvūs, nepaisą savo ir

* savo organizacijos, savo unijos reikalų? 
Tiesa, jau ir kasyklų mažai tėra likę ir 
mainierių gal tik koks penktadalis tedir

bta palyginus su keturiasdešimt penki 
metai tam atgal.

❖

Tas 
nežino, 

didžiausias nęsą- 
dar už tai gauna 

Tą elgesį daž- 
teisi narna tuo,

Beprotystė auga

Queens pavieto klerkas 
Livoti raportuoja, kad 
metais 1,375 šio pavieto 
ventojai buvo uždaryti j 
tinių ligų įstaigas. Tai 43 
giau, negu 1955 m.

P.
1956 

gy- 
pro- 
dau-

Cleveland, Ohio
Paskutinis pakvietimas į 
būsimą svarbą pažmovj.
Pažmonys su vakariene ir

Clerk-Typist. Experienced pre
ferred. 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 ąt 
once. Knowledge of Stenography 
and typing. Prefer young lady over 
25. Must be steady and neat. 5 
day wk. Convenient location. Salary 
commensurate with ability arid ex#. 
1220 Buttonwood St;, or Call Mr. 
Heckrote, MA. 7-7483. (56-62>

Miko svajus ir vakaras,
Jau prašvitęs pavasaris visu savo 

skaistumu ir šiandien tikrai žavėjanti 
pavasariška diena. Viskas tik rėdosi,

* puošiasi žaliais pavasario rūbais. Ank
styvieji pavasario žolynėliai jau sklei
džia savo pumpurėlius ir ima šaipytis 
saulutės bučiuojami, žodžiu sakant, vi
sur gamtos atbudimas, visur jaunystės 
ūpas ir džiaugsmas. Ir štai jau vėlyvas 
popietis ir saulutė jau artėja prie kalnų 
skiauturės, kuri nuo ankstyvojo ryto vis
ką motiniškai mylavo, glamonėjo ir šil
dė, jau pradeda rausti, it pavargusi šie
no griebėja ir skubėja į poilsio vietą kur

/ nors toli už miškų — jau artėja vaka- 
r.as. Mikas, gaubiamas vienumos ir sė-

* dėdamas prie lango, skendėjo įvairiau
sių, net ir liūdnų svajonių jūroje ir žiū-

-»rėjo į tolumoje skęstančią ir vis labiau 
* raustančią saulę, kuri vis, rodos, sku

biau slinko už netolimo kalno, ant kurio 
plačios nugaros medeliai jau pradėję 
puoštis žaliais pavasario' vainikais ir 
kurių šešėliai jau žaidė nedidelėje šio

gražaus Abingtono 'kalnų miestelio aikš
telėje. Vienok, nors pavasaris, ir kelia 
jaunystės ūpą, betgi besileidžiančios 
saulės fone, . vakaras atneša ir kokį tai 
liūdnumą ir gailestį. Ir taip Mikas be
žiūrėdamas į artėjantį tykųjį vakarą, 
svajonėmis nubėgo į tą tolimą atminimų 
praeitį, į tą-tykųjį ankstyvojo rudenio 
rytą, kada jis paskutinį, kartą sėdėda
mas ant Nemuno krantelio ir širdies 
skausme, svajojo apie nežinomą savo 
buities ateitį. Jis prisiminė, kaip jis 
dar tik pražįs.tančioje jaunystėje puo
šė svajonėmis savo ateities buitį. Bet... 
Bet štai prabėgo jau daug metų, daug 
nužygiuota buities takais, daug nuvers
ta gyvenimo dirvonuose vagų, ir kad 
tos visos jaunystėj svajotos svajonės, 
tos viltys buvo tik saldūs prigavingi sap
nai. Kad jis vieton laime svajotais ta
kais, ne kartą žygiavo gruzuotais ke
liais. Ir štai dabar prieš, jo akis, šiame 

, puikiame pavasario saulėlydyje, tas vis
kas sugrįžta, atsiskleidžia taip, kad jis, 
rodos, vėl tą viską iš naujo’ peYgyvena, 
mato tuos šiurpulingus vaizdus ir girdi 
našlaičių verksmus; rodos, jis vėl kan
kinasi pragariškose kasyklų gelmėj 
kančiose.

Šiai prieš iį tasai ilgas ir platus klo
nis su taip daug puikių vaizdų, bet kar
tu ir biauriai suterštas anglinių atmatų 
krūvomis ir degančiais kalnais ir juo
dom dulkėm rūkstančiomis anglių lau
žyklomis, apie kurias gyvena vargano
se lūšnelėse, didžiumoje' atėjūnai mai
nieriai. Net jam prisiminė ir dainelė, 
apdainuojanti ateivio mainierio skurdų 
gyvenimą, jojo žmonos baimę ir baisų 
likimą. Kur sakoma?

Ten, kur anglių kalnai styro, 
Upės sulferiu sriuvena, 1 
Kalnuose nėr pievų, dirvų, 
Mainieriai tenai gyvena.

Viens -mainierys atėjūnas 
Su pačia -ten apsistojo. 
Kalnai griuvo, dortas degė, — 
Vargšė būt kalnuos bijojo.

Pati tankiai vyrą gundė: 
Čia nelaimė patikt gali; 
Meskim, girdi, mainų kalnus, 
Į tėvynės grįžkim šalį.

Tiesa, sunkus ten gyveninis, 
Reik vargelį kęst tolydžio, 
Bet ten nėra gazo, šūvių,; 
Nėra pavojaus taip didžio. .

(Bus daugiau)

reikia būti kalbėtoju, 
gali atlikti 
kiekviena,

, skaityti ir rašyti. Viskas, 
’ Lietuvoje kiekvienos ka-i^“ksto 

pinės turėdavo nešventintą 
kampelį, kur laidodavo jau 
kunigų apšauktus bedie-, 
vius. Ir Amerikoje lietu-; 
viai kunigai per ilgą laiką: 
laikėsi panašaus nusistaty
mo, kaip ir Lietuvoje. Jei
gu mirdavo ne koks jau 
pasižymėjęs laisvamanis - 
bedievis, bet šiaip žmogus, 
kuris tūlais išrokavimais 
nepriklausė prie parapijos, 
o jo giminės norėdavo jį, 
palaidoti su bažnyčia, tai 
nuo kunigo gaudavo sekan
tį atsakymą: “Jam nerei
kėjo kunigo ir bažnyčios 
gyvam, tai nereikia nė da
bar.” Taipgi būdavo atsi
tikimų, kur kunigas už pi
nigus sutikdavo 
bet pai*apijonai 
priešindavo, kad 
viu neužterštų 
kapinių. Kunigai tokiu el
gesiu tikėdavosi visus lie
tuvius palaikyti prie para
pijos ir išrinkti iš jų sau 
“dešimtines.” z

Bet pats gyveni Inas paro
dė, kad kunigai taip many
dami stambiai klydo. Apie 
1925 metus ne mažiau kaip

palaidoti, 
tam paši
au bedie- 

jų šventų

Prie mirų- šokiai įvyks kovo 30 dieną, 
šio laisvamanio pakalbėti LDS Klubo svetainėje, 
kokią dešimtį' minučių ne- 9305 St. Clair Ave. Prasi- 

Ta dės 6 vai.'vakare. Būkime 
kiekvienas ir 

kurie

sirašyti tam tinkamą pra- 
kalbėlę ir prie jos pridėti 
mirusio biografiją. Jeigu 

j atmintinai negali to pasa
kyti, tai iš rašto perskaity
ti. Tiesa, tūli teisinasi, kad 
prie mirusių jie nežino, ką 
sakyti, dėl to ir patarnauti 
negali. Visi tie, kurie tik 
dėl to prie mirusio negali 
pakalbėti, kad nežino, ką 
sakyti, jeigu parašys man 
laiškutį, tai nur o d y s i u , 
kaip ir ką prie mirusio kal
bėti.

Ir vėl tie laisvamaniai, 
kurie mirdami nepalieka 
testamento, dažnai jų sun
kiai uždirbtas .ir sutaupy
tas turtas tenka tiems, ku
rie jų gyvų neapkentė ar
ba net tenka miestams.

Todėl visiems yra reika^- 
las iš anksto apsirūpinti, 
kad paliktas turtas būtų' 
tinkamai padalintas ir ge
riems tikslams.

1 Dar sykį sakau ir prašau 
visus laisvamanius, kurių 
artimi giminės yra religi
niai, būtinai padarykite 
testamentą (will).

A. M. Metelionis

visi laiku. Po vakarienės 
m o k a prasidės šokiai.

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

Rengėjai.
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Harrimanas paleido 9 kalinius

G u b. Harrimanas paleido iš 
Rikers Island Penitentiary ka- . 
Įėjimo 9 kalinius, o 59 kali
niam sumažino bausmę todėl, 
kad jie rizikuodami savo gy
vybę gelbėjo ten nukritusio ir 
degančio orlaivio žmones va
sario 1 d.

Užrašykite Laisvę savo draugai

Pasinaudokite
Grožine literatūra

Prošvaistės
Jono Kaskaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus! biografija. Susipažinkite su jo- gy
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

USNYNE — Istorija Poezijoje
!

Modernine Lieluvos istorija, g.yvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Paraše žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

puslapių 160, kaina $1.50, *DABAR TIK $1.00.

j Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 

| trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politines intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

“LAISVE” EINA Į LIETUVĄ
Pastaruoju laiku gauname daug laiškų, kuriuo

se klausiama, ar Laisvė eina į Lietuvą.
Štai vienas iš tokių laiškų:

Prašome Visų dienraščio skaitytojų įsitėmy- 
ti, kad Laisvė ETNA Į Lietuvą ir prenumerata 
už LaisVę siunčiant į Lietuvą—$15.00 metams.

Užsakydami Laisvę į Lietuvą, pasirūpinkite 
aiškiai paduoti adresą. Kartu su užsakymu 
siųsti Laisvę į Lietuvą malonėkite prisiųsti ir 
mokestį.

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

1

Pavasario Godos
K

Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Laisve
11*0-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. ’f.

Laisvė
1104-2’ Atlantic AVe., Richmond Hilt 19, N. Y

*
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Trimetinė sukaktis
Pavasaris. Alsuoja atbudus 

gamta.' Džiaugiasi gyviai iš
kentėję žiemos vargą. Jie vi
sa energija stoja i darbą. 
Aukštų vilčių žadinami auga
lai maino savo rūbą.

Aikštė - parkas, — miesto 
properša, — plačialapiu me
džių, krūmokšnių ir žolynų 
skęsta žieduose. Greta jos, 
antroje pusėje gatvės, stūkso 
kuklus pastatas. £

Vaistų stiprus kvapas, ner
siu - slaugių “šaudymas’’ iš 
kambario i kambarį stebėtoją 
nuteikia, jog čia sergančiųjų 
vieta.

JONAS PUODŽIŪNAS
Pastato viename nedidelia

me kambaryje vaikštinėjo Ije- 
sa-augalota žmogysta. Lėtai 
•ji judėjo keturių sienų apsup
ta. Kartais prigula, tai atsi
sėda kėdėje. Skausmų varsto
ma stengiasi surasti kaip būtu 
patogiam užsilaikyti, kad ma
žiau jaustų skausmą. Deja, to
kios pozicijos neatranda. Lo
voje ar kėdėje, skausmai ly
dėjo ją-. Retkarčiais pasigirsta 
silpnu balsu dejavimas. Tai 
vėl ramiai potyliuku dūsauja.

Protarpiais ji aplanko slau- 
. gė. Greit ir vėl ji pranyksta 
palikus jam skirtą vaisių do
zę ar ką kitą. Ligonis pats sa
ve raminasi. Jo akys niūriai 
žvalgosi j nuobodžias k c ta
rias kambario sienas. Langas i 
parko šoną sienoje su plačia 
panorama nesmalsina jam 
akiu.

Laikrodis ant sienos taksi, 
skuba tarsi vejamas. Ligonį 
Įdomino jo judesys, svajoja jis 
apie šviesią ateitį, kuri atneš 
ramumą ir vėl atsidus be 
skausmų. Deja, takšėjimas ne 
viltį skaitė, o paskutines die
nas, valandas, minutes. '

Jau rodyki is rodė antrą va
landą dienos. Ligonis, kęičio- 
damasis iš vienos pozicijos į 
kitą, jautėsi gerokai nusika
mavęs, prigelbėjamas nuėjo 
pasilsėti lovoje.

— Pavargau — filiai atsi
dusęs tarė.

— Tir pasėdėk — kreipėsi 
į mane.

Kad leidus ramiai .jam už- 
ęmigti, apleidau kambarį. Tai 
pastebėjau ir slaugei.

Vos tik spėjau į butą par
grįžti, užgirdau telefonas: 
“bir-bir-bir“.

— Kalba slaugė — atsilie
pė balsas iš ragelio.

— Grįžk į ligoninę — ma
ne ragino slaugė.

Pasiekęs vietą radau dvi 
slauges kambaryje besitriū- 
siant apie ligoni. Viena oksi- 
gęno tanką tvarkė, dujas lei
do į gaūbtuką ant ligonio no
sies uždėjus. Antra adaįkotį 
įsitvėrus adatą bruko į ligo-1 
nio rankos raumenis, vaistus 
leido, aiškindamosi,- kad ji tą 
daro, kaip daktaras įsakęs.

Kaip gali jaustis ar galvoti 
radęs tokį vaizdą? Aprašyti j’į 
nėra žodžių, nei aš turiu 
plunksnos gabumų.

Pasijutau’ esąs vienas kam
baryje. Tiesa, dvi slaugės dar
bavosi prie ligonio ir trečia, 
vyresnioji, retkarčiais maišėsi 
su mumis. Jauna moteris, bet 
motiniškas tipas. Ji daugiau 
Inane guodė, o ligonį anoms 
dviem pavedė žiūrėti.

Kad turėti ką iš artimų, pa
šaukiau draugus Bernotus. 
Jaučiaus kiek ramiau kada 
jie radosi.

Sunku laikytis ramiai ma
tant gęstančią gyvybės ki
birkštį. Lėtai, bet neatlai- 
džiai geso su kiekviena seka
ma minute, alsavimas silpo-re- 
tėjo. Laikrodžio rodyklė mie
tą vo jau nebe valandas, o mi
nutes. Kambaryje gili tyla,

tik laikrodžio takšėjimas 
drumstė ramumą. Pagaliau jis 
išmušė paskutinį dūžį — gy
vybė užgeso! Daktaras pasa
kė — “mirė“.

Ta ištisa diena buvo ūkano
ta. Mėlyno dangaus properšos 
retai kur pasirodė. Vakare ir 
dangus “pravirko“. Lietus 
smarkiai pliaupė ištisą naktį. 
Staigi pakaita oro prisidėjo 
pagreitinti mirtį.

Audringas jo gyvenimas bu
vo. audroje jis ir mirė — at
sisveikino mus ant visados!

Koks supuolimas! Greta 
esama aikštė-parkas prie ligo
ninės būdavo jo kelio galas 
per paskutinius kelerius me
tus. Jis čia dienas-vakai us 
praleido po medžiais sėdėda
mas paunksnėje. Jis čia lau
kė, — susitiko draugus, pasi
kalbėjo su jais.

Bernotai, Talan ir kiti Los 
Angeles jo bičiuliai visada čia 
jį sutiko — rado. Jis su jais 

i pasimatymą šiltai įvertino, dė
kingas buvo už nepamiršimą. 
Deja, .jo dienos užsibaigė ša
lia šios jaukios aikštelės. Pasi
matymų draugiškumo supin
tas gijas mirtis nutraukė am
žinai. ■ Ūko tik vien praeities 
į v y k i ų p r i s i m i n i m a s.

Man ypatingai būdavo ma
lonu rasti jį ne vieną. O aš no 
kartą tai mačiau.'

Kovo dvidešimt devintoji 
man giliau primena 1954 me
tus. su juo paskutinį pasima
tymą ir šiltą pasikalbėjimą. 
Nelaboji mirtis išplėšė iš mūs 
brolį — draugą.

Amžina jam atmintis! Man 
gi liekasi poeto Jasiliomo žo
džiais tarti:

Mes gailimės medžio 
Ir vystančio lapo, 
Mes sakom: j
Tai darbas žiaurus, — 
Labiau bet gi būstam, 
Kai matom, jog skina 
žiaurioji mirtis mūs 
Draugus.

Artimas

Brockton, Mass.
Kovo 23 turėjom draugišką 

vakarą Liet. Taut. Namo kam
bariuose. Surengė LLD u k p. 
komitetas. Mūsų geru piete
lių susirinko apie trys desėt- 
kai. Draugės moterys parūpi
no gardžių užkandžių, nami
nių valgių, arbatos, pyragų; 
sūriai buvo suaukoti. Buvo pa
rinkta ii’ aukų apšvietus reika
lams.

Mūsų gera laisvictė M. ža- 
liukienė ką tik grįžo iš Flori
dos su savo dukrele ir , žentu 
Al b. Vasariais. Ji jmums papa
sakojo daug įdomumų apie 
Floridą ir Kubą, kaip- Kubos 
darbo žmonės skurdžiai gyve
na. Taipgi ji darė prisiminimą 
r.uo mirties jos vyro, Jeroni
mo žaliuko, kuris mirė 1956 
m. kovo 1 d. Velionis buvo 
laisvų pažiūrų, ilgametis lais
vės skaitytojas. Jis 50 metų 
atgal kovojo už laisvesnį gy
venimą, padėjo organizuoti 
apšvietos ir pašalpines orga
nizacijas. Jo atminčiai draugė 
M. žaliukienė Laisvės fondui 
dovanojo $10. Mūsų1 geras 
laisvietis John Vaitaitis pasi
mokė j o Pr i otelių klubui $25. 
Nuo pirmiau' yra paaukota 
Laisvės fondui: A. M. Valen- 
tukevičiai $2, J. Sasitovickas, 
$2; J. Kiąunis, $1.

Geo. Shimaitis

Mirė jaunas daktaras
D r. A. Colonna mirė turė

damas 45 metus amžiaus. Jis 
buvo akiųų ausų ir nosies spe
cialistas. Pirmiau gyveno 
Brooklyne, vėliau persikėlė į 
Bergenfiel, N. J. Antrojo pa
saulinio karo metu tarnavo 
medikai iame skyriuje kaip 
Leitenantas.

RANDAVOJIMUI
Pasirendavoja 5 kambariai su 

maudyne, moderniškai įrengti; ren- 
da $72.oo į mėnesį. Geras transpor- 
tacijos susisiekimas, šaukite GL. 6- 
3073. <

(60-62)
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Nori laikraščių iš Amerikos

Brooklynietis Jurgis Ware- 
so.nas gavo laišką iš Lietuvos. 
Rašo jam sūnėnas Juozas Šei- 
rtingas iš Pakruojo raj. kolū- 

! hio “Gimtoji žemė”.
J. šeiningas rašo, kad jo 

Į sveikata nebėra tvirta, tai 
Į bando susirasti lengvesni dar- 
ibą, traktorių brigados apskai
tininku - prižiūrėtoju, žiema 
buvo šilta, mažai sniego pasi
rodė, dabar gražus pavasaris, 
žiemos metu dirbinėja prie 
traktorių ir kitos ūkio mašine
rijos remonto, žiemą mažiau 
tenka dirbti.

Rašo, kad Ruopo dvaras da
bar padarytas valstybiniu 
ū k i u.

“Jeigu galima būtų (.užsa
kyti lietuviškų laikraščių, tai 
būtų labai įdomu pasiskaityti 
apie Amerikos lietuvių gyve
nimą,“ sako J. Šeini ilgas.

Gauna knygų ir plokštelių

“Vi eny bes’ ’ ben d ra d arb is
V, Meškauskas rašo, kad jis 
kalbėjosi su vienu “buvusiu 
visuomenės veikėju“, Kuris 
pasiuntęs į Lietuvą saviškiams 
net 22 siuntinius ir dabar iš 
Lietuvos gavęs “įvairių knygų, 
net plokštelių“.

. “Ir žinai ką“, sako tas “bu
vęs veikėjas“, “ten kultūrinis 
gyvenimas gana gyvas. Tai, 
ką mes čia organizuojame, tė
ra, palyginus, tuščios pastan
gos“.

Atrodo, kad šis “buvęs vei
kėjas“ yra nusivylęs “vaduo
tojų,” pastangomis. O tokių 
mes galime surasti gana daug. 
Laipsniškai jie pradeda pa
matyti tikrovę.

Net ir V. Meškauskas pri
pažįsta, kad “iš Lietuvos atei
nančios knygos liudija apie 
ten vykstantį kultūrinį gyvo- 
nim ą”.

Lietuvaitė gavo atžymėjimą

M ū s u 1< a i m y n u Stasio ir Onos 
Retrash dukra Rosalie laimė
jo pirmą prizą ir dar priedu 
$100 boną, kaip Queens pa
vieto Health Poster kontes- 
tantė.

Dovanos buvo išdalintos ko-I 
vo 12 d., Richmond Hill aukš- 
lesnėsės mokyklos auditorijo
je. *

Skambės lietuviškos dainos

Balandžio 6 d. Liberty 
Auditorijoje tikrai bus ko 
pasiklausyti. Ne tik pasiklau
syti, bet. ir padainuoti, žino
me visi Mildred Stensler. Ji
nai moka sudaryti didžiulį 
chorą iš visos publikos.

Taigi, turėsime ne tik ban
ketą, bet ir koncertą. Kadan
gi šis banketas ruošiamas dai
nininkams pagerbti, tai jų bus 
gana daug — ne tik iš New 
Yorko, bet ir iš New Jersey. 
Ir jie mus visus linksmins.

Tad visi pasižymėkime 
bal. 6 d. ir niekui’ kitur neda
lyvaukime, kaip tik Liberty 
Auditorijoje, Atlantic Avė. ir 
110 St., Richmond Hill, N. Y.

Rep.

ĮKANDUSI POLICISTO 
RANKĄ

Teisme policistąs M. Aidim 
ger aiškino, kad jo areštuota 
Mrs. L. A. Abrahamsen įkan
do jo ranką, bandydama pasi- 
liuosuoti. Pasirodo, kad ji gir
tame stovyje esanti vairavo 
automobilį. , ' 1

Finansine parama Laisvei 
visada reikalingai. ,

REAL ESTATE

Balandžio 6 — Mildos ir 
dainininkų švente

Balandžio 6 diena bus Mil
dos Stensler ir dainininkų 
rventė. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Trečioji apskri
tis, su pagalba LDS Brook J y- 
ijo kuopų, rengia pagerbimo 
pan-ketą Aido Chorui, Aidsie- 
tyno kvartetui, “Tiesos“ Re
daktorei ir kitiems daininin
kams.

Šis pagerbimas rengiamas 
tikslu, kad nors dalinai atsi
mokėjus Mildai, Aido Chorui 
,)• teatrų vaidintojams už jų 
triūsą. LDS k įropos ir apskritis 
turi būti dėkingi šiems dailės, 
dainos mylėtojams už jų pasi
šventimą, darbut linksminant 
mūsų senąją kartą.

Šiame bankete bus pagerb
ta virš 2,0 menininkų. Į ban
ketą kviečiama publika iš ar
ti ir toli. Dalykas tame, kad 
mūsų Milda su savo daininin
kais yra linksminus kelių vals
tijų! ir kelių koloniją senąją 
kartą Tat senoji ir jaunoji

karta iš.toli ir iš arti kviečia
ma į šį pokylį.

šiame bankete bus daili me
ninė programa. Tikiu, kad 
dainuos visas Aido Choras ir 
atskiri solistai. Valgių bus pa
kankamai. Nuobodumo irgi 
nebus. Nuovargio nereikia bi
joti. Mat, bus šeštadienis, o 
sekmadienį bus lluosa diena 
poilsiui kad ir iš toliau atvy
kusioms.

Jie mus linksmina aukoda
mi savo liuesą laiką. Mes gi 
turime nors vienif pavyzdžiu 
įrodyti, kad mes jų darbą su 
meile įvertiname ir savu 
skaitlingu atsilankymu pri- 
dirosime jiems drąsos links
minti mus ir ateityje. Liberty 
Auditorija turi turėti svečių 
tiek, kiek jų gali joje tilpti.

Pasižymėkite, kad pokylio 
pradžia 6-tą vai. vakare.

Kviečia visus,
LDS Trečioji Apskritis

t

Po miestą pasidairius
Gubernatorius H a r rimą- 

nas, kaip tai jau buvo praneš
ta, savaitės pradžioje paskel
bė “Gudijos dieną“. Tą dieną 
bielorusiai bėgliai ir saujelė 
senesnių imigrantų laikai savo 
mitingėlį, kurio beveik vy
riausiu kalbėtoju buvo... čian- 
go pasiuntinys iš Formozos.

Reikia pasakyti, kad apart 
imigrantų iš Rytą Nuropos, 
vargu koks šimtas žmonių ži
nojo, kas per dalykas ta “Bye
lorussian Day”. Daugelio 
amerikiečių akyse “baltaru
siai“ ir “baltagvardiečiai“ yra 
vienas ir tas pats dalykas. 
Tas, žinoma, pareina iš neži
nojimo, jog egzistuoja atskira 
baltarusių tauta, Baltarusijos 
respublika, kuri net atstovau
jama Jungtinėse Tautose.

Cypress Hills. Mes turime kele
tą dvieju šeimų namų pardavimui. 
Taipgi Woodhavenc 8 rūmu namą? 
tinkamas motinai ir dukteriai. Dvi 
virtuvės, dvi vonios. Reikia ma
tyti. $13,500. Taipgi turime kitą* 
dviem šeimom namą su dviem 5 
rūmų apartmentais. $18,000. i,cl 
BIASE, 86-72 80th St., Woodhaven, 
L. I. VI. 9-1060. (62-65)

TRUCKS

International. 1947 Truck, 14 ft. 
Body panel in A-l mechanical con
dition, fully equipped. Many years 
of service from this truck. Private 
owner. Inspect, convince yourself. 
EX. 2-9802. L.«I. C. (62-69?

New Yorko unijos reiškia savo 
pasipiktinimą prieš valstijos 
seimelio reakcinius nutarimus

Atrodo^ kad šiais metais 
New'Yorko valstijos seimelis, 
i.egislatūra, tai yra ję repub- 
likoniška dauguma, yra pasi
ryžę pravesti kiro daugiau re
akcinių įstatymų, užgniaužti 
kuo daugiau žmonėms palan- 
k i ų.

Unijos ypatingai pasipikti
nusios, nes legislatūra bando 
pravesti nedarbo apdraudos 
įstatymus, kurie toli nepaten
kina darbo žmonių ir kurie 
toli nesiekia nei to, ką siūlo 
gubernatorius Ilarrimanas; 
jos pasipiktinusios, nes pra
vedama nuomų kontrolė, kuri 
faktinai panaikins efektyvų 
kontrolę už miesto ribų, kas 
atsilieps ir į patį miestą. Ir 
jos ypatingai pasipiktinusios

prieš legislatures bandymus 
pravesti . visokius įstatymus 
prieš organizuotus pikietus, 
tai yra, prieš unijinį pikieta- 
vimą, kai koks savininkas at
sisako su unija derėtis arba ją 
pripažinti.

Šimtai telegramų nuo įvai
rių New Yorko unijų jaii pa
siųsta į Albany. Manoma, kad 
šiandien, penktadienį legisla
tures abu butai pradės galuti
nai svarstyti visą eilę paliestų 
bilių, nes posėdžiai greitu lai
ku' turės baigtis. Unijos pla
nuoja per paskutines posėdžių 
dienas labiau sustiprinti spau
dimą, kad republikonai pa
justų, jog unijinis judėjimas 
New Yorke nesėdės rankas 
sudėjęs, kai jo teisės apkar
pomos ir paneigiamos.

New Yorko spaudoje daž
nai recenzuiojami francūziški, 
itališki, japoniški ir kitokie 
užsienio filmai, kurie rodomi 
bendruose miesto teatruose, 
kuriuos lanko bendra ameri
kiečių publika.

Bet beveik niekad nematy
ti recenzijų apie vokiškus fil
mus. Dalykas tame, kad New 
Yorke beveik nuolat rodomi 
bent du vokiški filmai, bet 
jie rodomi specialiuose dvie
juose teatruose, kurie net ne- 
sigarsina bendroje spaudoje 
— juos eina žiūrėti tik patys 
vokiečiai arba kiti vokiškai 
kalbanti žmonės. Taip, antai, 
tie teatrai garsinasi ne tik vo
kiškame “Staatszeitunge”, bet 
ir lietuviškoje “Vienybėje“, 
matyti, tikėdamiesi pritrauk
ti žiūrovus iš bėglių tarpo, ku
rie būdami Vokietijoje pri
prato prie vokiškų filmų.

Tie du teatrai yrą Casino 
teatras Yorkville ir Wagner 
teatras Brooklyne. ’ ✓

Liberalai vėl rems 
Wagneri į majorus

75,000 miesto tarnautoje gaus po 
$300 daugiau ateinančiais metais

Liberalų partija paskelbė, 
kad vėl rems-dabartinį mies
to majorą Robertą Wagner! 
į majorus. Bet Liberalų parti
ja dar nėra nusprendusi, ar 
rems kartu su Wagneriu kan
didatuojančius miesto tarybos 
pirmininką Abe'Starkų ir kon-

Grąžina laiškus iš ;■ 
Liaudies Vengrijos

« »
New Yorko centralinį paš-. 

tą jau pasiekė keli laiškai, 
kuriuos1 sugrąžino Vengrijos 
pašto įstaigos. Nors laiškai 
teisingai adresuoti ir ženklin
ti, jie sugrąžinti, nes jie laužo 
tarptautinius paštinius įsta
tymus. Mat, tie laiškai virš 
ženklų , čia New Yorke nu- 
štampuoti specialiu obalsiu 
“Support your Crusade for 
Freedom”.

Kadangi taip vadinami 
“Crusade for Freedom” yra 
organizacija, kuri užsiima 
propaganda ir k irsi n imu prieš / 
socialistines R y t u EuropoS 
kiaštų santvarkas, tai Vengri
jos paštas skaito, kad toks 
obalsis ant tarptautinio pašto 
yra taisykles laužantis. Buda
pešte pašte uždėta štampa 
ant laiškų, kurioje sakoma, 
kad jie grąžinami, nes laužo 
tarptautinio paštinio susitari
mo pirmo skyriaus pirmo 
straipsnio antrą sekciją... Da
bar, jeigu New Yorko paštas 
norės, kad laiškai pasiektų 
Vengriją, tai turės nedėti to
kių obalsių. ;

Rasistai užmušė puertorikietį 
veteraną >

VBarbanel Nunez buvo 
baltųjų rasistų suspardytas 
iki mirties todėl, kad jis ispa
niškai kalbėjo. Jis buvo 20 
metų amžiaus, neseniai atitar
navęs armijoje, iš Puerto Ri
co atvyko čion kovo 18 d.

Majoras išvyko Floridon
N, Y. majoras Wagner is su 

savo žmona ir dviem sūnumi- 
mis išvyko Floridon prdleisti 
savaitę atostogoms. Grįš se
kama antradieni. 4 C «

Majoro Wagnerio paskelb
tas 1957-1958 biudžetas nu
mato’ algos' pakėlimą 75,000 
miesto tarnautojų 40,000 
mokytojų, 23,200 policininkų, 
11,000 gaisrininkų ii- 1,500 
kalėjimų bei daboklią tarnau
tojų. Jų algos bus pakeltos 
maždaug ant $300 per metus.

Policininkų asosiacija jau 
pareiškė, kad ji patenkinta 
tokiir algų pakėlimu. Gaisri
ninkai dar neišreiškė savo 
nuomonės, o mokytojų įvai-

Marksistas diskusavo 
su kolegijos vedėju
Ketvirtadienį City1 kolegijo

je įvyko diskusijos tarp mark
sistinio teoretiko Doxey Wil- 
kersono ir pačios kolegijos 
prezidento daktaro Buel Gal- 
lagher'o. Wilkersonas, ■ kuris 
yra negras, vienu metu buvo 
Jeffersono marksistinės mo- 
k .y klos d i r e k t o r i u m.

Diskusijos buvo apie aka
deminę laisvę. Jas suorgani
zavo Akademinės laisvės sa
vaitės minėjimo specialus ko
mitetas.

rios organizacijos ' vienbalsiai 
sako, kad negali būti kalbos 
apie pasitenkinimą, tai yra 
labai mažas algos pakėlimas, 
kad reikia ji bent patrigubin- 
t i.

Bet dar didesnis nepasiten
kinimas viešpatauja tarp de
šimčių tūkstančių kitų miesto 
tarnautojų ir samdinių, kurių 
algos visai nebus keliamos, 
kaip tai tarp .sanitacijos dar
bininkų, raštininkų, kelių ir 
gatviu prižiūrėtojų, parkų 
tvarkytojų ir t. t.

trolieriu Gerosa.
Per praeitus rinkimus, kai 

Wagneris kandidatavo į sena
torius ir prieš jį kandidatavo 
palyginamai liberalinis re- 
publikonas Javitsas, Liberalų 
partija vis vien rėmė Wagno- 
rį. c
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Susirinkimas

PAJIEŠK0JIMA1

RAIBO CITY MUSIC HALL 
place of the Nation Rockefeller Center

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

in

“FUNNY FACE”
Co starring KAY THOMPSON with MICHEL AUCLAIR . ROBERT FLEMVNG 

Produced by ROGER EDENS « Directed by STANLEY DQNEN 
Technicolor® and Visfavitlon® • A Paramount Picture

DIDELIS VELYKINIS TEATRAI Juokų pilna 
filmą ekrane, estradoje Velykiais spektaklis, su 
Corps de Ballet ir Simfonijos Orkestru. Tai puikus 
vaizdas visai šeimai pamatyti Velykų šventose, i

LLD 1-os kuopos svarbus 
susirinkimas įvyks kovo 29, 
7:30 vakaro, Auditorijoje. 
Prašome narius dalyvauti ir 
ateitQ skirtu laiku.. Katrų dar 
nėra mokėta už šiuos metus, 
tai laikas tą padaryti. Knyga 
už s šiuos metus rūpestingai 
ruošiama, tai mes irgi atliki
me savo užduotį. *

Sekr.
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:: 426 Lafayette St. Į Į
• • Newark 5, N. J. ;;
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PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.
Svarbus praaiešimas

šeštadienį, balandžio (April)
Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott 

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

Pirmu sykių 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- 
rengiamame bankete.

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

Kviečiame visus!
Rengėjos

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

j įvyks antradienį, balandžio 2, 7:30 
j vai, vakare, Liberty Auditorium, 

Atlantic Ave., Richmond 
Visi nariai kviečiami daly- 

Kurių duoklės nemokėtos

110-06 
Hill.
yauti. ___ . ______  _________
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėt.

Valdyba (62-63)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, balandžio 
(April) 1 d. <April fool dienoje). 
Visi nariai dalyvaukite, išgirskite 
raportą iš 7-tos Apskrities konfe
rencijos. Jau netoli ir vasara, tu
rime pasitarti dėl vasarinių pa
rengimų. O nariai, 'kurie dar ne
sate užsimokėję duoklių už šiuos 
me.tus, esate prašomi ateiti ir už
simokėti.

Geo. Shimaitis, fin. rašt.
(62-63)

4 pusi. Laisvi (Liberty)

/ >
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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)

PROŠVAISTES
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga iš 880 puslapių 

Kaina tik $1.50

Laisve,
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

Ęrooklynas iš anksto ruošiasi < 
darbui sukelti Laisvei $10,000

BALANDŽIO 13 APRIL
Bus graži dainų programa ir bus 

duodama bufetinė vakarienė
Pradžia 6-tą vai. vakare

Įėjimas Nemokamai

LIBERTY AUDITORIUM
; j 110-12 Atlantic Avenue 
Į J Richmond Hill, N. Y.
II
J;Rengėjai kviečia visus Didžiojoj w
! I New Yorko ir apylinkės apšvie-! * f;
J Jtos brangintojus isitėmyti dieną*
< >ir dalyvauti šiame parengime.
' 111 e i < »»» ■v i’...
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