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KRISLAI
•Reikalauja.
Aspirinas.
Jordane.
“Karštai tikintysis.’’

Rašo R. Mizara

New York o miešti? vyksta 
amerikinių laikraščių leidė.i’-i 
bei redaktorių suvažiavimas.

f Iškilo klausimas dėl to. ar 
valdžia turi teisę neišleisti 
amerikinių spaudos korespon
dentų vykti i Kinijos Liaudies 
Respubliką? Redaktoriai ir 
leidėjai reikalauja, kad toji 
drausmė būtų nuimta, kad 
akredituoti spaudos kores
pondentai gautų paspirtus 
vykti i Kiniją.

Keistai elgiasi mūsų valsty
bės departmental, atsisakyda
mas pripažinti Kiniją, bet dar 
keistesnė jo elgsena — nelei
dimas amerikiniams korės- j 
ppndentams ten Įkelti koją ir 
p'arašyti. ką jie matė, ką gir 
dėjo.

Kam gi tokia taktika la
biausiai kenkia? Labiausiai ji 
Venkia Amerikos žmonėms, 
laikomiems nežinvstėje apie 
tai, kaip gyvena 600 milijonų 
♦žmonių.
♦ Kai kurie amerikiniai laik
raščiai, norėdami šiek tiek 
informuoti savo skaitytojus 
apie Kiniją, naudojasi Route-* 
lio, britų žinių agentūros ko
respondentų pranešimais iš 
tos šalies. .

Skaitau viename laikrašty, 
kad praėjusiais metais Ame
rikos žmonės prarijo 14,800- 
720,000 aspirino tabletėlių. 
* Aspiriną žmones ima nuo 
galvos skaudėjimo ir nuo vi
sokių “marnasčių.” 

« Aspirinas nėra vaistas, o tik 
skausmui, nesmagumams pa
šalinti priemenėlė. .

Seniau būdavo sakoma: 
imk aspiriną kuo regiausiai, 
nes jis gali kenkti tavo šird- 
ziai.

Bet šiandien žmonės su tuo 
taip “apsiprato”, kad jie pa- 

,miršta širdį, o pirmiausia žiū
ri galvos.

Nesu gydytojas, nežinau, 
ar šių dienų aspirinas kenkia 
širdžiai ar ne, bet žinau, kad 

•mūsų salyje įvairios širdies 
ligos labą-i daug jaunų žmonių 
nuvaro į kapus.

Aspirinas ir jiems panašūs 
“vaistai” labai reklamuojami 
per radiją ir televiziją.

Reklamuojama ir daug ki
tokių “vaistų” nuo reumatiz
mo, nuo artritiso, ir tt.

Bet neseniai valdžios žmo- 
fitės surado, jog kai kurie tų 
“vaistų” neturi jokios gydo
mosios vertės’..

• -
Jordane padėtis dar vis te

bėra nerami, dar vis ten nė
ra tikra, kas bus rytoj..

Jau prieš kai kurį laiką bu
vo spaudoje pranašauta,* jog 
vargiai Jordanas beišsilaikys. 
Buvo spėta, kad Sirija, Ira
kas tą šalį pasidalins. Jei taip 
būtų, tuomet ir Izraelis vei

kiausia įsikištų ir gal būt gau
tų, jei ne ką kitą, tai Jeruzoli- 
jno miestą, kurisr šiandien yra 
valdomas. Jordano ir Izraelio. H

Tūlas brooklynietis Higgins, 
22 metų amžiaus vyrukas, 
prisipažino nužudęs dvi mote
riškes, taipgi prisipažino už-

i Jiidčįiihas prieš Hussein ą 
auga Jordane. šaly vvksta 

streikai, dem'onstraci j os
Ammanas. — Jordane 

dar toli nėra ramu. Viso
kie išstojimai prieš karalių 
Husseina ir Khalidi’o . val
džią tęsiasi. Ammane, Je
ruzalėje ir Nabluse buvo 
dalinami nelegališki lape
liai, po kuriais pasirašo 
Laisvųjų karininkų komi
tetas, grupė karininkų, ku
rie dabar išvyko tremtin 

H Siriją. Tie lapeliai ragina 
i Jordano gyventojus, sugrą
žinti kraštą ’ prie Egipto- 
Sirijos nacionalistinės a- 
rabų sąjungos.

N a b u i s i s p a si t ra ūks ?
Kaip žinia, eks-premje- 

ras Nabulsis, kuris tapo
karaliaus Husseino nuvers
tas, dabar užima užsienio 
reikalų ministro vietą ka
binete. Bet nacionalistinė 
Jordano partija (ji vadinasi 
Nacionalistų - socialistų 
partija), kuriai Nabulsis 
priklauso ir kuri turi dau
gumą parlamente, reika
lauja iš Nabulsio, kad jis 
pasitrauktų. Nacionalistai 
jaučia, kad kol Nabulsis lie
ka kabinete, jis tuomi lyg 
uždeda ant jo su likimo 
štampą.

Derybos vyksta 
tarp Pekino ir 
Čiango grupes?

Tokyo, — Iš Pekino atei
na nepatvirtinta žinia, kad 
premjeras Čou En-lajus sa
kė japonų socialistų dele
gacijai, jog Liaudies Kinija 
jau užvedė tiesiogines dery
bas su čianginiu režimu, 
kuris laikosi įsitaisęs Tai- 
vanyje-Formozoje.

Balandžio 16 d. buvo pra
nešta, kad Čou En-lajus 
informavo Kinijoje viešin
tį VoTošilovą, jog greit bus 
užvestos derybos su Čiangu. 
Liaudies Kinijos valdžia 
visuomet sakė, kad ji yra 
pasirengusi tartis’su čian
giniu režimu apie taikingą 
tos salos prijungimą prie 
Kinijos.

(Iš Taipei, čiangininkų 
sostinės, be|gi ateina ži
nią, jog patys čiangininkai 
pranešimą, vadina “absur
dišku”. Esą, apie įpkias 
derybas nei kalbos pegali 
būti. Bet Japonijos skauda 
mano, kad čiangininkų nei
gimas dar nieko nereiškia 
— gali būti, kad jie sutiko 
eiti į derybas, ? bet viešu
mon to nenori ^kelbti.) 
' ę
puolęs ir apmušęs eilę kitų 
merginu ar moterų. ''

Higgins dabar areštuotas 
po to, kai buvo susekta, 
kad jis užmušė 19 metų am
žiaus merginą. j

Merginą jis žvėriškai už
mušė balandžio 17 d., o bal. 
19 d. (“didyjį penktadienį”) 
nuėjo į bažnyčią karštai pasi
melsti !

Kaip tai pavadinti?!..

Manoma, kad Nabulsis 
paklausys savo partijos ir 
pasitrauks.

Vyksta demonstracijos
Paskutiniai pranešimai 

sako, kad smarkios demon
stracijos ir susirėmimai su 
armija ir policija vyksta 
Ammane. Karalius pasi
šaukė’ premjerą ir jį ragi
no žūt-būt. atsteigt tvarką. 
Bet atrodo, kad tą padary
ti bus sunku. Amman o 
centre demonstrantu mi
nios akmenimis apmėtė po
liciją. Yra daug sužeistų 
abiejose pusėse. ?

Streikai paskelbti Nablu
se ir Jeruzalėje.

Kaire veikiantis radijas 
“Al Arab”, kuris transliuo
ja visoms arabiškoms ša
lims, ragina Jordano val
džią nusileisti liaudies va-
Irai ir grąžinti prie vairo 
nacionalistus.

Iš kitos pusės pranešama, 
kad Husseinas mobilizuo
ja puslaukinius beduinus- 
klajoklius ir nori juos nau
doti prieš nacionalistiniai 
nusiteikusius miestų gy
ventojus.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Ammanas. — Generalinis 
protesto streikas prieš 
Khalidi’o valdžią beveik 
pilnai pasekmingas. Tre
čiadienį popiet pranešta, 
kad Jordano valdžios atei
tis pusiausvyroje, kad klau
simas, ar ji galės išsilaikyti.

Kairas. — Egipto valdžia 
isakė per 12 valandų apleis
ti šalį New Yorko. “Herald- 
Tribune” korespondentui 
McGurnui. Egipto valdžia 
sako, kad jis siuntinėjo 
pranešimus, kurie buvo 
melagingi ir įžeidinėjo E- 
gipto valdžią.

Karo kriminalistas nori 
vadovauti socialistams
Helsinkis. — Buvęs Suo

mijos užsienio reikalų mi
nistras Vaino Tanner ban
do perimti Socialdemokra
tų partijos vadovybę nuo 
premjero Fagerholmo. Tan- 
neris rėmė nacius karo 
metu ir 1946 metais pačių 
suomiu tapo nuteistas kaip 
karo kriminalistas.

Sovietai įspėjo suomius, 
kad Tannerio grįžimas 
prie Socialdemokratų va
dovybės kenktu geriems 
Suomijos ir TSRS santy
kiams..

Belfastas. — Minint 1916 
metų Velykų anti-britišką 
sukilimą, airių nacionalistų 
IRA pravedė kelis užpuo
limus prieš britų policijos 
stotis.'

Bd-pnimo laiškas 
Harold Mcmillamii

Nobelio pryzo laimėtojas 
Schweitzeris įspėjo visą

t

— Britanijos 
ącmillanas ga-

Tarybu Sa-

Lon donas, 
premjeras M 
vo laišką nuo Tarybų Są
jungos premjero Bulgani- 
no. Tame laiške Bulgani
nas siūlo, kad būtų atnau
jintos derybos, kurios bu
vo Vedamos dar Edeno 
premjeravimo laikais tarp 
Britanijos ir! TSRS. Tose 
derybose, Laip tai žinia, 
Edenas buvo iškėlęs pasiū
lymų, kad Centralinėje
Europoje būtų sudaryta 
tam tikra demilitarizuota 
zona. !

Bulganinas) sako, kad 
Tarybų Sąjunga sutiktų 
diskusuoti tai klausima, bet

C U 7

jis turėtų būti surištas su

Dulleso n u o m o nes 
spėjimai

f

Washingtonas. — Sekre
torius Dūlius savo kassa
vaitinėje spaudos konferen
cijoje kalbėjįo visokiau
siais klausimais. Jis sakė, 
kad mielai ' susitiktų su 
tarybiniais vadais ir tar
tasi pasaulines taikos klau
simais, jeigu |iš anksto gau
tų garantijai kad jie yra 
“nuoširdūs” ii* “tikrai nori 
susitarti”. LaikraštininkaiI 
stebėjosi, kaip jis gali 
laukti garantijų dar prieš 
pasitarim,us.

Klausiamas apie tai, kaip 
Valstybės departmentas at
siliepia į AP reikalavimą, 
kad laikraštininkams būtu 
leidžiama vykti Liaudies 
Kinijon, Dulles sako, kad 
jo departmentas dabar rei

Eastlaindui ii c u ži e n k a kiršinti
I • 1 '

prieš negrus čia,--jis siunčia 
medžiagų ir P. Afrikos spaudai
Johanes.burgas. — Ar

šiausiai rasistinis Pietų 
Afrikos anglų kalbos laik
raštis yra “TĮhe% South Af
rican Observeii*” (dar ar
šesnių rasistinių laikraščių 
ten yra afrikanderių kal
boje). Ir vierįas svarbiau
sių. to laikraščio bendra
darbių yra . . . Mississippi 
senatorius Eaštlandas.

Beveik kiekviename to 
laikraštuko numeryje telpa 
Eastlando straipsniai, ku
riuose jis niekįna Ameri

Aukštyn, aukštyn, aukštyn kvla z w
pragyvenimo kaina mūs šalyje; 

o algos laipsniškai sumažėja
Washingtonafe. — Darbo 

statistikos biuras, valdiška 
įstaiga, paskelbė statisti
nius davinius, kurie rodo, 
kad gyvenimas darbo žmo
nėms mūsų šalyje darosi 
vis sunkesnis. Per pasku
tinius septynius mėnesius 
pragyvenimo kaina laip
sniškai ir pamaži, bet nesu
laikomai ir- nuolatos, kilo 
aukštyn. Kovo mėnesį pra

nusiginklavimu ir Vokieti
jos vienybės klausimu.

Paskelbti dokumentai
Bulganino laiškas Mac- 

millanui' paskelbtas tik die
ną po to, kaip Tarybų Są
junga paskelbė viešumon 
susirašinėjimą tarp Bulga
nino, Edeno ir Mollet’o 
prieš Egipto invaziją. Iš tų 
dokumentų aišku, kad So
vietai, nujausdami, ką bri
tai ir frančūzai , rengia, 
rimtai juos įspėjo nesimes- 
ti į tokias avantiūras, ne- 
pravesti invazijos prieš E- 
gip.tą, o vietoje to, leisti 
Jungtinių Tautų Saugumo 
tarybai spręsti Suezo klau
simą.

kalą iš naujo pergalvoja. 
Anksčiau jis būdavo griež
tai nusistatęs prieš leidimą 
vykti Kinijon.

Jis taipgi buvo klaustas, 
kodėl Amerika sutinka, kad 
Saudi-Arabija neįleidžia 
pas save žydų kilmės ame
rikiečiu kariu kartu su ki
tais amerikiečiais. Dulles 
atsakė, kad kaltas New 
Yorko majoras Wagneris, 
kuris įerzino Saudą, — jį 
šaltai sutikdamas New 
Yorke. Tas Saudą įerzino. |

Apie^ Jordaną Dulles sa-! 
kė, kad Amerikos interesai 
tame krašte yra kuo kil
niausi — mes norime ten I 
tik stabilumo (ramybės),! 
taikos ir demokratijos. . .

kos negrus ir negrus kaip 
rasę bendrai. Jis tuose sa-l 
vo straipsniuose vis sako, 
kad Amerikos baltieji gy
ventojai ir balti pietafrikie- 
čiąi turi tą pačią proble
mą: “kaip sutvarkyti savo 
negrus”.

Eastlandas, . kaip žinia, 
yra Amerikos Senato ju
ridinio komiteto pirminin
kas. Tai jo rankose žymia 
dalimi glūdi civilinių teisių 
į s ta t y mų s var s ty m a i.

gyvenimo kaina pakilo ant 
nuošimčio penktadalio. Tai 
nelabai daug. Bet kiekvie
ną mėnesį kainoms taip 
kylant, tas susideda — per 
metus pragyvenimas pa
brango ant arti 4 nuošim
čių.

Tuo pačiu laiku Vidutinio 
darbininko alga sumažėjo 
ant 30 centų savaitėje. Vi
dutinė pramonės darbiniu-'

pasaulį prieš
Oslo. — Norvegijos radi

jas perdavė per tuzinus 
kalbų x atsikreipimą, kurį 
garsus mokslininkas., filoso
fas ir medikas profesorius 
Albert Schweitzer padarė į 
pasaulį. Schweitzer i s, kuris 
yra Nobelio premijos lai
mėtojas, atsikreipė į No
belio pryzo komitetą ir pra
šė jo perduoti atsikreipimą 
į visą pasaulį. Norvegijos 
radijas transliavo tą atsi
kreipimą norvegų, švedų, 
vokiečiu, rusu, francūzu ir 
eilėje kitų Europos kalbų.

Iš anksto buvo susitarta 
su kitų šalių radijo stoti
mis ir atsikreipimas buvo 
perduotas 50-yje kalbų, į- 
skaitant negrų-svahilų kal
bą per Nairobi radiją Ke
nijoje, japonų kalboje per 
Tokyo radiją, urdų kalbo
je Pakistane ir t. t.

Bet Amerika neperdavė
Prof. Schweitzeris ragi

no visą pasaulį, ypatingai 
didžiąsias šalis, sulaikyti 
vandenilinius (H) sprog-

Gvvenimas 
Lietuvoje

Lietuva ir Suomija, — 
išėjo beveik lygiom. . .

Vilnius. — įvyko sporti
nės sunkumų kilnojimo var
žybos tarp Suomijos ir Lie
tuvos. Suomiai yra seni 
meistrai tame sporte, ir bu
vo manyta, kad jų koman
da lengvai laimės prieš Lie
tuvos sunkumų kilnotojus. 
Bet rezultatas buvo kitoks 
— išeita beveik lygiomis. 
Suomija laimėjo 11 punktų, 
Lietuva — 10.

Lietuvos komandoje ge
rai pasirodė atletai Žukas, 
Vitkevičius, Aibinderis.

Svečiai suomiai sutikti la
bai draugiškai. Po varžybų 
iu komanda apžiūrinėjo 
Vilnių ir apylinkes, lankė 
teatrus ir muziejus. Šu 
sportininkais atvyko Tarp
tautinės sporto ir sunkio
sios atletikos prezidentas 
B. Niubergas.

Vilnius greit auga, — 
reikia ir informacijos

Vilnius. — Vilnius taip 
greit auga, kad žmogus, 
kuris, keleri metai atgal 
lankėsi mieste, dabar kar
tais turi sunkumų surasti 
gatves ir įstaigas, nes daug 
kas pasikeitė. “Tiesoje” ke
liama mintis, kad Vilniaus 
geležinkelio stotyje gurėtų 
rastis, informacinis biuras, 
kuris keleiviams teiktų in
formacijas apie miestą. 
Taipgi keliamas* klausimas, 
kad būtų išleisti nauji ge
ri Vilniaus miesto planai, 
žemėlapiai.

ko alga dabar esanti $74.65 
savaitėje, tuo tarpu; kaip 
metai atgal buvo $74.95.

H-bandymus 
dinėjimus, nes ne tik pati 
bomba baisingai pavojin
ga, bet sprogdinę j imai pa
vojingi žmonijai, gali su
kelti chroniškas ligas.

Apie savaitė atgal buvo 
paskelbta, kad Schweitze- 
rio pareiškimas bus per
duotas Amerikoie per NBC 
arba CBS. Bet jokia Ameri
kos radijo stotis pareiški
mo neperdavė, nors Nobelio 
pryzo komitetas prašė.

Savo įspėjime Schweitzer 
sako, kad radioaktyvumas, 
sukeliamas sprogdinę j imu,, 
pavojingas ne tik dabarti
nei kartai, bet ir būsi
moms, nes radioaktyvumas 
paveikia reprodukcijos ląs- , 
teles žmogaus kūne ir ga
li privesti prie ligotų nau
jagimių.

Schweitzeris yra vokiečių 
kilmės Elzaso-Lotaringijos 
(Francūzijos) gyventojas, 
kuris didesne savo gyveni
mo dali praleido Afrikoje, 
kur keliose vietose palaiko 
misijas-ligonines. Jis taipgi 
yra kompozitorius ir mū- 
zikas.

Chicago. —Čia Pirmosios 
Gegužės mitinge vyriausiu 
kalbėtojumi bus negras 
komunistas • Benjamin Da
vis.

Vienon atvyko 
Mikojanas; jis 
viešes savaitę

Viena. — Austrijon atvy
ko Tarybų Sąjungos vice
premjeras Anastas Mikoja
nas. Su juom atvyko užsie
nio prekybos reikalų vice
ministras Kumykinas.

Aerodrome tarybinius 
svečius sutiko Austrijos 
kancleris Raabas. Jis svei
kinimo kalboje pabrėžė, 
kad taikos sutarties suda
ryme tarp TSRS ir Austri
jos 1955 metais Mikojanas 
lošė ypatingai svarbią rolę 
ir už tą Austrija jam dė
kinga.

Vakare Mikojanas buvo* 
garbės svečiu Vienos ope
roje, kur buvo dainuojama 
opera “Rožių Kavalierius”. 
Jis viešės Austrijoje kokią 
savaitę.

Turkai įemonstravo prieš 
ark. Makarioi?o paleidimą
Nicosia. — Kipro sostinės 

turkai surengė demonstra
ciją, kurioje jie protestavo 
prieš Makarioso paleidimą 
iš tremties. Kaip žinia, tur
kai, kurie Kipre sudaro a- 
pie ketvirtadalį arba penk
tadalį gyventojų, stoja 
prieš graikiškų kipriecių 
norą prisijungti prie Grai
kijos.

Demonstracijoje dalyva
vo apie 1,000, beveik visi 
jų jaunuoliai.
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KINUOS PASIŪLYMAS JAPONIJAI
KINIJOS LIAUDIES Respublikoje šiuo metu vieši 

Japonijos Socialistų partijos delegacija su Inejiro Asa- 
numa priešakyje. Asanuma yra bene įtakingiausias šių 
dienų Japonijos socialistų vadovas.

Socialistų delegaci ją priėmė svetingai. Delegacija turė
jo ilgoką pasikalbėjimą su Kinijos prezidentu Mao Tse-* 
tungu. Jie kalbėjosi, aišku, daugiausia apie Kinijos-Ja
ponijos santykius.

Japonijos spauda paskelbė to pasikalbėjimo rezul
tatus, gal visus, gal ne visus. Užtenka priminti, kad pa
sikalbėjimas atkreipė dėmesį milijonų japonų.

Kaip pagerinu tarp tų šalių santykius? Kaip prieiti 
prie to, kad Kinija ir Japonija būtų geri kaimynai? 
Šitie klausimai buvo gvildenami tarp japonų socialistų

Kinija — milžiniška šalis. Kinija turi apie 600,000,- 
600 gyventojų, o Japonija — arti 100,000,000.

Bet Japonija yra padariusi Kinijai neapskaiciuoja- 
rnų nuostolių; japonai buvo Kiniią užpuolę, ją bandė 
pavergti; Japonija buvo užgrobusi Mandžiūriją ir For- 
mozos salą. Bet visa tai buvo tuomet, kai Kiniją valdė 
išnaudotoju klika, kai Kiniią draskė ir mindė kitų salių 
imperialistai.

Po Antrojo pasaulinio karo Kinijos liaudis, nuver
tus! išnaudotojų kliką, pati pradėjo valdytis. Ir Kinija 
patapo tvirta, galinga. Ji atgavo Mandžiūriją, iš For- 
mozos japonai okupantai buvo išmušti. Tiesa, Formo; 
zą dar turi užgrobusi Čiang Kai-šeko klika, bet tai bus 
neilgai. $

Japonijos militarįnė galybė karo metu buvo palauž
ta. Ji tapo nualinta; ji neturi savo kariuomenės, neturi 
savo karo laivyno.. Tačjau Japonijos pramonė yra 
stambi, ištobulinta. Japonijos pramonės produktus Ki
nija, gali pirkti ir jai tai eitų naudon, gi Japonija, grą
žom gautų visokių savo pramonei žaliavų iš Kinijos.

Taigi vyriausias dalykas, kuris galėtų greit page
rinu tarp šitų dviejų kamynmių valstybių santykius 
yra: juo greitesnis normalios prekybos atsteigimas, ly
giai naudingas abiem šalim.

Bet Japonija negali atsteigti pilnai prekybos su Ki-. 

stybės departmentas draudžia Japonijai, Anglijai, Fran-! 
cūzijai ir kitoms šalims, kurias ji remia doleriais, vesti! 
su Kinija prekybą pilna to žodžio prasme. Suminėtosios | 
šalys negali Kinijai parduoti kai kurių mašinų ir ki-1 
tokių “strateginių” dalykų!

Mao Tse-tungas ir daugiau kai ką pasakė Japoni-. 
jos socialistams. Jis sakė: jei Japonija sutiks sudaryti 
su Kinija nepuolimo sutartį, tuomet Kinija galės atsisa
kyti nuo militarinio pakto su Tarybų Sąjunga. i

Tenka priminti, kad. tarp Tarybų Sąjungos ir Ki-1 
nijos Liaudies Respublikos militarinė .sutartis (paktas) 
buvo sudaryta, išeinant vyriausiai iš to, kad Japonija 
(arba “kas kitas” iš Japonijos salų) gali pradėti agresi
ją prieš Kiniją. j

Kitais žodžiais, Mao Tse-tungas pasakė Japonijos 
socialistams: Jei jūsų šalis nori suklestėti, nori taikoje 
gyventi, ji turi būti neutrali, ji turi būti gera Kinijos 
kaimynė, ji turi daryti biznį su Kinija kaip lygus su 
lygiu.

Toks pasiūlymas, aišku, kiękvienam taiką mylinčia
jam japonui labai limpa prie širdies. Ir spėjama, kad, 
grįžusi delegacija, visa tai motės išnaudoti.

Energingai ruošiasi > 1 
pasaulin iam festivali u i

Vilniaus; Kauno bei kitu 
Lietuvos miestu kioskuose 
pasirodė pardavimui Lietu
vos Pirmojo jaunimo festi
valio ženkleliai. Jie paga
minti pagal Kauno Poli
technikos instituto auklėti
nio V. Juršio projektą.

Ir taip didžioji Lietuvos 
jaunosios kartos šventė ar
tėja. Dabar vyksta eilinis 
ratas kultūrinės estafetės,

jono į rajoną j a u n i m a s 
perduoda estafetės gairelę 
(vimpelą) ir raportą, apie 
pasiruošimą šventei, apie 
ekonominius ir kultūrinius 
savo, miestu, bei kaimų lai
mėjimus. Susitikę dviejų 
kaimyninių rajonų jaunimo

patyrimu. Šilutės rajono 
pasiuntiniai, perduodam i 
Pagėgių rajono jaunimui 
vimpelą ir raportą, pado
vanojo kaimynams1, nuo
traukų albumą, pasakojan
tį apie Šilutės jaunimo gy
venimą, mokslą, poilsi ir 

iai, perduo- 
žemaičiams,darni

mas is rankų i rankas, iš
reikštų jaunimo taikos ir

Šventei ruošiasi ir savi
veiklos dalyviai. Vasario 
23 dieną Įirasidėjo rajoni
nės apžiūros, kurios tęsis

čiu metu baigsis ir miestų 
saviveiklos apžiūros, kurios 
prasidėjo kovo 9-10 d. d. 
Geriausias vietas apžiūroje 
užėmę chorai, ansambliai, 
orkestrai, šokių rateliai, 
pavieniai atlikėjai gaus tei
sę dalyvauti Pirmajame 
Lietuvos jaunimo festivaly
je Vilniuje. Čia susirinks 
apie 10,000 jaunųjų atlikė
jų. Geriausioms jų atiteks 
garbė atstovauti Lietuvai 

Ott „apumj. ucg«u ... , Maskvoje, Pasaulinėje jau-
nija dėl to, kad Washingtonas tai draudžia. Mūsų vai-' nimo ir studentų šventėje.

F es t i v a 1 i u i s u k u r i a i n i 
muzikos kūriniai ir daug 
naujų dainų.

Pavyzdžiui, Kauno triko
tažo fabriko “Ausmas” sa- 
vi veikli n inkai paruošė dai
nas “Penkmečio žingsniai” 
ir “Nenustebki, Nemunėli.” 
Pastaroji paskirta Kauno 
HES statytojams. Kauno 
S. Nėries vardo vidurinės 
mokyklos mokiniai savo 
sukurtomis dainomis pasi
rinko mylimos poetės eilė
raščius. Dainą “Prie Du
bysos” sukūre Šiaulių ra
jono Bubių tarybinio ūkio 
saviveiklininkai.

Ypač vaisingai dirba, jau
nieji Lietuvos dailini nkai. 
Kaip žinoma, Maskvoje Pa
saulinio jaunimo ir studen
tų festivalio metu bus ati
daryta festivalinė
Parodos komitetas paskyrė 
130 tūkstančiu rubliu res
publikos jauniesiems daili
ninkams.

cūzijai ir kitoms šalims, kurias ji remia doleriais,

ŠIŲ METŲ birželio mėn. 19-21 dd. Washingtone bus 
Japonijos premjeras Nobusukis Kiši. Jis čia taipgi tar
sis kai kuriais svarbiais' klausimais, liečiančiais Ja
ponijos ateitį.

Dėl to dabar Japonijoje kalbama: Ką gi Kišis mums 
parveš iš Washingtono? Ką Washingtonas mums duos?

Nieks Japonijoje šiandien negalvoja, kad Jungt. 
.Valstijos sutiks grąžinti Japonijai Okinawos ir Bonino 
salas, kurių japonai labai nori. Nieks nesitiki, kad 
Washingtonas sutiks panaikinti “saugumo sutartį”, pa
darytą su Japonija, pagal kurią Japonijos žemėje yra 
palaikomos amerikinės militarinės bazės.

Vieno dalyko japonai tikisi ir mano, kad Kišis iš 
, Washingtono jiems tai parveš: Sutiks, kad Japonija par- 
. duotų Kinijai kai kurių dalykų, kurie iki šiol buvo už- 

; drausti, kurių/ iki šiol negalėjo parduoti.
L ,Dėl to politiniai stebėtojai ir sako: Socialistų dele- 
; gacija, grįžusi iš Kinijos, japonams parveš daugiau, 
« negu Kišis iš Washingtono. Jei taip bus, tuomet socia- 
’ lįstų pozicija sutvirtės, o Kišio valdžios pozicija susilp- 
I nes.

Visa tai galį smarkiai išjudinti Japonijos žmonių 
• mases prie veiklos už tai, kad. juo greičiau tarp Japoni

jos ir kini jos būtų atsteigti normalūs, prieteliški san
tykiai. Jei taip bus, tai pasitarnaus pasaulinei taikai.

paroda.

Resp ubl i k i n ė f ėst i vai i o 
paroda atidaroma kovo mė
nesį. Geriausieji darbai bus 
premijuojami ir atrinkti i 
Festivalio dailės parodą 
Maskvoje.

Mes aplankėme kai kurių 
dailininku dirbtuves ir su
sipažinome su
Dailininkas E. Jurėnas ku
ria keletą lietuvių revoliu
cionierių portretų. K/Bog
danas baigia skulptūrinę 
kompoziciją, vaizduojančią 
V. I. Lenino susitikimą su 
V. Kapsuku - Mickevičium. 
Jaunas- skulptorius pateiks 
parodai ir daugiafigūrinę 
grupę “1863 metų vaistu 
čių sukilimas Lietuvėje. 
A. Stoškus festivaliui/ruo

»l, -js:;.-.- WBBMMWMNM

šia naują' vitražą “Lietu- 
.... O

pavaizduos kolūkių gyveni
mą.
kas,
jas,’

“Kolūkio brigądi n i n- 
“Kuku r ūzų augi n t o- 
“Kolūkio statybinin-

Lietuvoskurių jaunųjų 
skulptorių kūriniai 
kolūkine festivalio 
savo drobėje vaizduoja jau
na dailininkė G. Pęti’ova, 
kolūkio bitininkus -—į L Na
gi nškaitė. Abi jos šiuo me
tu dirba neseniai įkurtuose 
Palangos darbininkų kūry
bos namuose.

Daugelis jaunųjų daili
ninkų savo kūrinius skiria 
žvejų gyvenimui. Taikos te
ma atsispindės dadininko 
K. Morkūno vitraže', ir V. 
Kaušinio plakatuose^ Daug 
kūrinių skirti jaunimo,gy
venimui. Daug įdomiu kū
rinių ruošia ir jaunieji de
koratyvinio - t a ikon jojo me
no meistrai. Dailininkai 
tekstilininkai ruošia orna-
menti n ius

servizus, lėkštes.
Lietuvos jaunimas nuve 

i Maskva gražias 
bei suven i rus. I 
festivalio užsienio 
broliškųjų tarybinių

lova n as

su (lietuvn

Pionierių rūmu meninio 
siuvinėjimo ratelio, kuriam 
vadovauja

Gražiomis
šventei bus trnmpajnctraži- 
nis filmas /‘Pirmoji! stipen
dija,” kuri savb jėgomis pa-

MIKAS DEl'ROlTlĖTIS

Apie Floridą ir floridiečius
(/s p ū dži ų z iupsnelis )

(Pabaiga)
Tamošiūnas man sakė: “Aš 
jai pasiųsiu maldaknyges 
Meteiionio Peklą, ir Apie 
Dievus J r Žmones, ir pasa
kysiu, kad mes kitokių mal
daknygių neturime”. Jis ir 
pasiėmė keletą knygučių 
Pekla Kam ir Dėl Ko, pa
siuntimui Lietuvon.

Tamošiūnas labai nuste
bintas, kad Lietuvos jau
nuoliai, baigusieji aukštus 
mokslus, tebėra supančioti 
religiniais pančiais! (Mums 
rodosi, tokiu mažai—Red.) 
N ('jaugi, sako jis, Lietuvos 
mokyklose kunigai tebenuo- 
dija jaunuolių protus!? 
“Kur yra Lietuvos laisva
maniai, kur jų veikimas, 
kad ir jaunuoliai neatsipa- 
laįdoja nuo religinių bul

apsigyvenusių lietuvių, bet 
mažiau negu Miami. čia 
gyvena draugai Metelio- 
nis ir Vilkelis, seni darbi
ninkų organizatoriai — ve
teranai. Metelionis, atrodo, 
sveikas, drūtas vyras. Jis, 
man atrodo, kad rengia 
naują knygą, arba straips
nius dėl laikraščių, nes 
daug laiko praleidžia mies
to knygyne, besirausdamas 
literatūroj. Geriausio jam 
pasisekimo su nauja knyga, 
arba straipsniais laikraš
čiams.

Vilkelis darbuojasi orga
nizaciniai sustiprinimui liet, 
progresyvių veiklos, bet jo 
sveikata silpnoka, jį suvar
gino ilga liga ligoninėje, tai 
ir dabar negali gerai susti
prėti.

praleist — pasisvečiuot tai 
jau geriausia vieta Miami * 
ir Miami Beach, nes čiayrar 
daugiau lietuvių, ir visokių 
žingeidžių dalykų.

Tačiau dėl sveikatos, dėl 
atsikratymo reumatizmų, 
artraičių ir tų nelemtų “si
nus” (nosių kvarabos) — 
geriausia vieta Arizonos 
valstija, nes ten klimatas* 
šiltas, sausas, kraujas pasi
daro skystesnis, kūne pra-t 
deda geriau cirkuliuoti ir, 
prašalina kraujo užsibloka
vimus, tuos sukietėjimus — 
sutirštėjimus. Todėl, kurie 
apsigyvena Arizonoj, jų ne- 
bekamuoja artraičiai ar ki
tokios “kvarabos”.

Malonu buvo pasikalbėt
Tamošiūnu apie tokius

Kalbant apie Metelionio 
knygas, p r išeina labai ap- 
gailcstaut, kad “Laisvės” 
leidėjai neatspausdino dau
giau egzempliorių 1 
u J
Kodėl tail) skūpiai išleista! 
toji knyga? Jos nebėra, jau 
seniai išsibaigusi. Kokia

St. Petersburgas visiems 
yra žinomas kaipo senų 
žmonių miestas. Žiemos lai
ke čia suvažiuoja daugiau
sia seni žmonės su visokiais 
negalavimais.'Tūli jų sun
kiai pakelia kojas ir tik 
šliaužia eidami šaligatviais, 
arba per dienas sėdi ant 
“benčių” ant šaligatvių.

knygos Mat čia beveik visose gat-
Apie Dievus ir’žmones”. vėse yra įtaisyti “benčiai“

Manau, kad ir drg. Vil
kelis pataikė apsigyvent 
negeroj vietoj. Jam reikėtų 
(jei galima) persikelt į 
Miami. Ten mažiau drėg
mės, daugiau saulės šviesoą* 
ir daugiau brolių lietuvių.' 
Ten gal jam sveikiau ir 
linksmiau gyvent. O gal ir 
su finansinėmis išlaidomis* * 
jam būtų lengviau, nes 
Miamėje yra gerų draugų. 
Tikiu, kad jie jam pagelbė-

mažai išleista? Juk Mete- 
lionio “Pekla” ir minima

t” 
ant šaligatvių sėdėjimui 
žmonėms. Mįami tokių sė
dynių nėra.

Klimatas (oras) čia turi 
daugiau drėgmės, ir 
niau lyja negu Miami. Mat 
Miami stovi prie jūrų iš 
vienos pusės, o St. Peters
burgas beveik apsuptas 

* vandenimis. Ar sveika

daž-

religinius burtus. Jau ke
liolika žmonių klausė ir 

uivyiuiu įmanęs, “kur galima gauti. 
vės. j Metelionio knvgą“? O kur-i žmonėms gyvent kur daug
dov a n o m i s i

Arklių, šunų ar katinų 
lenktynėse nebuvau, nes 
neinteresuojuos tokiais 
“sportais”, gemblerystėmis. 
St. * Petersburge su draugu 
Vilkeliu buvome tik senelių 
koncerte ant Million Dollar 
Pier. Toji vieta pastatytą 
nuo krašto ant vandenio. 
Čia susitikau draugus Pa- 
lionius (buvusieji detroitie-* 
čiai, baronienė, Metelionid 
sesuo) Tvaskienę, ir kitus. 
Tasai Pier yra didelis pa

statas, daug vietos, ir kai}) 
•atrodo, yra įrengtas tik se
niems žmonėms palinks
mint. ' Viduje grindys ir 
tarpduriuose taip įrengta, 
kad einant kojos neužkliū
tų, viskas nuolaidžiai, be 
slenksčių. Mat, daug žmo
nių nebepakelia gerai savo 
kojų, ir tik šliaužia, o jei 
užkliūtų aukštesnį daiktą, 
tai parpultų ant grindų^ 
Kai koncerto vedėja užko- 
mandavoja — “everybody 
sing”, tai visi tėvai ir ma
inės dainuoja, ir susidaro 
nejaukus triukšmas — ala-/ 
sas, nes tūli seneliai nebėr 
turėdami balso tik švokščia 
— kriokia, bet mano, kad 
jie dainuoja pagal notas/ 
Aš nedainavau, bet mano 
draugas Vilkelis dainavo.

drėgmės, ypatingai su reu
matizmais, artraičiais ir 
plaučių nesveikumais — 
gali pasakyt tik daktaras. 
Aš manau, kad nesveika.

gi. ją gausi, kad jau nebėra. 
Dar viena gera, naudinga 
brošiūra, tai “Keleivio” iš
leista “Kodėl Aš Netikiu i 
Diovn” Dabar galėtume

;r Pakruojo jaunų- tas ]xnyo-as siųsti Lietuvon,
------ į almjinachas. I |.egLl j()S p]auktų per Atlan-

,9-i tiko vandenyną ir laužytų i gyvenimui vietą Floridoje, 
.artams M:ask\ oje. re]įginius ledus Lietuvoje. Į tai aš pasirinkčiau Miami, 
įsieji krejisininkai, — — — 'arba kur kitur toliau nuo
a, tenisin pi k a i, Petersburge irgi yra ! vandenynų. Tik vakacijoms

dentan, i
j ų literatų alr
Lietuvos sportininkai ruo-į
šiasi startams Maskvoje.

lengvaatlečiai dalyvaus ii 
Festivalio sportinėse var-

se jaunimo sportinėse žai
dynėse, kurias orįaniuoja 
TSRS Olimpinis Komitetas.

.■. . 30- tūkstančių|užsienio 
svečių bei 120 tūkstančių 
tarybinių'jaunuolių ir mer
ginų dalyvaus Mas 
si t iki me. Lietuves 
liai. ir merginos pat ary’s vi-

\VOS su
jaunu o-

Jei man reikėtų pasirinkt

Mašinos su Lietuvos 
hnoniu ženklu

Si

Mašinų gamyba — tai 
jauniausia Lietuvos pramo
nės šaka. Ji sukurta tik 
pokariniais metais. Šioji 
šaka ypač plačiai bus vys
toma per šeštąjį penkmetį, 

išleidžia-Lietuvoje
sa, 
m a šioje

butu Pinks-1nJa ^i-k metalo apdirbimo

PAS KAUNO HIDROELEKT
RINĖS STATYTOJUSI

iKaunas, III. 16 d. Kauno

metaliniai poliai i už 
tveriančią būsimi! Iii 
linus Įrenginių duobe 
gylis siekia. 12 metru

gamyklos daugiau 
vagonų polių. Iš v.isr 
reiks apie 2 tūkstaik 
metalo.

Statybininkai sparl 
bų tempus visuose 
Paleidus mažąją bet
myklą, kasdien duodama dvi
gubai daugiau sure 
gelžbetonio, piegu vasaros

liau

urą, ati-

turbinų -suvirina 
m o agregatų, dažymo apa
ratų, jog jų užtenka ne tik 
vidiniams poreikiams pa
tenkinti, bet ir eksportui. 
Mašinos ir įrengimai, tu
rinti e ji Lietuvos įmonių 
ženklus, išvežamos į Kiniją,ni —......... ---------------------- ---------------- . ------------ «»”

ti-! Indiją, Vietnamą, Lenkiją
R u m u n i j ą, Vengri j ą ir ki-

Kalimo

10

ius tonu

Ina dar- 
baruose. 

:ino ga-

n karnoj o 
lai-

UI » V. -O * A k? LA 7 • •

ju darbais k°tarpiu. z f dešiniojo kranto
pylimą per trumpą 
pilta 150 tūkstančiu 
metru grunto.

- Tūkstantinis hk

ai ką su
ku binių

met pradėti kloti betoną i pa
grindinius Kauno HES įrengi
nius.

Elta

le- Atsinaujindamas 
meratą pridėk vien 
doleriuką Laisvės p

prenu- 
ą kitą 

dramai.

Šiemet respublikos 
nu gamybos įmonės 
šaliai daug naujos produk- 
c i j os. Stakl i ų gami n toj ai,
palyginti su 1956 metais, 
beveik dvigubai padidina 
greitaeigių h o r i z o ntalių, 
vertikalių bei universalių 
frezavimo staklių išleidi
mą. “Žalgirio” gamykloje 
Naujoje Vilnioje įdiegia
mas srovinis gamybos bū
das, konvejerizu o j a m a s 
staklių surįnkimas. Šioje 
įmonėje įkurtas dideliš kon
struktorių biuras. J ame 
dirba jauni konstruktoriai, 
baise Kauno Politechnikos 
institutą. Gamykla jau šie
met pradės gaminti lietu
vių konstruktorių sukurtus 
naujų tipų stakles.

Daug naujovių bus ir 
Kauno turbinų gamykloje.

maši- 
duos

Čia neseniai pradėta ga
minti garo turbinų, turin
čių dvigubai didesnį pajė
gumą, negu kad buvo išlei
džiama anksčiau. Turbinų 
gamintojai šiemet įsisavins 
turbosiurblių, reduktorių 
bei kitų įrengimų gamybą.'

Lietuvos- laukuose dirba 
vis daugiau respublikoje 
pagamintų durpių kasimo 
mašinų, dobilų sėjamųjų. 
Kolūkiai ir tarybiniai ūkiai 
taipgi gauna > lietuviškąsias 
grūdu kuliamąsias, kulti- 
vatorius. Visos šios maši
nos dar visai neseniai į 
respubliką buvo įvežamos. 
Šiemet Lietuvoje įvairių že
mės ūkio mašinų bus paga
minta 2.5 karto daugiau 
negu .p e r n a i. Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, Alytaus 
įmonėse bus pradėta ga
minti dobilų kuliamąsias, 
patobulintas linų kuliamą
sias, durpių surinkimo ma
šinas, pašarų smulkintu- 
vus.

Respublikos įmonės ple
čiamos. Į rikiuotę stoja 
nauji cechai, tobulinama 
technika ir gamybos proce
są!. Kuriamos naujos įmo
nės: grąžtų gamykla, tele
vizijos aparatūros ir kasos 
aparatų gamyklos, staklių 
prietaisų bei priklausinių 
imonė.

Su draugu Metelioniu bu^» 
vome žuvauti prie to vadi
namo Pier. Aš nežuvavau, 
nes neturėjau jokių įran? 
kių. O Metelionis ir kiti 
pagauna nepaprastų žuvų. 
Vandenyje jos plaukioja 
kaip paprastos žuvys. O kai 
ant meškerės ištraukia, tai 
išsipučia kaip “baliūnas”, 
kaip “footbolė”. Aš jų ne
imčiau, bet Metelionis sako* 
kad tai yra geriausia žuvis 
dėl valgio. Tą dieną jis..už- 
kabino žuvį, traukė, nulūžo 
meškerės lazdelė, žuvis pa
siliko vandenyje, ir prara
do visą meškerę.

Pabuvojęs St. Petersbur
ge dvi savaites, ir kai lie
tus išgązdino, sugrįžau į 
Miami. Tai tiek galėjau šį 
sykį “primaliavot” apie* 
Floridą ir floridiečius.

D. Klova

Jei jūs norite parduoti 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

n*

2 pūsi. Laisve (Liberty) Ketvirtad., baj. (April) 25, 1957 
»



Jonas Kaškaitis
I

Pasprukau Amerikon Cleveland, Ohio
Tavo legalės civilės teisės

(Tąsa)
ATSIMINIMAI

Šalia teorinių straipsnių buvo ir eilė
raščių ir apysakų. Viena tokia, paties 
Kapsuko taip jautriai parašyta apysa
kaitėj (ar vaizdelis), mane giliai pavei
kė. . . Moksleivis per vargą ir pastangas 
išėjo universitetą. Buvo idėjiškai nusis
tatęs studentas. Tačiau, susilaukęs kar
jeros, netrukus pasidavė pinigo žave
siui. Vakarais dėliojo krūvelėmis, skai
čiavo skambučius. Idėjiškumas užsimir- 

•šo. . .
Kartais vakare vaiskiai sudroždavom 

po keletą dainų, revoliucinių dainų, liau- 
'dies dainų. Išvažiuodavom ir pasivaži- 
nėt po Salų ežerą, o jo esama nemažo.

Sekmadieni — Salų bažnyčion, stovė
jau ant aukštų, prie vargonų, žinoma, 
vis tebevilkėiau paprastais kaimiečio 
rūbeliais, tai nebuvau taip žymus, įsi
maišęs su kitais.

•

Bebuvojant man pas Leleiką, gal už sa
vaitės, atvažiavo iš Viedarų mano svai
nis Petras Giedraitis su Kaziu Vilučių, 
milutis — južintiškis, mūsų giminietis, 
jau pora metų, kaip apsigyveno mūsų 
kaime. Geras, tvarkingas vyras. Atva
žiavo jiedu su greitu reikalu: padavė 
man laišką. . . iš Dorpato universiteto. 
Reikalauja užmokėt 25 rub. už pirmąjį 
lekcijų semestrą. . . Bėda! Kas gi čia 
man dabar daryt? Žinau gerai, Rusijoj 
man toliau mokytis nebebus galima, dėl 

x politinio sąmyšio ir arešto. O ir iš viso, 
ar bus kada galima tęst toliau pradėtąjį 
medicinos kursą — tai didelis ir tamsus 
klausimas. Visa ateitis ūkanota. Visdel- 
to, dėl viso ko, man labai reikėtų turėt 
bent mano “popierius”, gimnazijos ates
tatą, universiteto paliudijimą, metrika ir 
t. p. Jeigu kada atsirastų proga įsto> 

’vėl kur universitetan, tie dokumentai 
man būtinai reikalingi.

* Nėra kas daro. Reikia kaip nors su- 
4 krapštyti tuos nelabuosius 25 rublius ir 
greičiau nusiųsti universitetan. Kitaip 
man iš ten neatiduotu mano dokumentu.I v -

Tai ir nutarėm, kitaip neišeina. Giedrai
tis su Vilučių vėl tuoj grįš namo ir turės 
mano vardu išsiųsti Dorpatan užmokes
tį. Taip jie ir padarė. Rūpestis. . . neri
mastis. . . baimė. . . Nežinau, kaip čia 
dalykai pasvirs. . .

O tuo tarpu pradėjo plist nelemtos ži- 
4 nios. Atsigriebia įžeista caro valdžia. 

Reakcija įsigali, šėlsta, kaip įdūkusi aud
ra. . . Atūžia ji iš to ir iš to krašto. .. 

« Baisu, kas ten dedasi kaimyniškoj Lat
vijoj! Kazokai, dragūnai siautėja apie 
Ukmergę, Kupiškį. . . jau ir apie Rokiš
kį .. . ir apie Kamajus. . . Kas ten dėjosi 

t Štai neseniai Kamajų miestely! Sušaudė 
’ Smalsčio namus! Visą miestelį užplūdo 

įtūžusius reakcijos juodoji galybė, kazo
kai, dragūnai. Teroras. Kratė ieškojo

- visus pakraščius. Studento Jurgio Smals
čio namie nerado, tai suėmė užtat jo 
brolį Napalį ir nudangino kalėjimam O 
į Smalsčių pirkią paleido iš patrankos 
šūvius. Sugadino, “su armotom” sušau- 

, dė namus! Pirkioj skylės sienose išdras
kytos. . . O čia šalčiai suspaudė.

Buvau Salų bažnyčioj vieną sekmadie- 
< nį, ir paskui už kelių dienų Leleika nu

girdęs ką ten kalbant, kad tokį ir tokį 
vaikiną su nedideliais ūsiukais ir barzde
le, kurs stovėjo “ant viškų”, matę nese
niai Kamajuose ir girdėję sakant pra
kalbą. . . Jau nebesaugu darosi ir Salo
se būt. . . Kitą sekmadienį ant viškų nė 
nebėjom, bet kiūtėjom, stūkso jom apa- 

f čioj. Ir tai kas nors pastebėjo. . . Ir tik- 
, rino, pažinę: Tai jis Kamajuose kalbėjęs.

Čia jau visai nebe juokai. Pavojus ar
ti. Ilgiau čia viešėt nebegalima. Ir pats 
Leleika bijo, kad nesusektų, jog jis sle
piąs savo pirkioj politinį nusikaltėlį. . . 
Galėtų dar ir jo gūžtą sušaudyti. Tai vie
nas vyrukas ir apsiėmė mane iš čia iš
gabenti. Pats Leleika važiuot bijo, kad 
kaip aikštėn neišeitų. Kaip tiktai sute
mo, ir apleidau aš tą gana jaukią pric-

► glaudą.

žiavo į mano gimtąjį Viedarių kaimą, 
pranešė, kas čia dedasi. . .

Išeities kitos čia jau nebėra, kaip tik
tai greičiau man visai išvažiuot kur už
sienin. Sugrįžęs iš Viedarų, dėdė Juoza
pas atvyko pas Kuolus. Sakė, kad Pet
ras Giedraitis laksto dabar, kad kur 
greičiau sugraibytų pasiskolint pinigų 
man kelionei. O čia netaip lengva. Vie
na, juk jis negigali taip atvirai, viešai 
sakyt, kad Kaškiaučiukas ruošiasi užsie
nin pasprukt, nes tai galėtų pasiekt val
džios žmones, ir pavojus dar labiau pa
didėtų. O ir šiaip pinigingą gerą, supra
tingą žmogų surask tų, kad geras. . .

Šešiolika dienų išsislapsčiau Salose pas 
Leleiką. Dvi naktis praleidau pas tetulę- 
Radišiuose, ir tą antrąją naktį pribuvo 
svainis. Petras Giedraitis iš mano Vieda
rių. Papasakojo, kiek vargo jis turėjo/ 
kolei jis šiek tiek sugaudė pinigų man 
kelionei. Zarasų mieste jis pažinojo Ri- 
dzikauskienę su dukteria Henrieta, to
kius šlėkteles, bet ramius žmones. Tai 
čia ir gavo pasiskolint 60 rublių. Radzi- 
kauskaitė davė ir savo brolio adresą 
Šveicarijoje, kad aš važiuočiau tenai į 
Lozanos miestą: “Lausanne, L’ecole^de 
Medicine, Kazimierz Radzikowski”. Ka
zys esąs mokytojas ar dėstytojas medici
nos kursuose. Tai gal ten kaip nors pa
sisektu ir man įsikibti. . . 

i- (■

Pasakojo Giedraitis, kad, manęs ieško-, 
darni, dar vėl buvo atjoję Viedarų kai
man Antazavės uriadnikas su keliais ka
zokais. Klausinėje, šnipinėję, tai patyrę, 
kad “Kaškiaučiuko niekur nebėra. Jau 
seniai jis dingo, Amerikon išbėgo”. . . O 
mūsų andai Antazavės valsčiaus išrink
tuosius suėmė ir išvežė Zarasų kalė j i- 
man: viršaiti Kisielių Petra ir seniūną 
Kairiaučiu Joną.

Ir šiaip, ką atsimindamas, pasakojo 
mano svainis. Ir apie Antazavę, ir apie 
Avilius, ir Dusetas, visur apylinkėse 
trankosi, zuja, laksto, šnipinėja tie į- 
gudę valdžios šuneliai. Vis tebeieško apie 
Avilius revoliucininko Juzoko Matuliau- 
čioko ir jp sesers. Dusetiškiuose ieško 
labai Daminyko Kulikaucko ir dar ten 
kokių. . . Taip? Domą Kulikacką gerai 
pažinojau. Iš Mintaujos atvažiuodamas, 
gaudavau ir su juo susitikti. Tai kaimo 
siuvėjas, perėjūnas, gana šviesus vyras, 
apsiskaitęs, susipratęs. Prie visko jis ti
ko: ir padainuot, ir pažaist kaime su 
jaunimu, ir proklamacijas išnešiot, išlip- 
dyt kur ant sienų, ant stulpų, ir prakal
bą pasakyt. . .

Apie Dusetas taipgi ieško “raudonsiū- 
liai” i)' realistų moksleivių-: Kibirkščio 
ir Juozo Lapienio. Atsimenu gerai! tek
davo su jais susitikt Rokiškio stoty ir 
kartais vienam vagone pavažiuot. Tykūs 
buvo abu vaikinukai. . . O kaip apie stu
dentą Kazimierą Būgą? Apie Būgą 
Giedraitis negirdėjęs. Turbūt jis visai 
nebuvo ir parvažiavęs namo šį kartą, iš 
Petrapilio.

Na, tai kas gi man dabar daryt? Ši- 
tokion didelėn kelionėn leistis, užsienin, 
ir dar slaptai, kad tavęs nepažintų ir 
nesuimtų, tai ne juoko darbas. Reikia 
gerai suplanuoti, kad visa kas pasisek
tų sklandžiai. Būtinai reikia man kaip 
nors susisiekt su Jurgiu Smalsčiu, paši
lei raut, kaip jis žmogus labiau patyręs 
ir daugiau visko matęs. Tai -pa važiuo
kim Kamajuos’: ten vis jau ko nors su- 
sigriebsim. Studento Jurgio, žinoma, 
tenai nerasim, bet jo namiškiai galėtų 
kaip nors su juo susižinot. . .

Gerai. Darykim taip. Balys Kuoliukas 
mane apvilko švaresniu namų darbo juo
do milelio švarkeliu, ir kepurę davė žmo
niškesnę. O, kad, dieną važiuojant, "kas 
manęs nepažintų, tai apgaubė mane te
tulė savo stora ruda vilnone skara, ap
tuk) j o visą ant galvos ir ant pečių, taip, 
kad aškvos tik kvėpuot galiu, o šiaip ir 
nepasakjytum, kas čia rogėse šiene, šiau
duose pūpso, gal kokia boba su skara. 
Petras’Giedraitis, juk irgi ne šių vietų 
žmogus, tai nelabai tyeno teatkreips dė
mėsi, važiuodamas. 

4. Z

(Bus daugiau)

Nesivėlinkite, Laisves Prie lėliai

Ohio Teisių Biliaus Kon
gresas išleido žemiau tel
pančius patarimus, 1 kuriuos 
kiekvienas pažangus žmo
gus privalo žinoti. Į

Kiekvienas žmogus -pri
valo susipažinti su 'savo ci
vilinėmis, teisėmis ib nepri
valo pavelyti niekaip prasi
kalsti prieš tas tei|ses, no
rint atimti laisvės kitiems. 
Tik taip bus galima išsau
goti Amerikos žmonių de
mokratines teises bei sulai
kyti tuos, kurie kėsjnasi 
parausti pamatus Teisių Bi- 
liui ir Konstitucijai.

Tavo privatiškos teisės
’* Tu neprivalai atšakinėti 
į policijos, FBI ageįitųi ar 
Imigracijos viršinidkų sta
tomus klausimus, todėl, kad 
tavo atsakinėjimai galės 
būti panaudoti prieš tave 
teisme. Reikalauk1 teisės 
pasišaukti advokatą pir
miau atsakinėjus į | klausi
mus.

i
Namai yra tavio tvirtove
Neprivalai leisti!, jokiam 

viršininkui įeiti į savo na
mus, jeigu jis neturi va
ran to ; nepavelyk niekam 
daryti kratos savo namuo
se, jeigu jis neturi tąm va
idinto, ir neatsakinėk į klau
simus.

mo teismas paskelbs įkalti- 
nimą ir reikalaus pasisaky
ti: kaltas ar nekaltas. Pa
sakyk nekaltas.

Kaucija
Po pasisakymui “nekal

tas”, privalai reikalauti, 
kad teismas paleistų ant 
tavo duoto žodžio, kad a- 
teisi į teismą ant nustaty
tos dienos. Bet jeigu teisė
jas atsisakytų paleisti be 
kaucijos, tuomet reikalauk 
nuosaikios kaucijos.

Vengti poliaijios žiaurumo
Jokiame atsitikime ar są

lygose policija ar kitas vir
šininkas neturi teisės mūš- 
ti, stumdyti ar kitaip ne
žmoniškai pasielgti. Ohio 
Teisių Biliaus, ar kita kuri 
organizacija, kurios veikia 
prieš policijos, brutališku- 
mą, tau pagelbės.

(Susipažinimui su Teisių 
Bilium ir su Amerikos Kon
stitucija privalome pasis
kaityti knygą 
Demokratijos

“Amerikos 
Steigėjai”,

raturos Draugija.)

Montreal, Canada
Gazas iš Albertos sekančiais 

metais

Nuvežė mane vaikinas ir paliko Radi- 
4 šių kaime pas brolėnus Kuolus, o pats 

davė apie tai žinią ir mano dėdėm Kve- 
deram Dvirėžiuose, kad ką nors darytų 
greit. . . Tai dėdė Juozas tuojau ir išva-

Tuojau pasisakykite, kad stojate i Lais
vės prietelių eilę, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite, 

po kiek galite mokėti j mėnesį, ir pradėkite 
darbą.
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vauti, ii- sako, atsilankiusieji 
nesigailės, nes tikrai bus gera 
ii- linksma vakarienė su sma
gia muzika.

Išvažiavo svečiuosna

John ir Gene Crabie (Kie- 
laitė su vyru) velykinių šven
čių proga išvažiavo svečiuosna 
į Jungtines Amerikos Valsti
jas.

PAŠOVĖ SAVO BROLI
Newyorkietis jaunuolis Ed

win Gardner bežaisdamas su 
pavogtu revolveriu peršovė 
savo brolio Dennis galvą. 
Peršautasis yra kritiškoje pa
dėtyje.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 

; nors stambesne auka paremk
— i biudžeto sukėlimą.

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 penkinAikę į voką ir siųsk, nes £ita 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
piu. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų kny
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 $1.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIA1 ’ (Amerikos lietuvių gyvenimo kny- ’ 
ga) sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos 
trečiosios dalies darbus, 
kultūra ir tautinį išlikimą, 
tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK
ar 2, ar 3, knygų, tai už 1

vargus, kančias, nuopelnus,
652 psl., kieti viršeliai, kaina

Už $5.00! Bet kas nori tik 1 
tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 

tik $4.00. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, III

i

Traps Canada P i p c Lines 
Ltd., kompanijos pareigūnai 
praneša, 
vedimui 
A l bertos 
alą eina 
masi, kad ateinančiai^ metais 
Montreale jau 
gauti naudojimui 
gazo.

Gazo atvedimui 
bertos j rytinę Kanadą, turės 
apie 2,250 mylių ilgio. Dalis 

Toronto ir Ste. An- 
Nedliok jokių ’ne de Bellevue (iš kur į Mont- 

jrealą bus skirtumas gazas), 
• manoma bus baigta nutiesti 
iki š. m. lapkričio mėnesio. 
Apskaitliuojama, kad kainuos 
ąpie $50,000,000 padidinimui 
dėl gazo išskirstymo sistemos 
Montrealo ribose.

Apie 24,000 šeimų keis 
gyvenimo stubas

Paprastai Montrealo apy
linkėje yra priimta nuo prieš
karinių laikų, kad žmonės, 
k uric renduojasi stubas, jei 
nori jas keisti, tai keičia su 
pabaiga jų rendavimo sutar
ties, tai yra, gegužės 1-d. To
dėl čia ir žinoma ir yra priim
ta vadinti, kaip “gegužės 1 d., 
kraustymosi diena“, 
liuojama, kad šiais 
k raustysis-keisis stu bas 
2d,000 šeimynų.

Tikisi pasekmingos vakarienes 
šį šeštadieni j

Teko patirti, kad valdyba ir 
nariai kruopščiai darbuojasi 
ir tikisi turėti puikią ir pasek
mingą didžiosios Montrealo 
Lietuviu Sūnų ir Dukterų Pa-1 
ša I pines D-jos vakarienę, kuri 
įvyks ši šeštadienį, balandžiu 
27 d., 7-tą vai. vakare, Rumu
nų salėje, 3490 Iberville St.

Rengėjai, sakoma, aplanko 
žmones Į namus kviesdami į 
vakarienę narius ir šiaip sve
čius, o kurių negali pasiekti, 
norėtų ir prašo visus Montrea
lo ir apylinkės lietuvius daly-

Areštai

ko m panijos
kad tiesimas tūbų, at- 

natūralaus gazo iš 
provincijos į Montre- 
pilnu tempu ir tiki-

BROCKTON, M ASS. i

Jeigu esi areštuojamas, 
pareikalauk iš viršininko, 
kad parodytų varaįitą ta
vęs areštavimui. Atsimink, 
areštuojantis viršininkas v ik 
neapsaugos tavo teisių, pats lubos, tarp T 

jei S A r/Ari 11 mlzm * no zl T^/AllrAAz;

informacijų apie savo drau- i \ • i ! Tgus nei apie organizacijas, i.
Kalėjime |

Po asmens arešto, poli- 
cistas af kitasi koks virši
ninkas veda į policijas stotį 
ar Imigracijos Departmen- 
tą, kur yra nustatomas a- 
reštuoto asmens kaltini
mas ir įtraukiamas į kny
gas. Čia irgi neprivalai 
duoti jokių informaęijų, tik 
savo vardą. .'

Būdamas kalėjime, rei
kalauk teisės telefonuoti, 
atsitikime, jeigu ir neturė
tum pinigų užsimokėti, nes 
ta teisė tau priklauso ir tu 
ją turi gauti. Pasišaukti 
gali: advokatą, savo j šeimos 
narį ar draugą ir, gdvęs te
lefoną, pasakyk įšaukia
mam, kas esi, ant kokios 
sumos nustatyta kaucija ir 
kuomi esi apkaltintas. Tai 
ir viskas.

Teise tuoj autinio 
išklausinėjiimo

Suareštuotą žmogų 
mas privalo imti ištyrinėji
mui tuojau, nelaukiant ke
lių dienų ir gaišinant jam 
laiką, ir areštuotas turi tei
sę to reikalauti. Po ištyri-

bus galima 
natūralaus

tūba, iš Al

A p s k a it
in e ta i s 

apie

is

i

teis-

išradėjas Nau- 
New Era’' mišinio 

sako: Stiprūs
energijos, daro
Pats išradėjas

i AR BIBLIJOS 
PASAKA

apie Samsono spėką 
turi kokią Reikšmę?

' Franas Bitautas
' jos Gadynės
galvai mazgoti, 
plaukai duoda 
asmenį jaunu.
,ir daugelis kilų jį vartoja jau 
per 40 metų ir jie turi jaunus 
plaukus ir nepaprastą energiją. 
Išradėjas pataria visiems naudo
ti Nąujos Gadynės mišinį. Pri- 

J siųskite $2.00 už 8 uncijų bonką.
F. BITAUTAS
303 So. Pearl St.
Denver, Colorado
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Lietuvių Tautiško Namo Draugovė 
Savo 44-rių Metų Sukakties Proga 

Stato Scenoj 2 Aktų Operetę'

’’TEISMO KOMEDIJA”
Šią operetę suvaidins garsusis

Brooklyno Aido Choras
Vadovaujant Mildred Stensler

Įžanga $1.50 Pradžia 7 v. v.

Vaidinimas Įvyks šeštadienį

Gegužės 11 May, 7 P. M
Lietuvių Tautiško Namo 

Didžiojoje Svetainėje
668 No. Main St., Montello, Mass.

Ši komiška operetė yra sukurta iš ypatingų įvykių 
- teismabučiuose. Labai juokinga ir įdomi pamaty
ti. Bus gražių dainų solais, duetais ir viso choro.

fcjni miijiumummmumii umtnr

ELIZABETH, N. J

■

>

Operetiškas Koncertas
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ji Apskritis

Įvyks šeštadienio vąkarą, 7 P. M.

Balandžio 27 April
Durys atdaros visiems Įėjimas nemokamai

MEDUS
Jeigu dar ncparsitraukčtc 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 Naturalio medaus. 3 svarai 
(kvorta) $1.35.

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

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas
J. W. THOMSON

RED J, Rt. 32, N. Franklin, Conn.

Rusų Svetainėje
408 Court Street, Elizabeth, N. J.

Programą pildys garsusis

Aidsietvno Kvartetas
Gerbiama Visuomene!

Iš visos New Jersey valstijos kviečiame atsilanky
ti- į šį koncertą ir pasigrožėti Aidsietyno kvarteto 
vaidyba ir dainomis. Nes jis duos ištraukas iš ope
retes “Sudrumsta širdis” ir daug kitų gražių dainų, 
vadovybėje Mildred Stensler.

Rengėjai

t

A



Hartford, Conn.
Bušu važiuosime i koncertą • *

Laisvės Choras stropiai ruo
šiasi j Lietuviu Meno Sąjungos 
suvažiavimą ir festivalį-kon- 
certą. Koncertas Įvyks geg. 18 
(i., šeštadienį; suvažiavimas 
19 d.

Laisvės Choras dalyvaus 
koncerto programoje geg. 18 
d., šeštadienį. Nusamdė didelį 
modernišką busą, apie 2o ne- 
choristu gali važiuot su choru. 
S3 “round trip’’, tai labai pi
giai. Užsisakykite greitai vie
tą nuvažiuoti į Richmond Hill, 
N) Y., įvyksiantį koncertą sy
kiu su choru.

Busas išeis 1 1 vai. ryto, geg. 
18 d., nuo 157 Hungerford St. 
Hartforde, Sugrįš tą pačią 
naktį. Pasinaudokite gera pro
ga turėti gerus laikus.

i Mūsų ligoniai

Moterų klubo narės serga. 
A. Lopata susižeidė ranką, 
dar vis sugipsuota, buvo nusi
laužus kaulą.. O. Kiškiūnienė 
buvo ligoninėje, dabar na
muose, dar vis nesijaučia ge
rai. M. Staugaitienė buvo sun
kokai susirgusi, šius žodžius 
rašant dar tebebuvo ligoninė
je.

Linkime visoms draugėms 
susveikti.

Rep.

Port Arthur, Canada
Mire A. Bružas

Mirė A. Bružas, kilęs iš 
Panemunėlio vals., Rokiškio 
apskrities, į ši kontinentą 
atvažiavęs 1907 metais, o 
šioje apylinkėje išgyvenęs 
35 metus. Tai buvo pirmiau
sias lietuvis, apsigyvenęs 
šioje apylinkėje, kurio aki
vaizdoje du kart pasididino 
.Fort William-Port Arthur 
gyventojų skaičius ir susi
darė kelių gentkarčių lie
tuvių kolonija.

Tai, sakyčiau, buvo žmo
gus, kuris su aplinkybėmis 
greitai, sutapo, visą laiką 
kokia nors veikla užpildy
davo; kuris nepalankias 
aplinkybes nugalėti turėjo 
gabumų ir spėkų, bet sto- 
kavo. . . drausmės, kiek vei
kė nelemtas skystimėlis ir 
sprando tvirtumas, kad ne
būti kitiems aklu įrankiu, 
gyventi ir savo klasei.

Velionis apie 2Q metus iš
dirbo medžio industrijoje. 
Jis šiuos darbuos buvo tik
ras ekspertas, kaip nedau
gelis. Daug kartų miško ba
ronų buvo jam suteikta pri
vilegija, ' bet negalėdamas 
savęs atsiplėšti nuo žmonių 
moraliai, velionis tuo nepa
sinaudojo.

Bėgyje paskutinio de
šimtmečio Antanas sumetė 
savo likimą su ukrainiečių 
tautybės moterėle, nusipir
ko farmą ir pradėjo triūs- 
tis ant ūkės ir daugiau do
mėtis pasauliu, įsirašė į 
KLL Draugiją, skaitė pa
žangią spaudą ir kaikada 
atsilankydavo į parengi
mus. ,

O, štai dar prietikis, ku
ris paryškino velionio pa
žiūras: Koks laikas atgal ji 
sutikau trokelį prisikrovusį 
ūkio produktų. Jis sako: 
“Ieškau marketo”. Sakau: 
“Kur tu jį rasi? Kam daug 
gaminat?” “Na, ne tas”, 
jis sako, “reikėtų Bimbą 
pastatyti Kanados premje
ru”. Sakau, kad jis yra JAV 
pilietis. Paskiau nukreipda
mas kalbą sako: “Matai, 
brolau, su Bimba kiaules 
ganiau, šteituose kartu gy
venau, buvom jauni, aš 
linksminausi, o jis mokino
si, o dabar koks jis didelis 
visuomenininkas, o aš. .

* Jis turėjo giminių Lietu
voje ir su jais susirašinėjo.

Mirė balandžio 9 d., stai
giai, širdies priepuoliu, iš-

Toronto, Canada
Atžymėjo dešimtmetį

Praėjusį šeštadienį Tony 
ir Anne Merkiai ruošėsi 
atžymėti savo vedybų de
šimtmetį. Jie ketino nuvyk
ti kurą gerą klubą ir pasi
vaišinti kartu su artimai
siais giminėmis. Bet išėjo 
kitaip.

Apie ketvirtą valandą jie 
buvo informuoti, kad įvyks 
invazija. Na, tai ir buvo. 
Vakare pas Dr. P. Morkį, 
dantistą, jo brolį ir artimą 
kaimyną, susirinko keli de- 
sėtkai svečių, kaip artimie
ji giminės, taip ir draugai 
ir draugės, ir pradėjo ap
vaikščioti jų sukaktuves vi
sai kitaip, negu jie planavo.

Šeimininkės visus pavai
šino skaniais valgiais, o šei
mininkai — gėrimais. Na, 
kokios gi sukaktuvės bus, 
jei nebfis’šokių. Laimė, kad 
Dr. Morkio namo skiepe la
bai daug vietos ir yra visi 
patogumai kaip tik dėl to
kių suėjimų. Tai ir buvo ir 
smagu ir linksma visiems.
• Svečiai jublijatus pasvei
kino, palinkėjo jiems svei
katos ir laimės, o prie to 
dar įteikė dovanų atminčiai.

Ruošiasi paminėjimui
Sūnų ir Dukterų Drau

gijos pirma kuopa ne juo
kais ruošiasi prie Draugi
jos 45 metų sukaktuviu pa
minėjimo balandžio 28 d. 
Kiek teko patirti, tai bus 
tikrai gražus ir kultūrinis 
vakaras.

Nariai, be abejonės, turė
tų taipgi ruoštis dalyvauti. 
Tai labai svarbios sukaktu
vės. Tik pagalvokit, jau 45 
metai, kaip gyvuoja ši kil
ni pašalpos organizacija.

Reporteris

Darbo unijose
International Ladies Gar

ment Workers unijos vice 
prezidentas Zimmerman aiš
kino Industrinės Demokratijos 
Lygos suvažiavimui, kad uni
joms reikia smarkiai kovoti 
prieš visokius sukčius, reke^ 
tierius ir į tą kovą reikia 
įtraukti eilinius narius, kad 
jie pagelbėtų unijas apvalyti 
nuo blogų elementų.

A maigam e i tų r ū b s iuvių 
unija atsišaukė į Kongresą, 
kad jis sulaikytų valdžią nuo 
darymo kontraktų su tomis 
firmomis, kurios neprisilaiko 
federalinio įstatymų ir yra 
prieš unijas nusistačiusios.

žydų komitetas, kuris at
stovauja apie pusę milijono 
organizuotų AFL-CIO žydų, 
reikalauja pro z. EisenhovVe- 
kovoti prieš -baltuosius šovi
nistus ir visus tuos, kurie pa
laiko rasinę diskriminaciją.

Debatai Izraelio 
klausimu v

Liberalas I. F. Stone ir1 pro- 
gręsyvis rašytojas Harvey 
Cl’Connor debatuos Izraelio 
klausimu * penktadienio vaka
re, balandžio 26, Great Nor
thern Hotel, 118 W. 57 St., 
New Yorke.

žurnalistas Stone neseniai 
grįžo iš Izraelio, tai perduos 
naujausias iš ten žinias. De
batus ruošia Socialistų vieny
bės forumas.

Mirė velykines mišias 
belaikydamąs

Kunigas J. J. Quinn sekma
dienį belaikydamas velykines 
mišias Nativity bažnyčioje ga
vo širdies ataką ir ant vietos 
mirė.

gyvenęs 67 metus. Laidotu
vėmis rūpinosi jo kaimynas 
farmerys B. Giedraitis, tal
kininkaujant KLLD kuopai.

F. Tumėnas
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Aheln.ii Cafetcrijos Darbininkai

Teismas su dipukais 
mušeikom atidėtas

Antradienį, bal. 23, Rock
away Beach teismabutin atvy-' 
ko sumuštieji Julius Kalvai
tis, jo žmona Mary ir Ona Ja
sinskienė, taipgi jų advokatas 
Needleman.

Pribuvo teisman ir mušeika 
M. Razgaitis su savo advoka
tu. Bet nepasirodė dipuke L. 
Mikulskis. Jos advokatas aiš
kino, kad ji serganti “nuo su
mušimo’’.

Teismas atidėtas iki ket
virtadienio, gegužės 2.

Balandžio 13 d. dipukai pi- 
kietininkai buvo pasiruošę 
muštynėms. Jie net lazdas 
tam tikslui turėjo. Jie užpuo
lė paskiausia atvykusius Kal
vaičius i r Jasinskienę i r 
smarkiai juos sumušė. Tuo 
metu mušeika Mikulskis taip
gi gavusi “į akį”.

Kunigi] “Darbininke” ir per 
radijo dabar šaukia, kad L. 
Mikulskis esanti “smarkiai su
mušta” ir prašo finansinės pa
galbos.

Užpuolė einančius į salę 
žmones, senyvus * žmones, 
biauriai juos apmušė ir dabar 
šaukia, kad užpuolikai “buvo 
sumušti”.

Baigiasi vajus kovai 
su vėžio ligomis

American Cancel' Society 
baigia savo šio mėnesio vajų, 
kad sukėlus reikiamą pinigų 
sumą, kovai su vėžio ligomis.

Atidėjo Motinos Dienos 
minėjimą

Moterys klubietės savo su
sirinkime visapusiai persvars
to rengti ar nerengti Motinos 
Dienos minėj’imą. Seniau buvo 
tarta rengti ir jau daromi pla
nai.

Reikalą persvarstyti iškėlė 
tas faktas, kad tą dieną cho
ras išvyksta į Brockton, Mass. 
Chore dalyvauja nemaža gru
pė mūs narių ir bendrai pra
mogas lankančios publikos. 
Netekimas apie 30 dalyvių 
net ir Brooklynui yra rizikin
gas nuostolis.

Nutarta gegužės 11-ą pra
mogos neberengti. Vieton to, 
kiek galint teikti talkos me
nininkams, jų didiesiems me
no veiksmams, kurių vien,as 
(operetė) įvyks Auditorijoje 
gegužės 5-ą, o kitas (koncer
tas) gegužės 18-ą.

Klubietės stebės organizaci
jų veiksmų eigą ir jei pasima
tytų proga gal rengs bendrą 
tėvelių pagarbai pramogą vė
liau šį pavasarį. Tą išspręs at
einančiame susirinkime gegu
žės 16-ą.

Klubietės pasigedo • savo 
darbštuolės M. šmagorienės. 
Vienok tuojau perskaitytas I 
nuo jos gražus laiškutis išaiš
kino, kad jinai vieši pas saviš
kius Floridoje ir jog sugrįžu
si turės daug naujo klubie- 
tėms papasakoti. Visos laukia.

Klubietės vėl patikrino, ar 
jau pasiruošta paminėti visas 
mūsif mirusias drauges Lais
vėje ateinančios Atminimų 
Dienos laikotarpiu. Ir liūdnai 
prisiminė, kad nuo praėjusio 
iki šio susirinkimo tas sąrašas 
staigiai, netikėtai padidėjo. 
Jin prisidėjo Olga Reinhardt, 
kuri linksmai su mumis pra
leido kovo 21-os susirinkimą 
(savo paskutinį) ir išeidama 
chorui dovaną paliko.

Mirusioms mūsų brangioms 
draugėmis pagerbti Decoration 
šventės metu bus įdėtas Lais
vėn trumpas gražus pareiški- 
kimas ir visų mirties nuo mūsų 
atkirtųjų klubiečių vardai. Tą 
gražų užmojį vertėtų kitoms 
draugijoms pasekti ir tuo pa
timi savo1 dienraštį paremti.

E. N.

Teismo komedija 
/

Dar apie Aido Choro “Teismo 
komediją”, kurią vaidins ge
gužės 5 d., Liberty Auditorijo

je, 110—06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Paskiausioje pamokoj daug 
kas paaiškėjo i gerąją pusę. 
Iš- pradžios visas veikalas at
rodė sunkus, tartum nieko ne
įžeis i.š jo. Bet paskiausia pa
moka parodė, kad jau didelio 
progreso padaryta. Tos pačios 
dainos .jau skamba labai gra
žiai. Taip pat kalbos susilieja 
sklandžiai ir viskas gražiai, 
normaliai vyksta.

Mūsų merginų choras turi 
labai gražių dainų ir jau jos 
gražiai j’as atlieka. Taip pat 
duetai ir kvartetai vra gerą 
pažangą padarę. .

Turėsimo dar koletą pamo
kų ir reikės gerai pasispaus
ti. Visos dainos turės’būti pa
juktos publikai nudailintos, 
galutinai nušlifuotos. Jos da
rys gilų įspūdi į mūsų sielą- 
jausmus, taip, kad jos pasi
liks mūsų atmintyje labai il
giems laikams.

Choras yra tvirčiausia šaka 
meno srityje. Jis duoda vaidi
nimus, operetes, dainas viso

10,000 nevvvorkieehi pasirengę 
vykt i Washinglonan protestuoti
Gegužės 17 dieną i Wash

in gto n ą - su v y k s d o š i m ty s tū k s- 
tančių žmonių iŠ visų mūsų 
krašto kampų. Tai bus dau
gumoje negrai, bet vyks ne
mažai ir baltų. Tai bus są
skrydis, kurio tikslas bus tai
kingu būdu protestuoti prieš 
rasinę diskriminaciją Pietuo
se, už platesnes ii- lygesnes 
teises negrajms.

Sąskrydis vadinasi “PrayoY 
Pilgrimage for Freedom” — 
kitaip sakant, “Maldų pilgri- 
rnada už laisvę”. Pavadinimas

Prašmatniausio 
klubo streikas 
dar vis tęsias 
Stork Club (kuris randasi 

53rd St. prie 5th Avė.) yra 
prašmatniausias naktinis klu
bas Amerikoje. Kainos ten to
kios aukštos, kad jame pietau
ja ir lėbauja tik turtingiausie
ji, įskaitant filmų aktorius. 
Kas vakarą Stork klubo visą 
laiką praleidžia apie pustuzi
nis visokiu “žurnalistų”-plet- 
k įninku, kurių užduotis apra
šyti kas buvo tame klube, su 
kuom, ką dėvėjo, ką sakė irtt.

Ir tai kaip tik šiame luksu- 
siniame klube dabar jau ket
virtą mėnesį vyksta streikas. 
Streikuoja virtuvės persona
las, bot klubo savininkai įsten
gia virti valgius streiklaužių 
pagalba. Streikuoja ir orkest
ro nariai. Kadangi muzikan
tų unija tvirta ir gerai orga
nizuota, tai jokie klubo pini
gai negali privilioti kitus jnu- 
zikan.tus. Tad, ten dabar, 
apart plokštelių, muzikos nė
ra. Geriau girdisi, sako plet- 
kininkai, šampano butelių ati
darymas...

Prie klubo nuolat vaikšto, 
kaip tai yra paprastai streikų 
metu, pikietai. Bot to klubo 
klijentų dauguma pikietus ig
noruoja ir eina vidun. Ko kito 
iš to elemento tikėtis negali
ma — Stork Club publika var
giai gali būti pro-unijinė...

Areštuoti keturi gengsteriukai

Keturi penkiolikmečiai jau
nuoliai buvo Brooklyno teis
man pristatyti. Jie grasinimais 
iškolektavo iš vieno grosernin- 
l;o net $4,000.

Senutė sudegė savo namuose

Jersey City, N. J.,gyvento-, 
ja, 81 metų Charlotte Hoad, 
gaisrui kilus jos namuose, mir
tinai buvo apdeginta. \ 

choro, o dažnai sudaro ir duo
tus, kvartetus. Choras gali su- 
įuosti įvairius didelius ir ma
žus parengimus. Choro ir yra 
užduotis linksminti publiką, 
linksminti mus visus.

Dainas mes visi mylime. Jos 
gaivina mūsų sielą, stiprina 
dvasią, taiso, papildo sveika
tą.

Dainos yra atėjusios nuo 
nežinomų šimtmečių, nuo se
nos praeities, ir jos visada 
bus. Menas-daina amžina. Lai 
gyvuoja ir lietuvių daina am
žinai !

Tai dar kartą ateikime pasi
klausyti tų gražių dainelių.

Namuose sėdėdami ir Iiūdė
dami tik padėsime išvystyti 
visokius negalavimus, žmonės, 
kurie visada dalyvauja su 
žmonėmis, visada linksmesni, 
gražiai atrodo, turi gerą ūpą 
ir tuo pačiu kaj’tu paremia 
chorą ir jo gražų meninį dar
bą.

Aido Choras kviečia visus 
padorius lietuvius dalyvauti 
Šitame gražiame parengime, 
“Teismo komed i joje”.

K. K.

toks, nes vyriausieji akcijos 
rengėjai ir iniciatoriai yra 
protestantiški negrų dvasiš
kiai, ypatingai pastorius Mar
tin Luther King iš Montgome
ry, Alabamos. Bet prie tos ak
cijos prisideda ir pasaulietiški 
NAACP veikėjai ir tam taipgi 
pritaria ir kairiečiai.

Iš New Yorko specialiais 
traukiniais išvyks apie 10,600 
žmonių. Tai bus be abejo di
džiausia delegacija. Specia
lius traukinius samdo siuvėjų 
unijos, NAACP, negrų baptis
tų bažnyčios ir t. t.

Giibernator. 
vetavo blogo 
įstato planą

V alstijos seimelis-asamblė- 
ja priėmė Įstatymą, kad visi 
viešų projektų butuose gyve
nantieji asmenys turi pasira
šyti po tam tikru liudijimu, 
kad jie nepriklauso organiza
cijoms, kurios generalinio pro
kuroro pažymėtos kaip “sub- 
versyvės”. Jeigu tas įstatymas 
būtų įėjęs galion, tai tūkstan
čiai pažangių žmonių galėjo 
būti išmesti iš ^avo butų vie
šuose projektuose, tai yra, 
apartmentiniuose n a muose, 
kurie statyt/ miesto, valstijos 
arba federalės valdžios fon
dais.

Bet gubernatorius Harri- 
manas įstatymą vetavo, pa
skelbdamas, kad jis nekonsti- 
tucinis. Manoma, kad reakci
ninkai neturės pakankamai 
galios seimelyje, kad veto at
mesti. Veto galima atmesti tik 
dviejų trečdalių balsų daugu
ma.

Išvengimui slogų miego
kite- nemažiau 8 valaindų, 
saugokitės per daugi nau
dojimo akoho'linių gėrimų.
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B . BUYUS .
:: (buyauskas) • ■

■ • laidotuvių ::
:: direktorius ::

:: 426 Lafayette St.::
• • Newark 5, N. J. :

MArket 2-5172
...

<. • ■ i

Daugiau sveikinimų 
vilniečiams

Vilniečiu suvažiavimą svei
kina su dovanėlėmis šie asme
nys :

S. Večkys ................... $2.00
Lilija .......................  2.00
M. Grigas ........................ 2.00

Iki šiol sudėta $41.00. Pra
šomi ir kiti, kurie tik išgali, 
pasveikinti dienraštį Vilnį su 
dovanėle. Vilniečių suvažiavi
mas įvyks gegužės 5 dieną 
ęhieagoje. . . ;

R. M.

MIRĖ
Antanas Rauba, 77 m. am- 

žiaus, gyvenęs 295 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y., mirė ba
landžio 23 d., namuose.

Kūnas pašarvotas M.P. Bal- 
ias-Bieliausko koplyčioje, 660 
Grand St., Brooklyne. ši įstai
ga rūpinsis ir laidotuvių pa
reigomis, vadovybėje Albert 
Baltrūno.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
balandžio 27 d., St. Charles 
kapinėse, Long Islande.

Velionis ’ paliko švogerius Ka
zį, Joną ir Stasį Kundrotus. 
Kazys Kundrotas yra plačiai 
žinomas kaipo lietuvių kriau
čių delegatas, ir jis asmeniš
kai kviečia kriaučius ir kitus 
pažįstamus dalyvauti šerme
nyse ir laidotuvėse. Pats dele
gatas Kundrotas pranešė šią 
liūdną žinią telefonu.

New Yorko 
spaudoje

Kuomet kelios savaitės at
gal pasibaigė Auto-darbinin- 
kų unijos (UAW) suvažiavi
mas Atlantic City, “Daily 
Worker” vedamajame straips
nyje apibūdino tą suvažiavi
mą, kaip padariusį nemažai 
pažangių nutarimų. Dabar 
buvęs to laikraščio redakcijos 
narys William Allan (kuris 
dabar redaguoja “Worker” 
Michigano laidą) kritikuoja 
editorialą.

Jis nurodo, kad vienas da
lykas pražiūrėtas: UAW turi 
apie 1,500,000 narių, kurių 
žy'mus procentas yra negrai, 
bet į unijos pildomąją tarybą 
beišrinktas nei vienas negras. 
Tas rodo, sako Allan, kad 
UAW vadovybė šiuo svarbiu 
pamatiniu klausimu atsilieka 
nuo gyvenimo ir neina pažan
gos keliu. “Daily Workerio” 
užduotis buvo tą kritikuoti, 
sako jis.

Redakcija prie Allano laiš
ko prideda pastabą, kad su ta 
kritika sutinka.

AIDO CHORAS
Aido Choro pamokos dabar 

vykdomos trečiadienių ir 
penktad. vakarais ,8 vai. Visi 
aidiečiai prašomi dalyvauti vi
sose pamokose. Valdyba

i In its radiant promise of life; 
leverlasting, may each of us for; 
Easter find the inspiration, of 
hope and faith fulfilled.

MRS. BLANCHE WITEK
I Lie. Undertaker
; 209 Avenue A, N.Y.C.—AL. 4-9826. ;
; Air cond.—2 chapels—OR.7-9791. ;
■ (76-83);

JACKSON HEIGHTS 
TV SERVICE 

78-18 Woodside Avenue 
HA. 9-6057

Pre-Season: Air Conditioning 
Overhaul $12.95. Includes: Motor 
Lubrication, Chassis Spray 
Clearied, Filters replaced, Re
lays, Condensers, Switches 
checked and adjusted. TV Serv
ice Call $2.50.

(75-81)

4 puti. Laisvi (Liberty) Ketvirtad., bal. (April) 25, 1957

-------  ——------------ -------------- *........................r.............. .......y „.Į.,*

Visiems Siflams
Kreipkitės Asmeniškai

AL. GREEN ENTERPRISES 
č/o FORD MOTOR CO.

CAFETERIA
Rout 17, Mahwah, N. .J.

(80-861

HELP WANTED-FEMAlT

Tėvas ir sūnus (suaugę) turi na- * 
mus Long Islande, pageidauja na
mų darbininkės ir virėjos (patieka
lui kartą j dieną). Guolis vietoje, » 
5 dienos, gera mokestis, niekas ne_ 
simaišo bei nesikiša j jos pareigas. * 
Malonūs namai, televizija, visi įren
gimai. YEllowstone 2-0530 As
toria: * (80-82) *

MISC. ADS

Machinery & Tools 
For Sale

Precision Bench Lathe. 28 collets 
and attachments. Private owner, 
a good unit. Many years of satis
factory performance. A bargain. 
Telephone SO. 8-2164. Brooklyn.

PRANEŠIMAI
LLD 1 kuopos nariams ♦# 

Būtinai ateikite į šį susirin
kimą balandžio 26-os vakarą, 
7:30, Auditorijoje. Dabar ge
riausia proga atlikti draugijai, 
pareigą kol karščiai neiškrik- 
dė po atostogas ir pajūrius.

Valdyba

DETROIT, MICIL
Žiemos Sezono užbaigimui, LDS 

21 kp. ruošia banketą, sekmadieni, 
balandžio 28 d. Draugijų salėje, 
4097 Porter. Pradžia 5 v. v, įžan
ga—iš anksto $1.25, prie durų 81.50.. 
Kuopos valdyba ir rengimo komi
sija kviečia vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti, tikimės jog bū
site patenkinti. Kp. Vald. (81-83)

BROCKTON, MASS.
Kokie parengimai ir darbai mus* 

laukia, bei kas jvvks Lietuvių Tau
tiškame Name.

Bal. 26 d., 7 vai. vakaro, Moterų 
Apšvietos Kliubas laikys savo susi- * 
rinkimą. Gal jos prisimins Vilnies ♦ 
šėrininkų suvažiavimą ir pasiųs pa
sveikinimą. Suvažiąvimas įvyks 5 d. 
gegužės. Chicago, Ill.

Moterų Sąryšis laikys metinę kon-< 
fercnciją bal. 28, pradžia 11 v. ry
to. Vietinių draugijų tam reikalui 
komitetas rūpinasi pagaminti gerus 
pietus ir tinkamai visus pavaišinti. 
Aš manau, kad galės dalyvauti ir 
draugai vyrai.

L.L.D. 6 kuopos mėriesinis susi
rinkimas jvyks gegužės 6-tą. Čia 
rimtai pasitarsime apie vasarinius 
piknikus, o daugiausia apie Laisvės 
pikniką, kuris įvyks Liepos 4-tą, 
Montello, Mass.

Gegužės 11 d.. Lietuvių Tautiško 
Namo Draugovė rengia operetę — 
“Teismo Komedija”, tyurią suvaidins 
Brooklyno Aido Choras. Tąja pro
gai netik vietiniai, bet ir kitų kolo- ♦ 
nijų lietuviai yra kviečiami atsilan
kyti ir išgrsti gražių dainų ir pa
sigerėti puikiu vaidinimu.

Geo. Shimaitis.
(79-80)

CLEVELAND, OHIO 
LDS 4-tos Apskr. reikalai 

Metinė 4-tos Apskrities konferen
cija įvyks gegužės 5 d., LDS klubo 
svetainėj, 9305' St. Clair Ave., Cle- * 
veland, Ohio. Pradžia 10 vai. ryte.

Visos Apskrities kuopos jau anks
čiau informuotos laiškais. Svarbu, 
kad visi išrinktieji kuopų delegatai 
pribūtų ir kad pribūtų paskirtu lai
ku. Taipgi svarbu, kad ir šiaip . 
kuopų nariai dalyvautų konferenci
joj kaip, pav., LLD nariai skaitlin
gai dalyvavo, savoj konferencijoj.

LDS 55 kuopos susirinkimas įvyks 
gegužės 1-mą dieną. Pageidautina, * 
kad nariai skaitlingai atsilankytų, 
skad \ūtų galima tinkamai pasiruoš- 
ti\kybpos pramogai, kuri bus jau 
paskutinė svetainėje; ji įvyks gegu
žės 11 dieną. Pradžia 6 vai. va
kare. Po šios pramogos seks pik- < 
nikai, o šios kuopos piknikas bus 
pirmas, įvyks birželio (June) 9 d., 
A. Jasuno (buvusioje Rūbo) piknikų 
vietoj. Kviečiami visi, o ypatingai 
nariai, dalyvauti. J.Žebrys * 

(80-81)

AutoriŲ Lyga šaukia 
suvažiavimą

Autorių Lyga šaukia pir
mąjį nacionalinį autorių ir 
dramaturgų suvažiavimą bė
gyje 15 metų. Suvažiavimas 
įvyks New Yorke gegužės 6, 
7 if 8 dienomis.

Geg. 7 d. Alvin teatre jie * 
tufcės masinį mitingą, kuriame f 
diskusuos rašytojų problemas 
Amerikoje.

Geg. 8 Helen. Hayes teatre • * 
taipgi kalbės apie "rašymo 

I laisvę”.




