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Įže’dimas vyskupui 
Paltarokui.

Visus lygiai smaugia.
Menševikiška dora.
Bėda — “socialistinis 

turinys”.
Mokslas, bet kas

Rašo A. Rimbu

Washmgtone ieško n a u j ii Harriman stoja už 
planu taikos deryboms Rau’w ^ar^us

Washingtonas. — Darosi 
a:šku, kad augantis Euro
poje pritarimas vadų kon- 

mažinimui ap-i 
atsiliepia ir

i Amerikoje. Pirmesnė mūsit I

ėjimui is 
ties.

Administracijos žmonės federalinei vyriausybei rei- 
kalba apie padalinimą nusi- kalavimą. kad ji nemažintų 
ginklavimo reikalų į atski- naujų kelių pravedimo dar
nas. temas, kurias kiekvieną bų.

: atskirai būtu galima spręs-' Harrimanas sako, kad
1 -ti. Uz toki padalinimą stojo | bet kok s sumažinimas kelių 

'Stassenaš. Numatoma gali-;darbų bloga’ atsilieptų New 
i mybė a t s k i r a i svarstyti
!klausimus: (1) Laikinas su- 

Daugelis valdininkų ma-1 laikymas atominių bombų

X. Harrimanas

įferencijai ir 
i sigįinklavimo

Klerikaliniai Kanados “Tė- litika, viską atmesti, pasta- . 
viškės žiburiai” (sausio 30 d.) to Ameriką j labai nepato-:

4 prisimena vyskupą Paltaroką.; o-įą poziciją, 
r Rašo:

“Iš pranešimo matyti, kaip
sovietiniai v a 1 d o v a i tampė, no, kad Stassemi politika J bar
vysk. K. Paltaroką po konfe-jbuvo lankstesnė. Todėl ura-; Europoje zona, kuri būtų iš I 
rencijas versdami jau žilos se-i d<" io kalbėt’, kad Jungtinės • oro ir sausumoje prižiūri-1 
natvės žmogų prisidėti prie ta-1 Valstijos bandvs pei’ Jung-!raa. (3) Erdvių ginklų kont-, 
riamosios taikos.” [tinęs Tautas rasti būda iš- rolė.

Vadinasi, vysk. Paltarokas i 
netikėjo taika, o buvo privers-1 
tas tikėti/

Kai vyskupas kalbėjo už tai-1 
ką, jis veidmainiavo! |

Bet tai didelis vyskupo įžei- J 
dimas.

žinau, kad “Tėviškės žibu
riu” redaktoriai dievo nebijo, 
todėl juomi juos neapsimoka i bu 
gąsdinti. Bet visgi, man atro-'ir pakraščiu reikalo Kon
do. jie turėtų sarmatytis taip?ferenciia tęsis anie devv- 
negražiai tą taurų vyskupą iš-1n as savaites. Pirmininku 
niekinti. išrinktas Tha’lando -užsie-

--------  nio ministras nriueas Wan.
Nemanykite, kad tiktai pa-;kuris pirmininkavo įierei- 

žangieji lietuviai mirštą ir nuo taiai Jim g t i n i u T a u t ų 
to skaudžiai kenčia mūsų orga- asamlėlos sos’jai. 
nizacijos ir spauda. Senatvė, 
i|- mirtis lygiai, jei dar ne la- 
biąu, smaugia 
katalikus.

štai prelato Jono 
nusiskundimas.
Penns.vlvanijos valstijoje iš ką 
daise buvusių 
parapijų, šiandien

Prasidėjo tarptautine 80 
šalin konferencija

Geneva. Šveicarija. — 
Prasidėjo tarntautmė Q0ša- 

konfere^cija iūru keliu «•

Tarvbu .Sąjungos deleo-a- 
tac pnlh''jp kl’i-
t;kavo šaukėjus, kad ne ne
pakvietė Kini ios i konfe- 
renciūi. Kinija vra milži
niška šalis, ios jūrUrni na- 

123 lietuviški) i braščiai turi 'tūkstanč’ms 
1 Miko 41! ru’liu.ir io< nedalvvavrpad 

(“Dark., vasario 19 d.) Tiktai i didelė spraga ko 'fprenci- 
ap.ie vienas trečdalis dar šiaip į 1,1.......... .
taip a»t kojų, pastovi i Tarybv Sąjunga yra 

So. Bostono menševiku Ke-I galinga aps;gyn’m'ji 
leivjs visiškai nesipiktina fran-į 
cūzų užpuolimu ir sunaikinimui Maskva. — Komunis 
Tunisijos kaimo Sakiet SidiH’adasN. Chruščiovas sa 
Joussef. Girdi, kaimo bombai--j<Hd nei viena kita sal’s ne
davimas ir nekalti) žmonių nu-:j-urį tokių ginklų kokia’s 
žudymas nėra “juodas ‘- ’’
baltas” dalykas (Kel.,

ir m iksu brolius

Balkono
Jis sako, kad

Laivų Komp. kels 
važiukės kainas

Cannes, Francūzija. — 
Kovo mėnesį čionai susi
rinks atstovai

Yorko valstijoje ir visoje 
šalyje. Jis kelia protestą 
Drieš bet koki pinigu ėmi
mą iš keliu fondo kitiems

! Egiptas ir Sirija
i balsavo už vienybę

10] e.
Jis kietai pareiškė

Chiang Kai-šeko atstovas ; klausimai: 
neturi teisės atstovauti Ki-- (1) Ar j
niią. Už Kinijos atstovu rei- Egiptas ir

; jos vyriausybės leido pilie
čiams nubalsuoti, ar jie su
linktu kad abi šalys būtų

i suvienytos j vieną valstybę, 
i Plebiscite buvo sekami

is sutinkate, kad 
Sirija susivienv- 
”e Arabu Res-

tai.

Indonezijos sukilėliai vra 
užsienio agentai

Jakarta. — Jau pilnai j zijos armijos, 
su Indonezijos i 1,000 lakūnų. Jis sakė, kad 

priešais, sudariusiais “vai-■ Indonezija, vartos karinę 
i sukilimo 

iun<x susitaikyti. Preziden-|ir sukilėlių vadų nubaudi- 
Sukamo sakė, kad! mui.

“mums yra žinoma, jog tai j Generolas Nesution sakė, 
užsienio jėgos suorganiza- kad jeigu sukilėliai būtų iš- 
vo ir pradėjo sukilimą”. tikimi Indonezijos žmones, 

tai jie vietoje išstojimo 
’prieš legališką šalies val- 
ržią, būtų parlamente ko
voję už savo pažvalgas ir 
pozicijas, tai yra, legališku

Amerikos, aišku, kad 
los, Švedi- priešais., .   (...............

jos, Norvegijos ir Italijos l dž^a” Sumatroje, nebus ga-|jėgą sutrėskimui 
kompanijų, kurių laivai bm —’’„u.: i>...... n ■-
kursuoja per Atlanto van- tas 
deny11 ą.

Yra pasiūlymai kelti ke
liauninkų važ'uotės kainas. 
Planuoja pakelti nuo *$4 iki 
812 vienam asmeniui. Kar
tu Ims aptarta ir kainų pa
kėlimas ant pervežamųjų! • . , ■ * . r . .
PievU6 | padaryti, tai nori mirš da-

! Ii atplėšti savo tikslams.

ant pervežamųjų

ro” šalininkai stengiasi In
doneziją paversti į savo ka-

mandier’us 200,000 Indone-

bartinis jų ž’ngsnys rodo 
kad jiems nerūpi šalies vie
nybė ir gerovė.

statys savo kandidatus
Mexico City. — Meksiko-

$10,000.000 neštu 
gerbūvį žmonėms

Jungtinės Tautos. — 
dalė komisija tyrinėjo Me
kong upę, kuri prasideda ■ 
Tibeto kalnuose, o Įteka į 

, Pietų Kinijos jūrą. Ji yra 
i 2,699 mylių ilgio. Į
i 1 . TZ. .. je š’emet bus renkamas ša-

Mekong teka per K nijos prezideAtas ir eilė kitų 
oah tarpe^lhailando n La- Į viršininkų.1 Seniau Komu

nistų partija remdavo pa
žangesnius kandidatus, betmos, Nepalo, Čekoslovaki- publiką? (2) Ar jūs 

ios. Egipto, Ceihmo, Jugo-. rut’nkafe. Kad Gamai Ab- 
slavijos ir Jameno delega- del Nasser ;b.ūtu išrinktas 

bendros’os respublikos pre- 
Be daugelio kitų klausi- izidentu ? Abiejų šalių p’lie-

mų. bus rišamas teritorinių šiai beveik vienbalsiai bal- 
vandenų reikalas, kuris da- .'savo už vienybę ir už Nas-, 
Dar sukelia ginčų. Amerika I šeri.
‘•avinasi 590 mvlių jūras ; ------ ------------- -

kUUXUotestUpvieš Vdčeč’ai nori savo . 
kitas šalis kurios nuo trijų ,^5 yjgnyfe 
iki 12 mylių nuo sausumos 
savinasi vandenis. i Bonna. — Sovietu Dariu-

> v

oso, per Kambodiją ir dalį1 
I Pietinio Vietnamo.

Komisija sako, kad Įdėjus šiemet statys savo.' 
$19,000,000 b ū t ų galima Į 
įrengti elektros gaminimo 
jėgaines, ir įrengimus > ap- 
drėk’nimui ir apsausmimui 

Jaukų. Tai milijonai žmonių;”' 
lis to turėtu naudos, i

Raidėj® krizė

dau-
krizė

ę 
ą

)si amerikiečių rankose. In
dustrijoje amerikiečiai turį 
49 procentų įdėlių

Meks’ka turtinga garųti: 
niai, vien aliejaus į metus f 
pagamina apie 12,000,000 q 
tonų. Bet aliejaus gamvha 
net 80 procentu yra .Jungti- I

I prezidento vieta naujaip valstijų kapital-W 
rtnai nastatvti kandida- . >-• * ...

Kinija neįveikiama l ;:nvj®niji.nl°J,V" • .j’a!sty- 7 ibe, ssauke didelį pritarimą.
l.ondonas. — Ilgai buvęs ; Tarybų vadai sako, kad ge- 

ir daug Kinijoje išvažinė- i riausiai tą pasiekti, Vaka- 
ies. grižo Walton A. Cole, irų ir Rytų vokiečiams pa- 
Reuterio žinių agentūros > tiems tariantis. Už tai kal- 
korespondentas. Jis pareis-i ha įvairių partijų vadai ir 

, .. _. kė. kad tušč’os. yra Kinijos į plač’ai rašo spauda.
qal IP dabar yra aprūpinta tarv-, mdešu viltys, būk dabartinę; Tie vokiečiai numato, kad 

as. ..|kMS Tw kad,]iaudies santvarką galima į galima daryti sekamus
jėgos nugalėti. į žingsnius: tuojau leisti

abiejų Vokietijų piliečiams 
palaikyti ryšius, pradėti 
bendrus vie'us darbus, nau-

su- 
ta-

t u*■

Ib’nė armiia. Jis sakė, 
jokios naikinančios 
Ueniau niekas neturėjo.

A. Rūkštelis Chicagos kuni-| 
’ gų Drauge (vas- 15 d.) daro 

Lietuvos kultūrinio 
apžvalgą. < 
žįsta, kad tikrai puikiai veikia 
Vilniaus Dailės akademija ir 
“kad šių dienų Lietuvoje yra ... ...
geras dailininkų prieauglis.” .ginkluuota, ka p ir sovieti- 

Paimkime tapybą ir skulptūrą. iBČ.

f „.... lankėsi fabrikuose, 
Kalbėjo ir Kinijos atsto-; mokyklose, bažnyčiose, pas 

VI ’ i Tarybų, 
t- u j Sąjungai už ginklu ir kito-į
HbV; miiviT; pagalbą Kini iai. Jis sa- Į dabartinę san tvarką, už ko-

Ikė, kad Kinijos armija yra imunistinę valdžią.
i organizuota, lavinta ir

) vas. kuris dėkoio Tarybų b/emės dąrbminkus. ir visur 
'rado tv’rtą nusistatymą už

Detroitas. — Dar 
ginu paaugo nedarbo 
automobilių gamyboje. Ge
neral motors Corp. įvedė 
keturių dienų darbo savaite

! partijai pastatyti kandida
tą reikia 75,000 parašų. Ma
noma. kad partiia tą galės 

Ipadaryti, nes ii turi daug 
IĮtakos tarpe unijistų. 
I

Meksika — didele šalis. Ji 
už’ma 760,370 ketvirtainių Dabar kom mistai T’ unjju 
mvlių plotą ir turi virš 30,- veikėjai rengiąsi 
090,000 gyventojų. Bet po- iudėiiUa už savo šah’es po
litiniai ir ekonominia: šalis, litine ir ekonomine laisvę, 
vra Amerikos kapitalistų j Todėl ‘r’’’ stntvs savuosius 
įtakoje. Jos ekonominia: j kandidatus .būsimuose rin- 
reikalai 70 procentų randa-• kiniuose.

Politinia’ Meks’ka laiko 
si Juntftin’u Valstijų 
statymo. Anie 40 melų at •• -t • • T •*. K . '

’švvstvti

£2

i.

dėl 1S,000 darbininku. Ford |zraej;0 pastailgOS
Motor Co. atleido 6,000 dar- r °
b’ninkų ir šią savaitę dar; rpe| Aviv. — Izraelio val- 
paleis 4,000. |dž’a įsteigė galingą radijo

n a 1 n i a n I *ctoti, kurios įrengimas atsi- °- 1’a 1 c 1 d 0 I ė jo $250,000. Iš šios Stoties. 
Motors Corp. Į’g,kis kartu® ’ , buS 

paskelbė, kad uždaro fabri- kalbama arabu kalboje.
Milwau- i §is radijas įrodinės ara- 
tai* jaulbams, kad “klaidą daro tie,

2,000.
Amer’can

Rūkštelis suranda tik vieną 
primetimą: kam toji tapyba ir 
skulptūra yra socialistinio tu
rinio!

Man Rūkštelio gaila. Jis, ma
tyt, žmogus kupinas didelių am
bicijų, bet labai menko supra
timo. Jis nė tiek nesupranta, 
kad socialistinėje santvarkoje 
visoks menas tiktai ir gali būti 
socialistinio turinio.

Juokinga ir keista būtų, jei
gu socialistinės Lietuvos me
nas būtų kapitalistinis. Gal tai 
patiktų Rūkšteliui, bet argi Lie
tuvos dailininkai paiso, kas 
jam patinka arba nepatinka!

Skaitau : “Dėl šalies 300,000 
darbo ieškančių jų kolegijos stu
dentų šiemet bus kur kas sun
kiau darbus susirasti.” (N. Y. 
Tribune, vas. 24 d.)

čia kasdien verkiama, kad 
mums labai trūksta mokslinin
kų, o čia kalbama apie tai, kad

INDONEZU VALDŽIA 
JAU IMA VIRŠŲ

Jakarta. — Indonezijos 
armiia ir vietos milicija pa
ėmė Gorontalo miestą Cele
bes saloje. Miestas turi 
250.000 gvventoių. Prieš- 
vald’ški sukilėliai išvaikyti, 
o kai kurie suimti.

PREZIDENTAS TURĖJO 
SPAUDOS KONFERENC.

Washingtonas. — Prezi
dentas turėjo su spaudos 
atstovais konferenciją. Kas 
dėl nedarbo, tai sakė, jog 
Pagerėjimo ženklai pasiro
dys tik apie liepos mėnesi.

Dėl sulaikymo atominių 
bombų bandymų, jis sakė, 
būk sunku susitarti su ki

ltais NATO nariais. Pažy-
, , , . v 'mėio, kad dabartinis Tary-

mokslus ba.^ tu r* b Sąjungos ambasadorius
Kaip šiandien atsimenu sme-^1"' draue skas ir ger3i var- 

toninius laikus Lietuvoje.Ianglų kabą. 
Mokslus baigę žmonės vaikšti-' 
nėjo be darbo. Būdavo verkia- 
ma, kad Lietuvoje atsirado? mo
kytų žmonių viršperdirbis!

Kas kita šiandien. Nei dar
bininkui, nei mokslą pasieku
siam žmogui nebereikia Lietu
voje vaikštinėti be darbo.

Socializmas šią socialinę lig*) 
gražiai išgydė.

Berlynas. — Vokiečiu 
d;enraštis “Neues Deutsch
land” įtalpino maršalo I. 
Konevo straipsni. Konevas 
rašo, kad Jungtinės Valsti
jos ruošia karą prieš Tary- 
bu Sąjungą ir liaudies de
mokratines respublikas.

dingus abiem šalims, 
bendrinti pinigus, ir jau 
da vesti derybas abiejų 
lių pilnam apvienijimui.'t

VAKARU 
STOKA

Bonna. — 
tais Vakarų 
sienyje pirko maisto reik-1 
menų už $2,380,000,000. Me
tai pirmiau pars1’g____  _
už $190.000,000. I0

Jai reikėjo 5,490,000 tonų’ 
grūdų, 2,700,000 tonu dar- i 
žovių ir vaisių, 286,000 to- ■ 
nu mėsos, 573,000 tonų cuk
raus ir 108,000 tumi kavos

VOKIETIJA!
MAISTO
Pereitais
Vokietija už

kus Keųoshoje ir 
kėje, o kai paleis, 
jie nebedirbs po 
dienas į savaitę, o po ma-jbų šalis apsigyventi”. Trikd
žiau. itanč’ais arabai bč°a iš Iz-

| 1-----------------------------raelio i savo tautines vals-
I SENATAS JAU UŽGERK tvbes, 
i PAŠTO KAINŲ KĖLIMĄ į 
; Washingtonas. — Beveik :

_ | vienbalsiaj Senato nariai; 
j nutarė, kad laiškų persimi- j 
timo kainos būtų pakeltos..!

Bedarbiu skabius 
vėl žymiai paaugo

Washingtonas. — Vasa
rio mėnuo jau eina prie pa
baigos. Prezidentas prana
šavo, kad kovo mėnesį ne
darbo reikalai jau pagerės, 
Bet kaip dabar dalykai vra, 
tai re e‘na Į blogąją pusę

i
IWashingtone 'ieško 

“taikos planų”
Washingtonas. —Lenki

jos pasiūlymas įsteigti Cent
rinėje Europoje neutrali?- 
ką zona. kuri būtų laisva 

i nuo atominiu ginklų, randa

SUKILĖLIAI KUBOJE 
SMARKIAU VEIKIA

Havana.1 — t...............
. , smarkiau veikia visoje Ku-

S’ūlo, kad lokoliniu laiškų | bos saloje. Galima suprasti, 
i iš užsienio 

da.ug’au ginklu ir amunici
jos. Jų grupe buvo užpuohi- Prie' 

i si banką. Jų vadas Fidel 
i Castro sako, kad neužilgo 
jie nuvers Batistus dikta
tūra. '

gabeno tik Parsiuntimas būtų 4 centai,'kad jie gauna 
'' i n L?4*11n 1 f\o 4*1 1 C’ U /'JZ"1V14'O1 rl , i i i zviv»lrMi c kitus miestus 5 centai.

Tarybų , Sąj unga 
sveikino arabus

Maskva. — Tarybų Są
jungos prezidentas K. Vo- 
irošilovas pasiuntė Jungti- 

Bedarbių Apdraudos Biu-lnei Arabų Respublikai* pa
ras raportavo, kar pereitą
ją savaitę dar 425,000 dar
bininkų, netekusių darbo, 
užsisakė bedarbės apdrau-

sveikinimą. Jis sveikino 
Egipto ir Sirijos padarytą 
vienybę, kaipo svarbų 
ž’ngsnj prie arabų tautos 
laisvių, v

Sukilėliai1 uuropOje pritarimo.

Washingtone rūpinasi su- 
■ rasti nauia “taiko'0 nlann”. 
kurį būtu galima numatyti 

ta Lenki :os planą.

Trumanas kaltino 
rcpublikoniis

Alaska ir Hawaii 
nebus valstijomis

Washingtonas. — A’a^ka 
ir Hawaii dar n?<mu~ vals
tijų teisių. Jos bus laikomos 
i’’ toliau kajpn Jungt. VaLs- 

‘teritoriios” — kolb-

Orleans, Francūzra. — 
Apie 300 žmonių platmo la
pelius prieš Francūzijo^ po-

Bombay, Indija. — Kash- 
miro pasienyje militarinia- 
me traukinyje sprogo amu
nicija ir užmušė 25 karius.

Washingtonas. — Buv€s Jb’ų
prezidentas Trumais kai- niios. Jos Kongrese t-ri t'k 
tino Republikonu pa’‘t ią. P° delegatą, vietoje kon- 
priešakyje su Eisenhowe- i gresmanų.
riu, už nedarbą ir kitas bloM --------------------
gybes. Jis sakė, kad Eisen-1 Maskva. — Antrasis ta- 
howeris su savo valdžia vėl- rybinis sputn ka’ jau 1,600

vietoje kon

howeris su savo valdžia vėl- rybinis sputnka’ j 
ką mūsų šalį į depresiją ir kartų apskrido aplinkui že- 
žmonių vargus. mės kamuolį.
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PO RINKIMŲ ARGENTINOJE
ARTUMO FRONDIZI, 49 metų amžiaus vyras, sa

koma “stovįs į kairę nuo centro”, tapo išrinktas. Argen
tinos prezidentu. Gi vice-prezidentu išrinktas Alejand
ro Gomez..

Frondizio oponentas Ricardo Balbin, kurį rėmė lai- 
k'noji valdžia, rinkimus prakišo labai skaudžiai.

Einant šalies konstitucija, Frondizi turėtų būti in
auguruotas šalies prezidentu š. m. gegužės mėn. 1 d. Jei 
kariuomenės vadovai nepastos jam kelio, tai taip ir bus.

Argentina š uo metu gyvena didžiulę ekonominę ir 
politinę krizę. Pastovios valdžios, kuri turėtų daugumo 
šalies žmonių pasitikėjimą, ten nebuvo nuo 1928 metų,! 
kai karininkų klika nuvertė prezidento Hipolito Irigo-1 ‘ 
yeno valdžią. Po to ten vyko j)€r ršmas po perversmo, ’ 

kiusia liaudis. Šalies i

ką taio it iakc

ir to judėjimo daly-

“Tėvynės Balse” (š. 
12) skaitome:

V. KAPSUKAS 
PAŠTO ŽENKLE

Šių metų gruodžio mėnesį 
sukaks 40 metų, kai buvo 
sudaryta Laikinoji revoliu
cinė Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių vyriausybė, ku
rios pirmininkas buvo V. 
Mickevičius-Kapsukas. Ta
sai įvykis, be abejojimo, bus 
plačiai atžymėtas. Atžymė
ti bus 
viai.

Štai 
m. nr.

V i n cu i M icke v ič i u i -Kaps u k u i 
atminti Tarybų Sąjungos Ry
šių ministerija prieš kurį lai
ką išleido specialų 40 kapeikų 
pašto ženklą su įžymaus kovo
tojo už Tarybų valdžią Lietu
voje portretu, ženklas—rusvos 
spalvos. Jame nurodyti Kap- 

i suko gimimo ir mirties metai 
i (1880-1935 
užrašyta:

Tėvas Lietuvoje buvo kaimo 
darbininkas. Į šiaurės Ameri
ką jis atvyko maždaug, apie 
1900 metus ir gavo darbą Du
quesne, plieno liejykloje, kuri 
.via maždaug apie 12 mylių nuo 
Pittsburgh©. Jis vedė mano 
mamą (irgi atvykusią iš Lietu
vos) — Barborą Mačiulytę. Ji 
pagimdė aštuonis vaikus (aš 
buvau ketvirtas), kurie vi-si 
gyvi, ir pati mama tebėra gy
va. O tėvas, išdirbęs plieno 
liejykloje 40 metų, prieš penke
rius metus pasimirė, turėdamas 
73 metus amžiaus.”

“Kaip žinia, Amerikoje ne 
anglosaksų pavardes, ypač il
gesnės, dažnai buvo keičiamos 
dargi prieš pavardės savininko 
norą. Taip atsitiko ir su Ba
ranausku. Kai jo pirmieji vai
kai — dukterys pateko mokyk
lon, mokytojos (vienuolės) jas 
perkrikštijo iš Baranauskyčių į 
Eonoski. O Filipas, kuris ta-i

i- jr
į taip pat atsidūręs mokykloje, 
i jau turėjo ‘gatavą’ naują pa-

su-

Domesio— 
rimtas dalvkas 

J

Jau nekartą buvo minėta, 
kad Lietuvoje žmonės labai 
myli Laisvę. Ir štai dar 
vienas gyvas pavyzdys:
Gerbiamoji Laisvės 
redakcija:

Dovanokit man už
trukdytą Jums taip brangų 
laiką. 
gavę šį laišką. Aš prašau 
pas Jus, brangūs tautiečiai, j0 fniona negali užmiršti 
vienos malones. Patinka j savo niylimo gyvenimo 
mūsų visam kolektyvui Ju-1 draugo.* 
su taip brangus ir gerbia-' Gaila‘ kai staiga miršta 
mas laikraštis Laisvė, kinį kacĮ ^įaįp geras, draugas, 
aš gavau pasiskaityt is pa- > Pavyzdžiui, labai pasigen- 
žįstamo draugo. dame netekę draugo Fe-

Easton, Pa. i

Jau vieneri metai prabė
go nuo mirties mano gyve
nimo draugo Ogento. Jo at
minčiai aš, A. Ogentienė, 
aukoju Laisvei $10.

Mes, Eastono draugai, ir
gi apgailestavome neteki
mą draugo Ogento. Dar 
jaunam ir gabiam ūkinin- nė, gyvenanti 732 Linnard 
kui pasitaikė nelaimė: krito

Baltimore, Md.
Skaudi nelaimė

_ > CŠis gilus sniegas musų 
mieste ne tik keletą gyvy
bių nusinešė su savimi, bet 
ir daug susižeidimų pagim
dė.

Mūsų gerai žinoma ir 
gerbiama draugė C. Vitkie-

savo kieme paslydo.,
Žinoma, nustebsi!, nors įg neaukštai, bet užsi- puolė ir nusilaužė virš ke

1 n i nlrn /\ O w x-» O O i i ■ . • — - . . « * xx . . « • ■gavo galvą ir nuo to mirė. 
_ _ ____ , negali užmiršti

ir dėl to vis turėjo nukenteti dau 
ekonomija mepkėjo, skurdas liaudyjA vis plėtojosi.

Laimėjęs rinkimus, Frondizi sake, jis. dėsiąs pastan- j 
gų, kad privestų šalį prie normalio gyvenimo. Jis užtik- Į 
rino (rik’minėje kampanijoje), jog garantuos žmonėms I 
teisę susirinkti, spausdinti, kalbėti ir organizuotis—tai I 
vienas iš svarbiausių dalykų, kurių Argent’nos liaudis į 
nori gauti. 1

Dėl to. kad Frondizi išstatė savo rinkiminėje plat
formoje eilę punktų, naudingų liaudžiai, Argent’nos Ko
munistų partija jį balsavimų metu rėmė.

Neužilgo matysime, kaip ten dalykai išsidėstys.

žemiau portreto] buvo kūdikis, ūgtelėjęs 
Įžymusis Lietuvos!

komunistu partijos vadovas ir
organizatorius V. Mickevičius-
Kapsukas.” ’

DR. W. E. B. DuBOIS
JI^GIMĖ 1868 m. vasario 23 ck nedideliame mieste- Į 

Gyje, Great Barrington, Mass. Jo tėvas buvo kilęs iš 
Francūzijos valdomų Vakarų Indijų, į Ameriką atvykęs 
18-ame amžiuje. Jo motina, Burghardtaitė, buvo kilusi 
iš vergų, kuriuos hollandai atvežė į Massachusetts vals
tiją.

William Edward Burghardt DuBois buvo nepapras
tų gabumų berniukas. Penker'ų metų amžiaus jis įsto
jo į Great Barringtono pradžios mokyklą, o sulaukęs 16 
metų amžiaus baigė vidurinę mokyklą.

Padedamas kitų gerų žmonių, jaunasis DuBois įsto
jo į Fisko universitetą, Nashville mieste, Tennessee vals
tijoje. 1888 m. jis tą universitetą baigė. Tuomet įstojo į 
Harvardo nuiversitetą ir jį baigė su filosofijos daktaro 
laipsniu.

Po to j’s vyko Europon — studijavo Berlyno uni-
• versitete, keliavo po Europą; plačiai susipažino su Euro- 

■ pos žmonių gyvenimu.
Grįžęs iš Europos, jis mokytojavo Amerikos kolegi-

• jose. 1897 metais buvo pakviestas į Pennsylvanijos uni- 
vers’tetą, kad studijuotų negrų gyvenimą Philadelphijo- 
je/po to buvo pakviestas į Atlantos universitetą, Geor-

* 'gia valstijoje.
1905 metais Dr. DuBois su kitais žymiais kovingais 

negrais įkūrė t. v. “Niagara judėjimą”, 'š kurio vėliau 
išsivystė šių dienų NAACP. Vadinasi, dar 1905 metais 
Dr. DuBois buvo judėjime, reikalaujančiame negrams 
lygybės ir laisvės.

1928 meta:s Dr. DuBois apsilankė Tarybų Sąjungo
je ir grįžęs iš ten sakė, jog Tarvbų Sąjungos tautos, at
lieka tai, kas veda į progresą ne tik jas pačias, o ir visą 
pasaulį.

Dėl negrų laisvės Dr, DuBois kovoja jau per ilgus i 
metus ir jis kovoja ne tik už Amerikos negrų husvę, o ir 
už viso pasaulio. Dar 1919 metais jo iniciatyva buvo su
šauktas Europoje pirmas visos Afrikos negrų atstovų 
kongresas, kuriame buvo iškelti laisvės, lygybės, nepri
klausomybės negram šūkiai.

Dr. DuBois parašė apie 20 svarbių knygų—pirmoji 
išėjo iš spaudos 1896 metais : “The Supression of the Af
rican Slave Trade to the United States of Amer ca”. 
Šią knygą išleido Harvardo universitetas. Per metų eilę 
Dr. DuBois leido laikraštį “The Crisis”.

Vėliausias io veikalas, kurį jis baigia rašyti, —isto
rinė apysaka “The Ordeal of Mansarat”.

Be šių veikalų, be tūkstančių publicistinių straips^ 
nių, Dr. DuBois yra pasakęs tūkstančius prakalbų. Jis 
M-rtalentmgas oratorius.

•Jo pirmai žmonai mirus, Dr. DuBois 1(951 metais ve- 
«.dė Shirley Graham, taipgi rašytoją, ir šiuo metu abudu 

gyvena Brooklyne. /
L Toks yra trumpas Dr. DuBois, — publicisto, rašy
tojo, oratoriaus, visuomenininko — gyvenimo ir veiklos 
braižinys.

Savo 90 metų amžiaus sukakties proga* šis mokslo 
Žmogus, šis kovotojas už taikos reikalą, už negrų lais- 
v$<už socialistinę ateitį, gavo sveilenimų ne tik iš Ame- 

IjPKOS, o ir iš visų pasaulio kampų.
Mes taipgi prisidedame su savo jubiliatui sveikmi- 

mu: geriausios jam sveikatos, ilgiausio amžiaus!
P;/ PS. Kovo 2 d. Roosevelto hotelyje New Yorke, niu-

• jorkiečiai pasveikins iubiliata gyvu žodžiu pramogoje. 
FniOŠiamoj Dr. DuBois pagerbti. ,

LIEPSNOJANTIS
SLĖNYS” LIETUVOJE

Jau išėjo iš spaudos lietu
vių kalba Filipo Bonoskio 
knyga “Burning Valley” 
(“Liepsnojantis slėnys”) 
Knygą lietuvių kalbon ver- 

i tė T. Petkevičius, o išleido 
Į Lietuvos Valstybinės groži- 
į nes literatūros leidykla 15,- 
! 000 tiražu. I

Rašytojas ir literatūros 
kritikas Jonas išmkus ro
manui parašė įžangą, ku
rioje tarp kitko sako:

“Savo metu, ypač iki pirmo- 
i jo pasaulinio karo, daug lietu- 
! vių išvyko iš gimtojo krašto į 
šiaurės Ameriką. Dauguma jų 
kasė anglis, rūdą, dirbo pačius 
sunkiausius ir menkiausiai at-' 
lyginamus darbus, kovojo su iš-■ 
naudotojais, sėdėjo kalėjimuo
se, mirė. T 
praturtėjo, dar retesnis — do-1 
ra i pagarsėjo. Ir vis dėlto per 
didelį būrį atsirado iš lietuvių I 
tarpo žmonių, kurie daug pada- ‘[jepSnojantis slėnys’ 
rė vadovaudami pažangiems 
lietuvių susivienijimams, spau
dai, prisidėjo ir prisideda 
prie \ isos Amerikos progreso. 
Didelis amerikiečių pažangaus 
lietuvių rašytojo Rojaus Miza- 
ros nuopelnas, kad jis savo ro
manuose kaip tik atskleidžia tą 
lietuvių gyvenimo ir kovos A- 
merikoje kelią. Tai brangi do’| anglu &kalba 
vana lietuvių literatūrai, turiu-C ” 
ti didžiulę pažintinę reikšmę, , ■ i ■

nužyminti mūsų tautiečių pėd
sakus užatlantinėje šalyje.

“Mums brangi ir kitų broliui 
—pažangių Amerikoj lietuvių 
kūrybinė ir kultūrinė veikla. 
Kiekvienas vertingas jų kury- tas 
binio darbo vaisius turės pa
siekti mūsų kraštą 
mums artimas, nes dabar, ta
rybinėje Lietuvoje, kaip tik ta
tai galima visiškai palankiai' 
įvykdyti.” ' • - • v.' jones, jog sis

Apie IV Bonoskį J. Šim- nesulaukus nė pava s a r i o 
kus primena: į baigsis nauju, dideliu paki-

“F. Bonoskio pavardė Lietu- į ^Ėnu.
vos rašytojams nebe šiandien i Tuo tarpu ekonomine pa- 
pažįstama. Dar buržuazinėje ! dangė dar vig tebesiniaukia, 
Lietuvoje, kai gaudavome iš A-{ nors kovo mėn. jau Čia pat. 
merikoš tenykščių pažangiųjų Į Nedarbas tebedidėja. Nie- 
demokratinių rašytojų žurna-|kas neabejoja, jog į kovo 
lą New Masses, jau ten Bo-1 niėnesį įžengsime su pilnais IX y 1x1 x w f •i i-l x-l yx n H It O 1 lx X F /"i G \ T * <• x

Pats perskaitęs, perskai
čiau *ir draugams, ir nuta
rėm kolektyviškai paprašyt 
pas Jus, gerbiamoji Laisvės 
redakcija, ar neatsirastų.

■ toks tautietis, kuris galėtų 
' nors perskaitytus senus 
la’kraščio numerius siųsti 
mums pasiskaityti, o už tai 
mes jam būtum labai ir la- 

“Savo literatūrinę veiklą Fi- I bai dėkingi.
lipas pradėjo dar besiinok.vda-1 Pora žodžių apie save: 
mas vidurinėje mokykloje.” , I p?Su kelio remonto darbi- 
Ka gi romanas įninkąs, prie Varėnos gėle-
vaizduoja? : žinkelio stoties. Gyvenu

! Varėnoj I, Naujaulyčio gat- 
Priminęs, kad ši knyga i Veje.

iau yra išversta į kinų, vo-1 Prašome Jūs, gerb. re- 
kiečių ir lenkų kalbas, J.. dakcija, neatsakyti mūsų 
Šimkus nurodo: i

“ ‘Liepsnojančiame slėnyje’] 
rašytojas vaizduoja Amerikos i tad už tai ir prašau, jeigu 
plieno pramonės darbininku i galėsit, siųskit šiuo adresu: 
kovas po pirmojo pasaulinio j 
karo už teisę organizuotis į: 
profsąjungas, už teisę streikuo
ti, už geresnį darbo žmonių gy
venimą. Romano veikėjas jau
nuolis Benediktas, jo tėvai — 
lietuvių kilmės Amerikos dar-, 
bo žmonės. Gausią medžiaga 
i Omanu i rašytojas sukaupė jau 
prieš keliolika , metų, o roma
ną parašė neseniai, kai, anot jo 
paties, viskais ryškiai susifor-

i mavo.

lio kaulą. Nuvežta ligoni
nėn, ten teks pabūti keletą 
savaičių. Randasi Lutheran 
ligoninėje, n u m e r i o 228 
kambaryje. Lankymo va
landos nuo 11 v. ryto iki 9 
v. vakaro.

Draugai ir draugės, nepa
mirškime ją aplankyti, nes 

apie ji, sveika būdama, visuomet 
Į)ora ar trejetas metų at- buvo su mumis. Dabar mes 
gal taip arti susidraugavo- jai esame reikalingi, atjaus- 

kad buvome geriausi | kime asmeniniai bei atviru- 
Mudu visuomet temis. Vuičo Duktė

likso Malkaičio. Mudu su 
draugu F. Malkaičiu

• prašymo. Giminių ir pažis-1 
j tarnų Amerikoje neturiu,

me, 1 
draugai. Mudu visuomet 
kartu važiuodavome j kon
certus, šiaip parengimus, 
net i Florida, arba Atlan- 
tie City. Nežinau, ar besu- 
rasiu kitą toki malonu ir 
artimą draugą. Kaip ir 
draugė Ogentienė, aš irgi 
aukoju Laisvei $10 draugo 
F. Malkaičio atminčiai.

Paskutiniu laiku gaunu 
labai daug laiškų iš Lietu
vos nuo savo brolių, sese- 

j rų ir brolvaikių. Mano 
brolis prisiuntė man dvi la
bai svarbias knygas ir Lie-

Lihuania, USSR 
Varėnos rajonas 
Varėna I 
Naujaulyčio g-vė 
Kaziuiionis Simas

Simo Kaziulionio prašy
mą išpildėme, siunčiame 
Laisvę Varėnos kolektyvui. 
Tačiau pačiai Laisvei yra 
materialiai neišgalimas da- 

i lykas apdovanoti visus Lie- 
“Rašytojas labai ilgisi savo tuvos kolektyvus laikraščiu, 

tėvų žemės, trokšdamas ir tikę- Kolektyviai mes galėtume 
Retas tų emigrantų , ]{a(ja nors j LietUVą at- ’' šiek-tiek aprūpinti Laisve

jam Lietuvos kolektyvus.
Materialiai geriau pasi-

i neperskaičiau.
Be to, gavau tris laiškus 

; nuo man pažįstamų iš Lie
tuvos. Jie klausia, kas pa- 

isidarė su F. Malkaičiu. Jie 
sako: Juk -jis neseniai su 
mumis susirašinėjo ir nesi
skundė savo sveikata, 
bar jau gyvo nebėra! 
tyt, tie žmonės mano 
są gavo iš Vilnies ir 
vės,, .kurias jmudu ’šu
kaičių perskaitę pasiųsda-Į • •• ■’ -■/r-r----- :——
v ome Lietuvon Amerikoje VI^ IlCt

G. TlilVlck ■ rj ii—- - - - - - - 21 Brooklynas
Washingtionas. — Preky- i

Skaitytoji^ balsai
Gerbiama redakcija : 

Man, kaip susipratusiam 
darbininkui,, labąi skaudu 
pergyventi progresy v i š k 
dienraščio Laisvės suretini- 
mą. Bet, tur būt, nebuvo 
kitos išeities, reikėjo taip 
padaryti... Tylėjau, dantis 
sukandęs, bijodamas, kad 
Laisvė visai nesustotų išė
jus.

Taip pat mano sveikata 
pakrypo i blogąją puse. Jau 
trys mėnesiai negaliu atsi
kratyti nuo tos influenži- 
nės ligos.

Spaudžiu jūsų dešinę,
Steponas Joniškietis

1 Linkime <jums, drauguti, 
greitai ir pilnai ;pasveikti. 

i Širdingai ačiū už rąšinėji-
o aa

Ma ,
adre- ma žinučių Laisvęi iš mūsų
Lais-1 šalies sostinės. , .
Mai-.L . » i; .Redakcija

Spūst Laisvė (Liberty)Penkt., vasario (Feb.)s 28, 1958

! vykti ii* pamatyti. Bet 
džiugu, kad pagaliau bent jo žo
dis pasiekia tėvų ž ėmę, i 

paplinta
tarp gausių Amerikos skaity- 

' toju.’’ I ’ v
Girdėjome, kad rašytojas 

F. Bonoskis jau baigė kurti 
kitą, s t a m b e s nį veikalą, 
vaizduojantį Amerikos dar
bo žmonių gyvenimą.

. neužilgo pasirodys, žinoma, Laisve, ir jie būtų labai dė-Uuvos žmonėmis.
„ . ► ; kingi už jų taip labai įver-' ‘ Laisvės Admin

kad i laikanti amerikiečiai lietu
viai galėtų nors tos apylin*- 
kės kolektyvus, iš kurios jie 
paeina, apdovanoti, užsa
kant jiems Laisvę. Laisvės 
kaina į Lietuvą $12.00 me
tams.

Mes kolektyvui praneštu-

Didžiaus ias Brooklynas
Yurko

Jis me, kas juos apdovanojo su j dalinimas žiniomis su
— • • •• 1 _ . _ 1 i__________ __ X________T___ * ~

bos departmentas paskelbė, yra Didžiojo * įNew 
kad per’paskutinį 1957 me- d^fc,'turįs al*li trijų mili- 
tų bertainį gamyba nupuolė j jonų gyventojų, Sekami du, 
$7,400,000,000.- |—vienas Connecticut vals-

"i tijoje, o antras lillinojaj- - 
tinama dovana. Tai būtu i turi po 2,0Q0 gyventojų, 
mūsų gražus bendras pąsi-i Patsai’mažiausias Brook- 

Lie-I lynas yra Washington vals- 
i tijoje, kuris^turi tik 10 gy- 

eija ventojų. . ‘

Ar užtenka mus pasitikėjimo Amerikos atei timi?
Pradžioje metų preziden-- 

Eisenhoweris ramino 
mus, kad su kovo mėnesiu 

tapti mūsų ekonomika jau pra
dėsianti atsistoti abiemis 

j kojomis. Jis sakė, kad apie 
į tai neturi būti jokios abe- dešimt demokratinių gu- 
jonės, jog šis “atslūgimas” i bernatorių kreipėsi į prezi-

plitimu. Prezidentas dažnai i aiškų atsakymą, bet ji 
kalba ir daug žada, bet kol neturi, 
kas nė iš vietos nesijudina, tas. 
nė rankos nepakelia “atslū
gimo” baigimui.

Prieš kelias dienas net
gu-

neturi ir preziden
kai de- 

milijonų

)

:•jo ti iš atsakomybės, 
ši m t ar daugiau 
amerikiečių iškels 
Mes be darbo nebūsime! .

Ką tai reiškia, preziden
tas gali pasiklausti pas dar 
gyvą tebesantį buvusį savo 
politinės vieros prezidentą 
Herbertą Hooverį. Hoove- 
ris galėtų jam .paaiškinti, 
kaip kvaila yra bandyti su 
krize apsidirbti monais, už
kalbėjimais, filosofiškais 
kliedėjimais apie pasitikėji
mą Amerikos ateitimi.

Salietis

tJis liepia pasitikėti ateiti
mi’ pasitikėti Amerikos 
ekonomijos stiprybe, svei
kumu.

Bet kas gi abejoja Ame
rikos ateitimi ? Niekas. 
Mes visi pasitikime Ameri
ka įr jos ateitimi. Bet ką 
tas bendro turi su esama 
padėtimi, su augančiu ne
darbu, su gilėjančia krize?. 
Ogi nieko.

Pasitikėjimas Amerika ir 
jos ateitimi paskandina A- 
meriką krizėje. Vien pasi
tikėjimu penki milijonai 
bedarbių sotūs nebus. Jiems 
re’kia duonos ir sviesto, rū-; 
bu ir pastogės.

dentą su prašymais ir pla
nais ką nors daryti, nes 
ekonominė padėtis šalyje 
neina geryn. Laikas, girdi, 
federalinei valdžiai griebti 
’’bulių už ragų!” Juo ilgiau 
lauksime, tuo bus pieščiau.

Prezidentas pliekia tiems 
“nenuoramoms’’ atsakymą. 
Jis sako, kol kas, nėra rei- 

i kalo alarmuotis. Užtenka, 
girdi, pasitikėjimo Ameri
ka ir jos ateitimi. Visos su 
nedarbu nelaimės išgaruos, 
vėjais nueis.

“Aš tikiu,”

i2

noiskio pavardė pasitaikydavo 
po apsakymais ir reportažais. 
Bet tada niekam ir į galvą ne
atėjo, kad Bonoskis yra... 
tuvis Baranauskas.”

Kodėl Bonoskis?
Kaip gi iš Baranausko

atsirado Bonoskis? Pjits ra- laikui. Geresnius lai
kus jau žada kada nors vė- riai ekonomijoje tebėra 
liau, gal pabaigoje metų!

Su nauja “filosofija” 
prezidentas išstojo tik šio
mis dienomis. ŽodžJai ir 
pažadai mažai bekaštuoja,

penkiais milijonais bedar- 
Reiškia, prezi d e n t o 

pranašystė nesipildo. '
Į Dabar jau ir pats prezi- 
! dentas nebe taip drąsus. 
Dabar jis ekonomini “atgi- 

' i mimą” atideda beveik neri-

■' bių.
lie-

šytojas savo laiške J. Šim
kui šitaip pasakojo: t

“Aš gimiau Duquesne, Penn- 
sylvanijoš steite, 1916 m. kovo 
7 d. Mano tėvas ir motina bu
vo emigrantai iš Lietuvos. Tė
vo pavardė buvo Jonas Bara
nauskas. Jis iš kažkokios vie
tovės esančios netoli Kauno.

Yra net 15 Bostonų
Jungtinės Valstijas suda

ro 48 valstijos. Kiekvieno- • 
i , .. . A I je valstijoje gali būti tokiu

, jis sako, kadi lodei, kad jie pas]tiki Ąmc-(pat varcĮu miestas. Bostonų » 
pamatiniai augimo fakto-; r>ka,_jie atsisakys mirti ba-’ 15 miestų ir raiesteijų,

du. Jie zmo kad nedarbui,-Didžiausias Bostonas yra 
neia jokio pateisinimo. Massachusetts valstijoj', ku- 

Šiandien prezidentas ne- ris turi 800,000 gyventojų, 
sunkiai gali apsidirbti su i Sekamas Bostonas yra 
minėta gubernatorių sauje- Georgijoj, kuris turi 2,000 
le, pasiūlydamas jiems pa-i gyventojų. Gi mažiausias 
sitikėjimo vaistų, bet daug ■ Bostonas yra Virginijoj, 
sunkiau bus rytoj išsisuk- turįs tiks 50 gyventojų. F-j

tvirti ir visi ženklai rodo, 
kad/jie atgys vėliau.”

0 kas bus, jeigu šitie au
gimo faktoriai atsisakys at
gyti ir darbų padėtis vic- 

dhr pablo-bile tiktai valdžiai neręikia 'ton eiti geryn, 
darbais kovoti su nedarboLgės? Valdžia turėtų turėti



t
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Kostricų priešai į Laisves reikalai ;
New Yorko miesto kostri- s Persiorganizavimas nuo dienraščio ant dukartsą 

(oisterių) p a r d avėjai > tiirio jr 6-ių puslapių laikraščio nudarė šiek-tiek klii

Nauji laivai ;
I

1958- m. sausio 1 dieną | 
buvo žinoma, kad pasauly-tcų 
je 26 šalys stato 2,726 nau- susirūpino: kodėl Ilgosios' su presu (laikraščio spausdinamąja mašina). Pora L 
jus laivus, bendrai 34,500,- Salos Užlajoje sumažėjo tie i vės laidų išėjo prastai atspaustų. Tačiau tos kliūtys* 
000 tonų įtalpos. Pirmoje| jūriniai gyvūnėliai? Sako,; pergalėtos. Spauda bus gera ir raštais turiningą 

j-e stovi Anglij'a, kuri kad nuo 1946 metų jie “g 
atsilikusius žmones, tai vi-! stato 495 laivus, 5,750,000 ro derliaus 

i sur rado pas juos dainas, ’ tonų įtalpos. Antroji 
1 muziką ir šokius.

Dažnai tai yra sujungta 
su kokiomis nors apeigomis, 
ar tai dievų garbinimu, ai^ 
laidotuvėmis. Nuo senų lai-! 

' kų žmonės, pagalba' dainos/ 
! išreiškia savo troškimus.! 
i Muzika yra dainos sesute. užima aštuntą, vietą sta^ 
; Įvairių salių ir tautų zmo- į.yme |aivu jos stato 93 
nes turi įvairią muziką ir:1mvną bendj>ai

' Apie muziką
Mokslininkai mano, 

muzika yra taip sena 
^-ii\ ir žmonija. Kokia muzika, 

i kokia daina gali būti p a s 
; atsilikusius žmones? O ji 

. vra! Kur tik atrado salose ; vietoj prezi-'1 - 1 • ■
j dentas J. M. Sverdlovas. į 

1776—17 d. anglai pabė-!
go iš Bostono; Amerikos re- 

1 voliucionierių laimėjimas.
i 1871 — 18 d. Paryžiuje 
įsisteigė komuna — pirmoji 
darbo žmonių valdžia., i 

1885—18 d. mirė lietuvių 
rašytojas Petras Arminas. • 

1690—19 d. išleistas sau-' 
kimas amerikiečių j pirmą-! 
jį kongresą.

1847—22 d. amerikiečiai 
pradėjo bombarduoti Mek- 

: s’kos Vera Cruz miestą.
1775—23 d. Patrick Hen-j 

! ry pasakė ugningą kalbą,! 
š a u k d a m as amerikiečius 

; kovon prieš anglus paver
gėjus.

1783—24 d. Ispanija pri
pažino Jungtinių Valstybių 
nepriklausomybę.

1827—26 d. mirė žymus 
vokiečių kompozitorius L. 
Beethoven.

1513 — 27 d. Ponce De
Leon surado Florida.

186'8—28 d. 
ias Maksimas

ĮVAIRUMAI
KALENDORIUS

KOVO MĖNESĮ 
SVARBIEJI ĮVYKIAI
1863—3 d. mirė lietuvių 

rašytojas Jonas Biliūnas. (
1852 — 4 d. mirė rusu;

1953—5 d. mirė Juozas

1770—5 d. anglai suren
gė Bostone amerikiečių 
skerdvne — “Boston Mas- • «.

1945 — 6 d. prasidėjo 
žiaurūs mūšiai tarp Sovietų 
armijos ir hitlerininkų Ba
laton ežero srityje, Vengri
joje.

1849—7 d. gimė franco-! 
zų gamtininkas L. Burbau 
kas.

1862 — 9 d. Įvyko mūšis | 
tarpe “Monitor” ir “Merri-I 
mac” laivų Amerikos pilie
čiu kare, k

1864—10 d. prezidentas; 
Lincolnas paskyrė koman- 
dierium šiauriečių armijos 
generolą Grant.

1861—10 d. mirė ukrai
niečių rašytojas T. G. Šev- 
čenko.

1917—12 d. prasidėjo re
voliucija Rusijoje, kurioje 
buvo! nuverstas caras.

1920 — 13 d. sovietinės 
jėgos sumušė interventus 
Murmansko srityje.

14.62—13 d. pirmą kartą 
Biblija buvo atspausdinta, . 
pirmiau buvo tik rašyta.

1883 — 14 d. mirė Karo
lis Marksas, mokslinio soci
alizmo tėvas.

1944—15 d. amerikiečiai 
sugriovė š\. B e n e d i k t o 
klioštorių Italijoje, kuria-

n inkai.
1919—16 d. mirė pirma-

k a d

įvairia^ dainas.

Gyvūnija Lietuvoje
Lietuvoje gyvūnija yra 

sudėtinga ir, pagal jos plor 
tus. skaitlinga. Pienžindžių 
uriskaitoma 54 rūšys, dras
kančiu žvėrių — 19 rūšių, 
graužiku ir kitokiu apie 30 

paukščių pri- 
270 skirtingų

girioms, su

gimė rašyto- 
P e ' k o v a s

d. mirė rusu
M. P. Mu-

1881 — 24 
kompozitorius 
sorskis.

1945 — 29 d. Sovietų ar
mija paėmė Karaliaučių ir 
suėmė virš 100,000 hitleri
ninkų.

1789—30 d. atsidarė ame
rikiečiu Konstitucinis kon
gresas.

1847—31 d. gimė žymus 
rusų elektros išradėjas P. 
N. Jabločkovas.

Canberra, Australija.
Bedarb’ii skaičius viršija 
75 000. Darbiečių partija 
reikalauja viešų darbų.

rūšių. Vien 
skaitoma iki 
rūšių.

Praretėjus
mažėjo kai kurių ir miški
nių žvėrių ir gyvuliu skai
čius. Vilkas, tai priešas ne 
vien miško gyvūnijos, bet ir 
žala daro kolūkiečiams. To
dėl vilkus naikinti valia ap
skritus metus, ir dar išmo
kamos premi jos aiž jų naiki
nimą. Į dešimtį pastarųjų 
metu jų buvo sunaikinta 
apie 2.000.

Veisiasi barsukai, kiau

rys ir eile kitų. Dar lai
kosi •. briedžiai, stirnutės, 
"uikiu vra keliu rūsiu.

n ė t u r ė j o . Labai malonu, kad visuomenė puikiai suprantą.# 
yra Kiekvi-eneriais metais oiste- bininkiško laikraščio išleidimo sunkumus ir teikia fii< 

. sinę paramą. Po suvažiavimo finansines paramos LC 
vei jau Įteikė sekamai:

A. Ogentienė, Easton, Pa. -----------------------
L. Tilwick, Easton, Pa. __-------------------------
Rose Stripinis, Brockton, Mass. --------- ----------
Marijona Markevičienė, Brockton, Mass.-------- 5.-
John Kraitis, Orlando, Fla.------ !-------
A. Globičius, Aldington, N. J. -------- -
P. Stankevičius, Los Angeles, Calif. 
A. Vitkus, Baltimore, Md.__________
R. Mizara, Richmond Hill, N. Y.----- -
Stanley Podžiūnas, Stamford, Conn. __J
S. Griggs, Port Arthur, Canada -____
Fr. Yasiunas, Sand Brook, N. J.--------
Roman Stashis, Yucaipa, Calif. --------
Mr. ir Mrs. A. Garland, Nanaimo, Canada ' j 
J. Jasiūnas, Bridgeport, Conn. ------------ -- —'- 21
J. Slench, Chicago, Ill. ----------------- -------
Catherine Matakas, Jackson Hts., N. Y.----- -C 2S

■ Vakaru Vokietija, kuri sta- rių vis darosi mažiau, 
'to 517 laivų, bet jų tona-!
žas yra 5,500,000 tonų. |

i Norvegija maža šalis, bet!
! ji visada turi galingą pre-1 
j kybos laivyną. Ji stato 143 i 
I laivus, veik 2,000,000 tonų!

Pagaliau siundo, kad 
oisteriai mažėja, bet jų vie
toje jūrinės žvaigždės — 
žvaigždės-žuvys d a u g ė ja. 
žvaigždė-žnvis turi į šalis 
penkias “kojas” (kitur yra 
skirtingų). Ji pagauna ois- 
terj, apsisuka savo “kojo
mis” ir tol spaudžia, kol

2,200,000 jis pradaro savo lukštą, ta
da įkiša “koją” ir gyvūną 
papjauna, žvaigždės-žuvys 

i labai mėgsta oisterius.

___• 5

Pienas ir žmonės Dabar biznieriai susirn- 
Aišku, kad žmonės gauna; pino, kaip oisterius gelbėti.

pieną ne todėl, kad pieni- Jie atsikreipė i federalę vai- 
niai galvijai jį gamintų džią. Numato,.
žmonėms. Pienžindžiai ga-; bens' oisterių kiaušinėlių iš i 
mina pieną savo vaikams—• 
ju maistui. Karve į 
pieną savo lėliukui, tas 
su ožkomis, avimis, J 
l č m i s, k u p r a n u ga r i a i s 
tais pienžindžiais. Pienas 
reikalingas jauniems tos 
rūšies gyvūnams.

- f."
5;
.4 
I

gamina mores srities, ir jų prileis į 
’ pats Ilgosios Salos Užlają. Mat, 
kūme- Chesapeake užlajoje oiste- 

riai veisiasi jau mažiau su- Mack, Yucaipa, Calif.; J. Karpavičius, Brooklyn, 1 
riame vandenyje. Todėl jie Y.; Svečias iš Wilkes-Barre, Pa.; U. A. Port, Arc&dJ 
ir New Yorko (ilgoje) už- Calif.; M. Bacila, Dover Foxcroft, Me.; J. Silkaitiei 
lajoj? galės gyventi ten, kur. Minersville, Pa.; A. žolynas, Endicott. N. Y.; U’.•<Zak< 

Bet žmogus išmoko nuo mažiau jūrinio v a n d e ns. j Cleveland, Ohio: A. Navikauskas, Now Canaan,‘Corjį, 
pienžindžių patelių, “pasi-. žvaigždės-žuvys negnli 
skolinti’’pieną savo naudai. I venti ten, kur mažai 
Priklauso nuo to, kokioje rinio-suraus vandens, 
žemes dalyje žmones gyve- ------------
na, kokie ten veisiasi pien- Padangas, Sumatra.
žindžiai,,, tokių ir pieną SukileHai sako, kad iie pra- 
ž m o n ės valgo. isvs

Karviu pienas plačiausiai uagalbo 
žmonių naudojamas. • Bet donezijos valdž’a. 
žmonės naudoja.ir kitų gal-i —- ----------------------- *------
vijų pieną. Ispanijoje, Švei-■ Pienas ynu sveikas mais- 
carijoje ir Italijoje plačiai tas. Jis turi proteinu, mi- 
naudoja ’avių pieną. Egip-į neralu ir reikalingai kalkių, 
te ir kituose saušrū kraš-j Vasarą, kada galvijai gau
tuose vartoja kupraiiugarių na. žalios žolės, tai pienas 

je. geresnis. : . , >
Dabar žmonės moka pa- 

i geresnes kandų veis- 
ir jas tinkamai šerti,’; ir kiti Laisvės skaitytojAi ii’ prietžliiai.‘,,i: 

kumeliu ir tt. pieną; ; ' kad gauti daugiau pieno. >

Po $1: Joe Norkus, Pittsburgh, Pa.; J. S trims 
Clifton, N. J.; Mary Stolpinienė, Flint, Mich.Ml

gv-1 j. Kibildis, Bradford, Mass.; A. Sadaskv, AV. Hartfl 
pi-i Conn.; P. Vizbor, Lewiston, Me.; A. Katinas,.'Bri<

i port, Conn.; J. Bernadys, Gardner, Mass.t J. Bay*
! kas, Arlington, Mass.; A. Baronas. San Francisco, Ca: 

—! L. J. Kasper, Cleveland, N. Y.; B. Zmitraitč, JohrĮ
City, N. Y.; M. J., Woodhaven, N. Y.; J. Sabaliaųs?

Amerikos ginkluotos .Valhalla, N. Y.; J. Glupksnjs, Scranton,/Jfa.; JoK^-S 
ieiffu iuos puls In- daSi Detroit, Mich.: A. Globo.' Gardner, Mass,;’Net

I Lipsky, Delray Beach, Fla..; A. Lu.gauskas, Northpo
M. Vilkiukas* TonI L. L: A. Butkauskaš, B'klyn, N. 

to, Canada. 50c. '

Mastic Beach, L. T., $15

siasi laukinės, antys, .žąsys, pieną Perų' Tos] 
gulbės,' tetervinai ir bend- Pietų1 Amerikoje, žmonės . Dal 
rai kitų apie 30 rūšių, ku- valgo lamu pieną. Daugel.v-j rinkti 
i’ios yra didesnės ir naudin- je Azijos šalių jie naudoja les 
gos žmonių maistui. < • *-

■ Tai graži parama musų laikraščiui.; Dėkojame‘yii: 
minėtiems rėmėjams iP'-fikfmos, kad jų pavyzdį- -pase, 
iv Irili T .aicv/icrclrsiifvtnPii ii’ nriafAlmi ■ . ‘.L; I

■ ' : Laisves Athnini^tračija '
i į

■*

Rašytojo Howardo Fasto šunkeliai
Mūsų skaitytojams jau žinoma, kad rašytojas How

ard Fast pasitraukę iš komunistinio judėjimo ir griež
tai pasmerkė Tarybų Sąjungą. Nelabai seniai jis 
parašė ‘ atvirą laišką” tarybiniams rašytojams, bet vie
toje jiems pasiųstų laišką paskelbė “New York Herald 
Tribune”. Savo laišk? Fast as Landė pateisinti savo nusi
statymą. Dabar tarybinis rusu kalba žuinala^ “Litera- 
turnaja Gazieta”’ rašytojo N.' Gribačiovo straipsniu 
“Howard. Fastas • - revizion’zmo psalmininkas” duoda 
Fastui atsakymą, žemiau patiekiame iš to/atsakymo įdo
mesnes ištraukas. Nurodęs, kad Fastas tapo revizionis- 
tu ir renegatu. Gribačiovas rašo:
Social‘stinės demokratijos 

priešas
Howardas Fastas tiesiai 

pareiškia, jog neapkenčia 
socialistinės demokratijos 
ir dievina kapitalistinę de
mokratiją; jis išsižada re
voliucinės kovos...; jis nepa
sitiki socialistiniu teisėtu
mu ir liaupsina kapitalisti
nį teisėtumą, ir, be viso to, 
platoniškas šnekas apie 
“brolybę” sulaisto prarū
gusiu nacionalšovinizmo pa
dažu.

Howardas Fastas mano, 
kad jo išėjimas iš komunis
tu partijos pralaužė socia
listiniame judėjime nebeuž- 
taisomą spragą. Paprastai 
taip klysta tokie žmonės, 
kurie sumano matuoti savo 
ūgį pagal savo šešėlį, kuris 
būna prieš saulėlydį. Kas 
gi čia ypatingo įvyko? Nie
ko. Nenutrūkstančios ide
ologijų kovos sąlygomis ka
pitalizmas vis dar išplėšia
iš socialistinio judėjimo at- ardai Fastai, išgerkite bu- 
skirus žmones, bet ir jis tuo telį koka-kolos, kuri, sako, 

katastrofiškai tonizuoja ir praskaidrina 
praranda nepaly- mintis, pasivaikščiokite po 

ginti daugiau—jis praran- Broadway, kurį labai mėgs- gatvėje, ir raketinis apaš- 
da mases. Tokia yra ištari- tate, ir bent kiek apsitvarkę/ talas Spakas Belgijoje, ir 
jos logika, ir mes, dialektiš- nervus, supraskite, išsiaiš- Dulleso šešėlis Jungtinėse 
kai m<stą žmonės, tą proce- kinkite sau, kokį gi kalną: T a u t o s e Henry Cabot

1 Lodge. Svarbu ne sąvoką, o klasės 
i kokia prasmė tai 
suteikiama, ir kaip 
tarnas kelias į gėrį.
lai tsiau ram’ai eitų 

singogą ar bažnyčią
ii 

Howardas Kastas tai aiš-

jūs nuvertėte: meninės kū 
rybos srityje jūs esate žmo-j 
gus ne be talento, tačiau iki 
visuomeninės minties tita
nų jums toloka, ir todėl 
protų valdovo vaidmenyje,-kiną tokiu būdu: 
i kuri nė kiek nesivaržvda- 
mas pretenduojate, atrodo
te labai ir labai komiškai. 
Pakeiskite partini bilietą į 
Manhattano banko čekių 
knygelę ii’ gyvenkite sau,

galybę maldose ir ■ ėmėsi vadovauti liaudies, taisymo-, receptais. Per 
sąvokai klūpojime. Tačiau dievus judėjimui kovoje prieš se-1 gandęs. miesčionis męgi 
supran-. žmonės garbina jau daug 

■' tūkstančiu metu ir ne vie- I C C
nos religijos ribose, o ke
lias į praktinį socializmoi

rojo pasaulio Šlykštumą,' būti teisėju ir kaltina“j 
nežmoniškumą ir veidmai
niškumą, Įgyvendino žmo 
nių ir nacijų lygybę, įpras

bodamas, aš supratau juda
izmo pranašu skelbtas lygy
bės idėjas, įsa jos skelbtą 
žmogaus meilę ir brolybę, 
Jėzaus Kristaus skelbta iš 

. .. . vv< # i vargdienių ir pažemintųjų
nesikeldamas ’ į tuščią pui- pozicijų moralę.” Ką gi, aiš- 

js \ lie... 13 e t c . a "ikiau ir neįmanoma pasaky
mas iki to, ir tai galima vi- įj į r- - ? '

f • k •savo. ardas Fastas, jeigu jis lai-

i pridarėte klaidų!” “pats sj 
■ marksistas” klasto ja.
! ją, lipdo marksizmą £ ęvį 

įgyvendinimą ėjo per molęs- mino darbą, įjungė mases į gelijas ir, painiod'anjfts; 
lini marksizma. Tai faktas, 
kurio suprafimu dabar ap
siginkluoja visi, kurie nori 
suprasti nūdieną. Ir tas ke
lias nebuvo rožėmis klotas, 
jame buvo ir aukų, ir klai-

istorine kūrybą, grąžino nominio vystymosi dėsni 
gyvenimą prislėgtoms ir už 
k ąn k i n t o m s tai i ty bė m s, 
kėlė virš planetos taikus 
kį, atvėrė duris į. kosmines 
erdves, savo pavyzdžiu *ir «’ € / | 7 -L •

dų, — juk neklysta tik tas, nesavanaudiška pagalba pa- 
J<as, apsvaigęs kaip tetervi- dėjo ir padės milijonams 
nas poravimosi metu, bur- žmonių atsikratyti prakeik- 
buliuoja visų laikų filiste- tu kolonializmu, šiame dar
nių nulaižytas bendras fra- be komunistų partijai ir 
zes apie gėrį ir gerovę, o tarybinei liaudžiai trukdė 
praktiškai tam gėriui ir ge- no tik persigandusi*) kapi- 
rovei pasiekti nieko nedaro, i.talistinio pasauline patran
kas apsivilkęs chalatu4r įsi- kos ir durtuvai, ne lik di-

ispyręs į šlepetes, tik rėkau- versantai ir šnipaix— truk- bučiavimosi su I • A Iii* ♦ 1 l T •— • 1

JS- 
šū-

šu mišiomis. ir mišparai 
moko: “Iš kur atsirado | 
raelio pi’anašų knygos, < 
zaus Kristaus pamoksų 
jeigu ne iš engiamųjų įn 
hių lūpų? Ir argi ne tas-j -. " 
linis turinys sudarė pagri 
dą pirmajai revoliucii 
ideologijai kovoje prieš 
odalizmą?” Jis norėtu »• 
galia data pakeisti Žien • 
rūmii šturmą religine p 
cesija, “Auroros” salves •; *.

, verksmingu pamokslu a

sa suprantame ir vertina
me optimistiškai.

Jis apspjaudo dievą, 
kurį ką tik garbino

Visi, kurie pasuka ideo
logini vairą šimtu aštuo
niasdešimt laipsnių kapita-' 
lizmo pusėn, serga viena 
bendra silpnybe—jie mėgs
ta ištęstai ir painiai pasa
koti apie savo pasielgimo 
motyvus! jie pasidaro pana
šūs į žmogų, kuris kiekvie
ną sutiktą gatvėje stengiasi 
įtikinti, kad naują kostiu
mą jis nusipirko, o nepavo
gė. Tačiau Howardas Fas
tas nepasitenkina ir šia 
prerogatyva; jis, panašiai 
kaip laukinis, pašėliškų ap- .... 
dujimo ekstazėj-e apspjaudo' •!’ 
dievą, kurį ką tik garbino, 
o dėl to, kad tą dievą jis da- r 
bar vadina “apnu o g i n t u • 
stabu,” ritualo esmė nepa-‘ 
sikeičia. Ir nėra, kas jam gi, tačiau tikėjimą 
pasakytų: klausykite, How- bendra forma, o kartais ir 

spekuliatyviai, daug kas 
skelbia — ir gelbėjimo ar
mijos (salvation army) ora
toriai New Yorko 42-roje

'sai tvirtaix pasakyti,
Tad ir eitu sau How- c

Faktinai Kom. Partijoje 
jis nė nebuvo

Iš pirmo žvilgsnio atrodo

kosi savo tėvų tikėjimo, į 
sinagogą, arba, jeigu jam 
mielesnė katalikybė — pas 
Romos popiežių, o mes, ko-

> i munistai, ____ ________
kad Howardas Fastas iš ko- ]aįsvės principais, gerbiame!

kitų žmonių religinius įsiti
kinimus, todėl ir nesikiša
me į religinės apeigos atli-

. ~ ; kimą. Tegul sau nueitų ir,
jis toje partijoje niekada it* i iškėlęs rankas i viešpaties 
nebuvo, kadangi ėjo i ją ne■ - -- < - -
to, ko į ją einama, matė jQ i cfa n’g a u s 
ne tokią, kokia ji iš tikrų- ■ -
•jų yra. Jis tiesiog nepatai-; našiems i mus leistu 
k§ duru. Kalbėdamas da-. prakaitu- sukurti ta 
bar apie jėgas, “atvedusias, žmoniu |vgybę žemėje, 

jis ypač!
“tikėjimą gėriu iri Veltui tokios pastangos 

neišvengiama žmonių bro-! Tafrau Fastas dėl savo 
’ybe. . įtikėjimo netvirtumo, taip

Norai, atrodo, buvo neblo- i pat dėl istorinių ir socialis- 
gėriu1 tinių žinių skurdumo, leido

munistų partijos išėjo. O 
iš tikrųjų, atsižvelgus .i tik
rąją esmę, o ne i formalų 
priklausymą, pasirodo, kad

nebuvo, kadangi ėjo į ją ne ■ sostą;' maidautų brolybės iš 
i aukštybių, o 

įl'įmums, komunistams, ir pa- 
i savo 

visu *•

vadovaudamiesi! ja ant statytojų ir kovoto- de ir saldžiabalsiai persi- naudingumą, 
jų: “ne taip,” “ne tas,” “ne j meteliai Ir išnešiotojai 
čia.” Dabar Fastas pagy-l mirtinų nuodų su musių gi- 
rūniškai pareiškia: 
pau savo paties struktūros 
marksistu.”

Tai nekuklu .ir nemoksliš
ka. Istorijoje jau yra buvę 
tokiu marksistu su smilkv- 
lais, materialistų su biblijo- 
mis, mėgėjų painioti “Tėve 
mūsų” su “Internacionalu,” 
buvo įvairiausių -rūšių re- 
vizionistų, bet visi jie dėl 
nesugebėjimo v-eikti istoriš
kai dingo nebūtyje. Howar
das Fastas būtų galėjęs tai 
žinoti ir įvertinti, jeigu, 
būdamas partijoje, būtų pa

P e r f raz 
jaut vieną, šmaikštų R , 
reiškimą, šiuo atveju g< 

: “Aš ta- i minės nutupėtomis “objek-! ma būtų pasakyti: 
tyvumo,” “kūrybos laisves”“*-"'— 
etiketėmis, suprantant t

: “Tai į 
vizionizmo seilėtekis.’’*V i . i 
Savo apakimą jis vadinį 

praregėjimu
Ir keistas dalykas; *Ho

ti pūlingas savo opas ir 
spiaudyti į liaudies reikalus j

i bei lūkesčius; trukdė ir ardas Fastas tvirtina, - k, 
i skurdeivos moralistai, ir jis “praregėjo,” o faktai : 
užkietėję šventeivos, moką'do, kad jo abi akys”'aj 
žmoniją nuo savo vištiškų I traukė valkium. Tai ° y-’ 
laktų. Net gyvulių globosIskaudi pamoka: nereil 
draugijų leidės ir rankdar- j lįsti į pasaulinę politiką, ! 
bių ratelių damos yra mėgi-1 esi špitolninko intelekto 
nusios taisyti komunizmą < mąstysenos. ‘
pag’al šuniukų interesus ir 
servetėlių raštus. Dabar

pačiu metu, 
greitai,

sau suvienyti jam patogio
je, bet antgamtiškoje są
jungoje Karlą Marksą ir 
Jėzų Kristų, Charlesą Dar- 
winą ir Luko evangeliją, 
pamėgino žvelgti į darbi
ninkų klasės kpvą pro sek
madieninių pamaldų smil- 
kylų dūmus % ir įžiūrėti' tos

'■V'?

Nuėmus nuo Fasto ątg 
L;; lavimų vieną po kitą, ,m 

socializmo pasaulį sušmėkš- ’ aikštėn ” Užkyla " jdpir 
su ’ triukai. Su begaliniu !“

simokęs, įsigijęs reikalingų !.Pr^ gigantiškai, išaugusį • nemoksliškumo klod V • • 1 i 1 V • V • x-» I y-v n n , , I i « •• yv I r r* I * * . — N . « a ‘žinių, bet, pasak žinančių • . _
žmonių, jam vietoje to mie- tavo Howardas Fastas 
lesnis buvo “romanas su pa- biblijos c ilt a t o m is ir su-' siu 
sisekimo deive.”, ,

Pirmą kartą žmonijos is- pasaulio perdirbimo ir iŠ-
torijoje komunistai, sude
dami negirdėtas aukas,

:ai. Su begalimu įn 
jis koneveikia Tary

gniaužtais*’, kumštelyje to Sąjungos Komunistų..par 
ir iŠ- (Tąsa 4-tame pusk)- 
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Dainius statybose

l

Laisvės antrašą^: į

t
i

Rašytojo Howard Fasto šuntakiai

k*

naudin-

gri'ežtumą, —

kad karą pradėjusios Izrae- mastu.

pradėjo 
pradėjo 
Howar- 

Ben-Hu- 
nė vieno

• sai užsidaro ir apie T,000 
darbininkų išmeta gatvėn.

ties WB0S 1600. ’ ,
Bedarbių daugėja

Siuvėjai ir avalynes dąr4

būt j gelbėjo bininkai jau senokai p ras- 
mūsiškiams D. P. švęs t i taį dirba. Taipgi mašinų 
“ n e p r iklausomybę.” ' i Jų dirbtuvės atleidinėja darbi1- 
programos būna pirmadie- ninkus. O Fordo autoinobi- 
niais, 6:30 v .vaksiję, iš sto- jjų skyrius su kovo 1'5 d. vi-

(Tąsa) 
darybų valdžia grafo žemes grąžino 
^lesiems jų šeimininkams — darbo 
Jjtiečiams. Šiandien rūmuose veikia 
įsio namai. Greta senųjų rūmų pasta

bas naujas korpusas poilsiautojams. 
Abus poilsio namus supantis parkas, 
yifttne daug vertingų augalų. Šimta- 
i^ų medžių paunksnėje vingiuoja dai- 
>s alėjos, ištisą vasarą švyti marga- 
alvių gėlynų skaros. Parkas rūpestin- 
i prižiūrimas ir saugojamas.
Už apvalutės Bareikos salelės, ežero 
turiniame krante, matyti platūs balti 
ptai. Jie kyla į miškelio apsuptą kal- 
, ant kurios susibūrė vasarnamiai. Šis 
jro krantas skirtas vaikams. Kasmet 
'želio mėnesį ant aukšto stiebo links- 
i suplazda raudonoji, vėliava, skel- 
»nti, kad Trakų * pionierių stovykla 
tdėjo savo darbą. Į stovyklą suvažiuo- 
jaunieji pionieriai iš Vilniaus, Kau- 

>, Klaipėdos ir kitų respublikos miestų, 
e randa čia švarius kambarius ir di- 
4ę valgyklą, jaukų klubą ir sporto aikš- 
lę. Čia jų laukia maudymasis tyrame 
ero vandenyje ir įspūdingi pionieriški 
užai, neužmirštamos ekskursijos po 
sorines Trakų vietas ir susitikimai su 
akiečiais—Didžiojo Tėvynės karo par- 
sanais. Ežero pakrantė, kurią kadaise 
tvenkdavo dykaduoniaujantieji Vil
ius ponai, dabar aidi jaunųjų tarybi- 
§ piliečių linksmu klegesiu ir daino-

c MIESTO GATVĖSE ą
Per visą Trakų miestą eina ilga siau- 
Jgatvė. Ją sudaro dvi dalys: senesne 
Bytauto gatvė ir, naujesnė—Marytes 
elnikaįtės gatvė. Anksčiau į pusiasalį 
ictavo. galima įvažiuoti tik iš Vilniaus 
įsos: antrasis pusiasalio galas tik vė
lu tiltų buvp. sujungtas $u krantu.
Nuo didžiosios gatvės beveik statme

ni į visas .puses, ežerų link eina trum
pės ir siauros gatvelės.
Turistai gali pamatyti nemaža įdo- 
aus ir pačiame mieste.
Įvažiuojant į miestą iŠ Vilniaus pusės, 
•šinėj-ė'kelio pusėje ant kalno matyti . »

nemaži griuvėsiai. Tai buvusio ber
nardinų vienuolyno, statyto XVII am
žiaus pradžioje, sienos, 1865 metais ca
rinė valdžia šiose niūriose sienose buvo 
įsteigusi kalėjimą. Po 1905 metų revo
liucijos jame kalėjo nemaža Trakų ir 
kitų apskričių žmonių, aktyviai dalyva
vusių kovoje prieš carizmą. Pirmojo pa
saulinio karo metu pastatas buvo sunai
kintas, beliko tik apgriuvusios sienos.

Kiek toliau, beveik miesto viduryje, 
ant aukštumos stiebiasi Vytauto bažny
čios bokštai. Bažnyčia statyta 1409 me
tais. Ji buvo gotiško stiliaus, medinė. 
Vėliau vietoj senosios buvo pastatyta 
nauja, mūrinė. Šis pastatas buvo skir
tas ne tik tikėjimo reikalams, bet ir gy
nybai: aukštos, kurčios . sienos, gilaus 
perkaso liekanos primena tvirtovę. Baž
nyčioje yra vertingų senų paveikslų.

Miesto parke, ties pačiu įėjimu, yra iš
likusių domininkonų bažnyčios ir vienuo
lyno griuvėsių. Apleisti vienuolyno pa
statai vėliau buvo paversti kareivinėmis, 
o paskui ir visiškai sutriušo.

(Bus daugiau)

Žvelgiu dažnai į nūdienę statybą— 
Pagauna užmojis ir įmantrumas. 
Virš augančių namų—sietynai žiba, 
Virš užtvankų, kanalu, rūmu.
Ranka liečia kiekvieną naują sieną, 
Glėbiais bandau staktas angų, 
Kol įsitikinu, kad tvers ne dieną 
Ir ne metus, o—begales laikų?
Jie komunizmo pergalę
Galės išvysti, V
Ir daug daiktų, kurių nematėm mes, 
Ir amžiną, negęstančią jaunystę, 
Ir ateities laikų šviesias gelmes.
Žiūriu, žiūriu, akiu vyzdžius pravėręs, 
Nemoku užsimerkt ir negaliu.
O, rodos, vien sapnu tik
Mano akys gėris,
O, rodos, burtais tolimu keliu!

Stasys Any liekis

So. Boston, Mass.
Mire Petras švedas

Dar nesulaukęs ir 63 me
tų amžiaus, išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo Petras Švedas, 
ir vasario 20 dieną jau ir 
vėl vienas naujas kapas ta
po supiltas tauriam lie
tuviui. Paliko liūdesyje in
žinierių sūnų Robertą, duk
terį Junią, žentą ir jų sū
nelį ir dukrytę, taipgi daug 
draugii ir draugių. Skaitė 
Laisvę, priklausė įvairioms 
lietuviu organizacijoms, 
dainuodavo choruose ir vė
liau garsiame “Broadway 
kvartete.” Užsiėmė barzdų

i skutimu. Prieš apie du me- 
' tus buvo susirgęs, o šiuo 
i kartu tik tris dienas ligo
ninėje teišbuvęs mirė. Lai
dotuvės įvyko po didelės pū-

I gos, gatvės buvo užverstos 
sniegu ir bet koks automo
bilis, kad ir ne po sniegu, i 
važiuoti negalėjo. Todėl tik'nuo šalčio ir nelaimių. Fe- 
5 ar 6 automobiliai buvo iš 
garadžiaus užsakyti ir viso 
tik apie 30 asmenų palydė
ję su Petru atsisveikinom. 
Savo amžių atgyvenęs, Pet
rai, čia ramiai ilsėkis.
Draugiai Zavisai išvyksta

Toji Florida pasiskelbė 
per visą šalį. Tai,- va, ir 
mūsų geri draugai vyks ir
gi ten. Taip jau retos gre
tos tuo dar skystesnės taps. 
Vis tik linkime jiems ge
riausios sėkmės.
Lietuvių radijo programa

Gal ji yra vedama dipu- 
kiškoj dvasioj, bet dainų- 
muzikos pro g r a m o s esti 
vertingos. . Va, vasąrio 17 
pateikė lietuvių dainų-mu- 
zikos — tur

Washington, D. C
Sniegas

Netikėtai mūsų šalies sos
tinė, Washingtonas, tapo 
užklupta sniego audros. Per 
dvi dienas ir naktis be pa
liovos krito tirštas sniegas. 
Miestas beveik buvo užvers
tas 18* colių sniegu. Smar
kus, šaltas šiaurinis vėjas 
sunešė pušnius nuo 6 iki 8 
pėdų aukščio. Per ištisą sa
vaitę šalčiai buvo: dienomis 
10 laipsnių virš nulio, .bet 
naktimis nukrisdavo iki ze
ro.

Miestas tapo suparaly
žiuotas. Bušai ir gatveka- 
riai negalėjo kursuoti. Tik 
po dviejų dienų sunkaus 
darbo pasisekė apvalyti 
gatves nuo sniego ir trans
portacija po truputį pradė
jo judėti. ■ '

Penkiolika žmonių žuvo- • v. ’ •
V 

deralinė valdžia per radiją 
ir spaudą paskelbė savo 
200,000 darbininkų, kurie 
gyvena už miesto ribų, sė
dėti namie. Duota jiems iš
tisos dvi dienos poilsio, kol 
transportacija bus atstaty-

Visos miesto mokyklos bu
vo uždarytos tris dienas, 
žmonės tik su svarbiais rei
kalais ir tiktai tie, kuriems 
būtinai reikėjo eiti į darbą, 
išeidavo iš namų.

Rekordas rodo, kad 45 
metai atgal buvo mieste ši
taip šalta ir toks gilus snie
gas.

Steponas Joniškietis

Gerinkime ir Platinkime

LAISVE
Laisvė yrą leidžiama du kartu į savaitę 

Išeina antradieniais ir penktadieniais
Laisvės kaina Jungtinėse Valstijose

$9.00 Metams, $5.00 Pusei Metų

Kanadoje $10.00 metams
Lietuvoje $12.00 metams

Pavienė kopija 10 centų

Suretinus Laisvės išleidimą, visas Laisvės personalas 
rūpinasi jos gerinimu'- bei tobulinimu literatūriniai ir 
technikiniai. Prašome bendradarbių padėti mums šiuo 
atžvilgiu, suteikiant gerų informacijų iš: lietuvių judė
jimo šioje šalyje 'ir kitais įdomiais klausimais.

Darbuokimės Platinimu Laisvės
Širdingai dėkojame ilgamečiams Laisvės platintojams . 
ir maloniai prašome visų dabar juo labiau darbuotis 
jos platinimu. Dabar Laisvė išeina didesnė puslapiais 
ir turtingesnė raštais. Ji bus skaitytojų namuose veid
rodis svarbiųjų pasaulinių įvykių. Pasirūpinkim, kad 
ji pasiektų kuo daugiausia’namų.

Rūpinkimės Laisvės Išlaikymu
Prašome koloniją veikėjų visur rūpintis Laisves išlai
kymu. Prašome ruošti pramogas, kur galima ant di
desnės skalės, o kur negalima turėti didesnių paren
gimų rengkite ir mažesnius. Visi žinome, kad prie da
bartinės brangenybės, kad ir suretinus Laisvėis išleidi
mą, finansine parama reikia rūpintis. Rūpinkimės ir 
darbuokimės, kad Laisvė gyvuotų.

Laisvė Eina Į Lietuvą
Laisvės kaina į Lietuvą dabar t'ik $12 metams. Gi kul
tūriniams santykiams pagerėjus tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos, laikraščių persiuntimas eis reguliariai. 
Tad užsakykite Laisvę savo giminėms ar draugams 
į I.iętuvą... . .

LAISVE’
s lip-J.2 Atlantic Avė.
Riciimond Hill 19, N.'

(Tąsa iš 3-čio pusi.) > Fasto pasisakyme, kuris pa- 
už tai, kad savo metu Be- ^jpoūe, praėjus keletui mė- 

ja. ir jo kreatūra susido- nosįu p0 imperialistų agre- 
jo su daugeliu nekaltų- .. . . F . t k
noniu. Ar taip buvo? Bu-į S1JO_S £ries E1g ptJ' ,St 

.■ Betgi Komunistų par- rase Howardas Fastas 1957 
ja visa tai išaišįno, viešai | metų kovo mėnesį: 4956 
įskelbė ir, ką reikėjo, kas ■metų lapkričio mėnesį mi- 
ilima buvo ištaisyti, ištai- aistras pirmininkas Bulga- 
L Vienas išmintingas ban-1 nj na s pasiuntė Anglijai, 
Įninkąs yra pasakęs, kad' Prancūzijai ir Izraeliui no- 
risipažinti net tra g i š k ą! tas. N o t o s Anglijai ir 
jaidą — reiškia ž e n g t i | Prancūzijai buvo išmintin- 
pgsnį į jos ištaisymą, o iš-j gos ir parašytos priimtinu 
jisyti ją — reiškia pada-itonu; nota Izraeliui buvo 
rti aukštos moralės aktą. ■ parašyta kaip ultimatumas, 

j įašytojas Howardas Fas-1 griežtu ir užgauliu tonu. 
*. |s gėrio ir blogio dialekti-! kadangi Izraelis buvo ma- 
'^e.y!^a mažiauišprusęs ir Gausiai kaltas iš visų trijų 

ir tik jis vienas veikė be
tarpio nacionalinio saugu
mo sumetimais, neslepia
mas šališkumas buvo' aki
vaizdus ir reikšmingas.”’

Štai dabar viskas "aišku! 
Estetinė ir politinė Howar
do Fasto būtybė pasipiktino 
notos Izraeliui griežtumu, 
bet nepasipiktino tuo, kad 
Izraelis pirmasis 
agresiją, pirmasis 
masines žudynes; 
das Fastas gailisi 
riono, bet neranda 
žodžio pagailėti užmuštų, 
gyvų sudegusių, žuvusių 
Port - Saido griuvėsiuose 
moterų, senelių ir vaikų; 

.Howardas Fastas mano, 
kad egiptiečių kraujas., ir 
kančios tomis baisiomis die
nomis pateisintini Izraelio 
“nacionaliniu saugumu,” o 
Tarybų Sąjungos veiksmai, 
nutraukę kraujo pralieji
mą, yra “amoralūs” todėl,

|vi žemiau už tą banki- 
nkąU neapsisunkindamas 
^mąstymais ir tyrinėji- 
įis, jis atsistojo teatrališ- 
>je prokuroro pozoje ir 
hė svaidyti nu,valkiotus 
džius senos klaidos pėd- 
kais, aplenkdamas jos- iš- 
isymą.
Fastui kitų kraujas ir 

kahcios neapeina
Pažymėtina dar ir tai, 

d, stovėdamas prokuroro 
užjautėjo pozoje, Howar- 
s Fastas neparodo nei 
fo teisingumo, nei tikro 

Žjautimo: atkakliai, 
Iraipsnyje po straipsnio, 

apverkia tik vienos tau- 
bes nekaltai nukentėju
os tarybinius piliečius, 

’odei? Argi vienų žmonių 
i;8ujas, o kitų vandenėlis? 

r; kaipgi su krikščioniškąja 
gįįibfybe, kurią skelbia tas 

its Howardas Fastas?
Šio klausimo paaiškinimo 

paieškoti Howardo

lio vyriausybes nereikėjo 
tramdyti, o gražiai paglos
tyti; ir dar Howardas Fas- 
tas mano, kad anglai ir 
prancūzai tikriausi niekšai, 
o Izraelis—geresnis...

Tai kas gi jis per vienas?
Tai kas gi per vienas po 

viso to pats Howardas Fas- 
tas? Marksistas, nors ir sa
vosios struktūros”? Ne, to
dėl, kad jis nesiskaito su to
kiais faktais ir socialinių 
mokslų srityje yra nemok
ša. Internacionalistas? Ne, 
todėl, kad internacionalis
tas pagailėtų ir ir egiptie
čių liaudies, ir Izraelio liau
dies, kuriai šis karas taip 
pat neatnešė džia u g s m o , 

pasmerktų agresyvią politi
ką. Tiesos ieškotojas? Ne, 
todėl, kad tiesos neieškoma, 
užsidėjus ant akių naciona
linio ribotumo šorus. Tiesa 
yra tai, kad Howardas Pas
tas ne marksistas, ne inter
nacionalistas, o karingas si
onistas, plato n i š k a i s žo
deliais apie brolybę mas
kuojąs uoliai skelbiamą na
cionalini išskirtinumą. Tai 
būtina pasakyti, kad laiky
tume jį tuo, kas jis iš tik
ėju yra. Būtent todėl jis ir 
painioja Marksą su prana
šu Isaja, bibliją su “Kapi
talu,” todėl tarybinės notos 
Izraeli
kritišku momentu, teisingą 
griežtumą agresoriui,—jis, 
jėzuitiškai g u d r audamas, 
vertina, kaip “antisemitiz
mo formavimą” valstybiniu

Veidmainingos ašaros
Paskutinis ir įžūliausias 

Howardo Fasto kūrinys — 
tai laiškas tarybiniams ra
šytojams. “Grupę drąsiau
sių ir talentingiausių veng
rų rašytojų Vengrijos teis
mas nuteisė kalėti;” — rašo 
Fastas. Patikslinkime: ta 
grupe — tai trys žmonės, o 
apie jų talentingumą Fas
tas negali nieke pasakyti, 
kadangi jų knygų jis nieka
da neskaitė. “Visi tie nuo
sprendžiai, — pratruk s t a 
Fastas,—-buvo padaryti to
dėl, kad tip vengrų rašyto
jai dalyvavo kovoje už naci
onalinį išsivadavimą, nors 
visas pasaulis tai kovai 
simpatizuoja ir ja žavisi.” 
Pažymėsime: “kova už na
cionalinį išsivadavimą” —’publikos, SNO nario, rašy
tai ginkluotas dalyvavimas tojus; antra, — mes, tary- 
maište, išprovokuotas užsie-i biniai _ rašytojai, niekada 
nio žvalgybos centrų, tai | negelbesime nuo teisingo 
komūnistų šaudymai prie ‘ 
partijos“ Budapešto miesto 
komiteto, tai pakartieji že
myn galva, tai gyva, iš nu
garų išrėžta oda. Tai, pa
galiau, antisemitinis siau
tėjimas hitlerinių padaužų, 
mėginusių organizuoti po
gromus, t— trumpiau ta
riant, biauriausias vanda
lizmas, atviriausias lauki
nis sadizmas. Foto nuo
traukos, kuriose užfiksuoti 
maištininkų žvėriškumai, 
apėjo visą pasaulį, su jomis 
galėjo susipažinti ir Howar
das Fastas. Nuteistieji su 
ginklu dalyvavo maište. O 
kai dėl “viso pasaulio,” ku
ris neva “žavisi” visu tuo, 
tai jo adresas žinomas—tai 
reakcijos pasaulis, tai aklos 
ir gyvuliškos neapykantos

jūsų ankstesnių knygų|probl emu; nagrinėjimo, o 
šlykštu prisiliesti; padoriam fpąkeitė kaip rūbus—vienus '■ • •- _ •__ i-j ■ •_ • :__i__i___ ___________ i _•

socializmui pasaulis, tai A- 
merikos valstybės ..depart-; 

! mentas su jo atominiu' po
piežium J o h n u Fosteriu 
Dullesu priešakyje.

Juk reikia teises kalbėti 
teisinigumo vardu

Howardas Fastas grasina 
tarybi niams rašytojams — 
jeigu jūs, esą, neatsakysite, 
“pasislėpsite tylėjimo ir 
bailumo plyšyje, tada visi 
mokslo pasiekimai pasauly
je Deduos jums teisės kad 
ir į mažiausią žmonijos pa
garbą.” Kodėl gi? Atsa
kysime. Pirma, — Howar
dai Fastai, jūs pataikėte ne 
tuo adresu, jūs turite kreip
tis į Vengrijos rašytojus, 
laisvos, nepriklausomos res- I 1 1 • 1 x T • v

teismo žmonių, šaudančių į 
veidą socialistinei respubli
kai, todėl, kad jie kontrre
voliucionieriai ir, vadinasi, 
pavojingiausi laisvės, lygy
bės, progreso priešai; (tre
čia,'— teisę kalbėti teisin
gumo vardu reikia nusipel
nyti sąžiningumu ir* pado
rumu, o jūs, Howardai Kas
tai, tokios teisės neturite to
dėl, kad jūs pirmiausia tu
pėjote kuo griežčiausiai pa
smerkti žudikus, nuo kurių 
kulkų ir šovinių kraujuose 
ir kančiose mirė Port-Saido 
vaikai ir moterys, pasmerk
ti hitlerinių padaužų van
dalizmą ir antisemitizmą 
Budapešte. O jūs, užmiršęs 
užmušt uosius, patiesiate 
šiaudų žudikams. Ir todėl,. 
Howarde Fastai, net prie

žmogui, — jūs apipylėtė jas 
pamazgomis ir purvu, į ku
riuos šiandien ir pats esate 
pasinėręs su galva... z 

Toks mūsų tiesus ir ne
dviprasmiškas atsakymas 
Howardui Fastui.. ;
Net pamiršo mūsų adresą

Beje, savo laišką Howar
das Fastas atsiuntė ne Ra
šytojų sąjungai, o išspaus
dino jį laikraštyje “New 
York Herald Tribune,” tu
rėdamas aiškų tikslą sukel
ti trukšmą ir pasirekla
muoti. Čia įdomu pažymė
ti, kad savo pjesių ir roma
nų, rūpestingai paruoštų 
vertimus, savo nusiskundi- 

gyvenimo sunkumais 
po rojiškuoju a m e r i k i- 
nės demokratijos medžiu, 
savo prašymų išsiųsti hono
rarą, ir kuo didesnį, How
ardas Fastas nepatikėdavo 
tokiai pašto , dėžutei, kaip 
“New York Herald Trib
une,” o pasinaudodavo tie
sioginiu Rašytojų sąjungos! 
adresu. Dabar jis pakeitė 
adresą, pagal kurį ir rank
raščius siuntinėti ir hono- 
ra gauti, matyt, 
giau...

Be vilties ir be ateities
Kas gi pasakytina pabai

gai?
Literatui, net keičian

čiam įsitikinimus, egzistuo- 
jariba, kurios jis negali per- k tų užsienio valstybių ar- 
žengti, neprarasdamas ap-,mijos pasitratiktų iš Pieti- 
linkinių žmonių pagarbos. | nės Korėjos. “Pasitraukite, 
Howardas Fastas pakeitė tai bus pirmas žingsnys 
įsitikinimus ne po sunkaus prie mūsų vienybės”, sako 
ir skausmingo dabarties pareiškime.

ant kabyklos pakabino, ki
tus nuo kabyklos nusikabL 
no. Jis dedasi pranašu, 
anokia apsišaukėle žmoni
jos sąžine, o iš tikrųjų, ta
pęs eiliniu renegatu, pavir
to patogiu bulvarinės žuiv 
nalistikos eksploat a c i j o s 
objektu — jį skuba išspaus
ti kaip apelsiną, kol dar ga
lutinai. neprarūgo.

Paskui—išmes...

“Asian Flu” ir karas
R. S: Allen rašo iš Wash- 

ingtono, kad Pentagono ka
riniai vadai svarsto, kaip 
atsitikime karo galima bū
tų panaudoti “Asian flu” 
perus.

Matote, 1957 m e t a i s 
Jungtinėse Valstijose ta li
ga sirgo virš 40,000,000 
žmonių. Nors tai nėra lim
bai pavojinga liga, bet te
kis masinis gyventojų už
krėtimas “būtų naudin
gas.” Labiausiai tuo reika
lu šusidomėjo generolas W. 
Cresy, kuris yra Pentagone 
chemikalinio skyriaus vedė
jas.

“PASITRAUKITE IR BUS
MŪSŲ VIENYBĖ”

Panmunjon-. — Šiaurinės 
Korėjos vyriausybė ir vėl 
išleido pareiškimą, reika
laudama, kad Amerikos ir

r
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New Jersey naujienos
*M^rė P. Budrick (Budra-1 Dar neteko pasikalbėti su 

vičius) ir tapo palaidotas, kitais Laisvės skaitytojais, J _  Ii • . • i nvasario 22-rą d. Mirė su
laukęs 86 metų amžiaus.

Petras Budrick buvo ilga
metis Hobokeno gyventojas, 
šiame mieste išgyvenęs 60 
metu. Buvo LDS 133-čios 
kuopos, Jersey City, narys. 
Bet mirė East Orange, N. 
J., ir paskutiniam atsisvei
kinimui buvo pašarvotas 
Hobokene ir iš čia išvežtas 
į Holy Name kapines. 
) “Jersey Journale” tilpo 

velionies trumpa gyvenimo 
istorija. Ten pažymėta, kad 
velionis, jaunas būdamas ir 
gyvendamas v Lietuvoje, su 
kitais jaunais vyrais nuvy
ko Peterburgan pas carą su 
prašymu, kad Lietuvos gy
ventojams būtų sumažinti 
mokesčiai. Jie įteikė carui 
Mikei auksinę lėkštę, o ca
ras, išklausęs jų prašymą, 
sumažino Lietuvos gyvento
jams mokesčius. .

Mano atmenamais laikais | f 
tokiu stebuklų nebuvo. L 
gal vaikas buvau, tai daly-' 
kxis nepatėmijęs praleidau.;^ 
bilftii įdomu, jeigu kas ki-'" 
tas iš Laisvės skaitytojų,“ 
apie tai atsilieptų, ar’ 
toks stebuklas kada nors ?nas visiems Laisvės skaity- 
Lietuvoje įvyko. Įdomu bū- tojams vra, kad jūsų suva- 
tų žinios to posakio teisiu-;žiavime išrinkti direktoriai 
gurnui patvirtinti. į yra tokie patys darbo žmo-

Velionis, sakoma, buvo nės, dirba už tokią pat at
baigęs St. Petersburgo uni-^gą, kaip ir jūs. Jie patvar- 
versitetą ir kalbėjęs 8 Eu-1 kė taip pagal gyvenimo kai- 
ropos kalbomis. Šioje apy- nu brangumą, ir ant jų ne
linkę je gyvendamas, sako-'galima pykti, tik reikia 
ma, buvo teismuose perkal- jiems palinkėti gerų laimių 
bėtoju ne tik Hobokene, bet jų einamose pareigose, 
ir New Yorke.

kaip jiems patinka dukart- 
savaitinė Laisvė. Mano ma
nymu, pirmas numeris bu
vo biskį silpnas. Antras 
įdomus. Trečias — begali
niai ištęsti straipsniai. Ko
respondencijų iš kolonijų

ne tokiu įdomiu. Bet pri
pratusiam prie dienraščio 
pasidaro nuobodu. Antra
dienį Laisvutės nėra. Penk
tadienio laikraštį gauni net 
pirmadienį ar antradienį. 
Teko nugirsti ir tokių po
kalbių, kad direktoriai pa
ri a r ė klaida, nusk irdami 
prenumeratą $9. Jie sako, 
būtų buvę gerai su 8-niais 
doleriais m-etams.

Na, ir bet koks pradeda
mas darbas susilaukia įvai
rių pokalbių, ir kiekvienas 

’ nori būti savo pareiškimuo
se teisus. Tačiau nepažvel- 

I giame į gyvenimo pi’oduktų 
Q i brangumą. Kiekvienas dirb- 

i damas dirbtuvėje nori dau- 
; giau uždirbti, bet pirkda- 
: mas bet ką, nori pigiau 
i gauti.

Mąno nuoširdus^ patari-

Pilietis

Philadelphia, Pa
tybos, o vėliau pramoko ' 
amato drabužių siuvyklose! 
kaip preseris, ir tą darbą 
dirbo iki savo mirties.'

Paliko dideliam nuliūdi

Scranton, Pa.
Kad davė, tai ir dribtelėjo

Seniai šiaurrytinė Penn- 
sylvanijos valstijos dalis 
matė tiek sniego, kiek šio
mis dienomis. Jaukad“dzie- 
vulis davė, tai ir dribcelė- 
jo”, kaip kad sakydavo dzū
kai. Per du kartus privertė 
apie dvi pėdas, o blogiausia, 
tai kad vėjas nepaliovė pū
tęs po apie 20 mylių į va- 
ląndą ir suvarė dideles pus
nis. Daug žmonių, ypač ūki
ninkų randasi blogoje pa
dėtyje : negali išvažiuoti 
parsivežti gyvuliams paša
ro. Daugely vietų kaip tik 
buldozeriai atidaro prava
žiavimą, tai už valandos ir 
vėl vėjas privaro sniego ir 
vėl užtveria pravažiavimą.

Valstijos, miestų ir ka;- 
mų darbininkai dirba dieną 
ir naktį, kad tik atidaryti 
kelius žmonėms, kurie ran
dasi desperatiškoje padėty
je. Štai moteriškė šaukiasi 
pagalbos, turi tik 12 dienų 
kūdikį, baigia maistą: tik 
kepaliukas duonos ir aviži
nių kruopų beliko; pieno 
kūdik'ui nė la'o, ir tik ke
lioms valandoms turi kuro, 
o sniego pusnis jai ant ke
lio z10 pėdų. Na, ir atsikask, 
jei nori? Tokioms šeimy
noms helikopteriu pristati
nėja maistą ir kitas reikme
nis.

Didžiausias pusnis vėjas 
suvarė tai gal*apie Honse- 
dale, Pa., miestelio apylin
kę: ten pusnys vietomis net 
20 pėdų gylio, kad ir buldo
zeriai neįveikia; turi su 
vežimais sniegą nuvežioti. 
Net valstijos gubernatorius 
matė reikalą paskelbti ne
paprastą stovį, kad viso
kiais galimais būdais gelbė- 
t' žmones, esančius pavojin

goj padėty.
i Tikintieji žmonės, o jiems 
kunigįai, sako, kad tai die
vas tą iš savo didelės vai- 
kamsimeilės daro. Jei taip, 
tai aš jau jo tokios meilės 
nenoriu.

Mūsų eilės retėja
Vasario 11 d. staigus šir

dies smūgis pasiėmė savo 
auką Kazimierą Pietą ir 
nusi'ie ė į kapus. Vasario
17 dt laisvai tapo palaidotas me žmoną Eleną, dukterį 
gaižiose Oakland kapinėse, Oną su trimis suaugusiomis 
kur nuo seniau daugelis pa- anūkėmis ir vienu anūku, 
žangių lietuvių amžinai ii- seserį Amilią, Mrs. Green, 
sisi... Prieš išnešant lavoną 
iš C. Romano šermeninės, 
A. J. Pranaitis pasakė 
trumpą prakalbėlę apie ve- 
lio io gyvenimą ir jo įsiti
kinimus. Tačiau palydovų 
nepribuvo nė pusės, kiek 
jų turėjo būti. Nes šeštadie-! patėvio laidotuvėmis ir vi-1 
nio pavakary užėjusi dide- sa kuo. 
lė sniego pūga prikrėtę 
daug sniego ir suparalyžia
vo visam mieste važiuotę, 
susisiekimą. O šaltis spirgi
no irgi didelis. Termomet
ras rodė 5 aukščiou O.« Per 
keletą d’enų užsidarė mo
kyklos, bažnyčios, kai ku
rie fabrikai ir kitokios įmo
nės..
K. Plėtos artimų draugų ne
galėjo pribūti į laidotuves, ir pavaišino skaniais pie- .

▼ * t tais Vasario 14 d. tapo palai-
Dig. J Bekampis iš Ava-; Dusljai nuad5j0 verkian. dota Antanina Tarntienė. 

lon, N. J Įsėdęs su žmona a balgai negyvųjų Toji nelemtoji širdies liga 
į savo automob! į, vaz-avoj; mi‘esta> per tylos ir taikos pa be laiko išskyrė iš gyvų- 
Pbi adelphią dalyvauti K.;. j į supilt ka. ju tarpo. Koplyčioje, prieš

o Lc i _ ' C7 * " x l *v 1 1 ~ " o 4- ___ ’ __ 1 • . _pus, ir per šaltas marmuro JSiyaesiani
. , . | pantui uoiao o ve* imac. V1S1   - i "

po ! gilų smega ir sustojoŲj f j verkdami iausliu bal. kas ir Gįross, o G. Giedrai- 1 1 IznrJ 1 1 J 1 •Atsiskyrei iš tmne sudainavo keletą dai-
Imūsų tarpo, brangus drau- nU* ; . - 
ge, ir dabar ilsėkis šaltoj P* Ridikas, 

'žemelėj amžinai, amžinai... skaitlingos.

Sniego Diedas.

Chicasns Žinioskur gyvena Riverside, N. 
J. Turėjo ir brolį Philadel- i 
phijeje, kuris parvykęs iš 
Pirmojo pasaulinio karo, rmupus
1920 m. mirė. Dvi podukrės, nai-, susirinkimas. Pasi- 
Maran ir Helen, irgi nu-- V0^0’ nar^
liūdusios, daug rūpinosi jau Pasn,iOi5eJ°.duokles. Tai pagirtina.

i Šiame susirinkime, be 
kuopos reikalu, turėjome 

Kadangi velionis ir jo du kalbėtojus. ’?J. Jokubka 
žmona buvo antru sykiu. gražiai pakalbėjo apie Pie- 
apsivedę, tad jis paliko savo tu Amerikoje dienos įvy- 
žmonos daug seserų su šei- kius, o J. Mažeika papasa- 

: momis ir kitokių giminių, kojo apie Abrahomo Lincol- 
j kuriems išvardyti užimtų Į no nuopelnus Amerikai ir 
daug vietos. j žmonijai.

Ant kapinių graboriusj Par; keJe, susirinkimo pa- 
Todėl daugelis velionio C. Roman pakvietė į savo' baigoje buvo di augiokų po- 

šermeninę visus palydovus j kalbių ir užkandžių.
* ; pie-

Vasario 13 d. įvyko gana 
skaitlingas LLD 19 kuopos 
narių susirinkimas. Pasi-

Anna Jeneskevičiene

Mirė 1958 metų sausio 26 
dieną Philadelphijos ligoni
nėje nuo širdies ligos. Tapo 
palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis Šv. Juozapo ka
pinėse, Mahanoy City, Pa.

Velionė atvažiavo iš Tryš
kiu miestelio 1906 metais ir 
visą laiką 
apylinkėje, 
čius sūnus 
Juozą ir

Lawrence, Mass.
Įvairios žinios

Čia yra popieros gamini
mo fabrikas. Jis dirbo tri
mis pakaitomis per 15 me
tų. Dirbo nuolatos, darbi
ninkui sunku būdavo gauti 
poilsį. Kai kurie net su
sirgdavo darbe. Bet dabar 
ir tas fabrikas daug darbi
ninkų paleido iš darbo.

West Electric Co. palei
do iš darbo 600 darbininkų. 
Per šešias savaites paleis
davo po 100 darbininkų.

Methuen gyventoja Eliza
beth Gardner paminėjo sa
vo 99 metų gimtadienį. Se
nukė dar tvirta, vaikštinė
ja, tikisi sulaukti 100 metų <1 ’ **
sukakties.

Los Angeles, Calif
žiema

Pas mus šiemet žiema yra 
švelnutė. Lietaus tunihe 
‘‘pagal planą.” Palyja ir s 
vėl per savaitę kitą būną 
šilta ir saulė šviečia. Bet 
vasario 18-19 dienomis tai “T 
jau lijo smarkiai, prilijo 
apie 4 colius. ,

Vėjas išvartė nemaža me
džių, kai kuriuos kelius ir 
tiltus vanduo užsėmė; Pa- 
sadenoje net kalnas pradėjo 
šliaužti žemyn ir užbloka- 
davo kelią. Bet iš spaudos 
matome, kad kitose valsti
jose yra daug blogiau.

Pas mus viskas žaliuoja, - • 
gėlės žydi ir skleidžia gaivi- ’ 
nantį aromatą. žemaitis

Plėtos laidotuvėse. Bet pu-
Siaukelyj automobilis iklim- ... . y. .
po i pilu skiepą ir sustoio. I! ... . . •
Ir teko girdėti, kad ten pati ; tal.smp. 
ikhmpusiame automobilyje. 
draugė Bekampienė apsir-' 
go. i

Velionis K. Pieta buvo į 
tykus ir rimtas žmogus. Tu-' 
rėio daug draugų ir artimų' 
pažįstamų.. Per daugelį me
tų priklausė prie LLD 10-tos 
ko. ir LDS 5-tos kp, Ir dau
gelį metų buvo United Gar- Jungtinių Valstijų vyriau- 
ment Workers, CIO, unijos sybės pasirašė sutartį, 
direktorium. Jis paėjo iš idant tuojau būtų anglų sa- 
Kauno rėdybos. Vabalnikų [lose įsteigtos atominių ra- 
parapijos,

Laisvės Reporteris

/Anglijoje jau bus 
atomų raketų bazes

Londonas. — Anglijos ir

:, prie velionės 
karsto pakabiojo J. Pauliu-

Kapinėse pakalbėjo J.
Lai tu vės buvo

Vasario 18 d. mirė Jurgis 
Vitkauskas. Palaidotas va
sario 22 d.

parapijos, Ludž ų kaimo, i ketų bazės. Kaip žinia, i Schaaff. 
Atvvko į JAV 1913 metais.1 Anglijos liaudis yra tam I pavyko i 

bet Macmillano sveiksta.

Po operacijos jau sugrįžo 
iš ligoninės Chicagos lietu
viams gerai pažįstamos ir 
veiklios' lietuvaitės gy
venimo draugas Louis de 

Operacija gerai 
ir ligonis gražiai

išgyveno toje 
Paliko liūdi n- 

Aleką, Petrą, 
Edvardą, kuris 

randasi “Dėdes Šamo” tar
nyboje, W. Virginijoje, ir1 
dukteris — Eleną Konapką 
Philadelphijoje ir Alberti
ną New Yorke. Taipgi pa
liko brolį Stasį Kuržinską 
Mahanoy City.

Ilsėkis, brangioji, tarpe 
savo mylimųjų — motinos 
Monikos, vyro Vlado, dviejų 
sūnelių, taipgi brolio Myko
lo ir daugybės kitų draugų 
ir pažįstamų. Tegu jums 
visiems būna kuo lengviau
sia anglies žemelė tame 
aukštame kalne!

Blanche Mueller

Eugenija Ivaškevičienė
- Sutko

ĮV

1957 m. spalio 7 d. 
nuo sunkios

Įvairios žinios
Vasario 16 d. nfirė Anta

nas Vasylius, sulaukęs 85 
metų. Buvo pavienis. Lie
tuvoje gimęs Suvalkijoje, 
Sasnavos parapijoje. Gimi
nių šioje šalyje nepaliko. 
Parengtas buvo Pears Bro
thers šermeninėje, iš kur 
vas. 20 dieną, lydint 15 au
tomobilių palydovų, palai
dotas Forest Lawn kapinė
se.-

Velionis buvo linksmo bū
do ir su visais gražiai su
gyveno. Jis Los Angeles 
mieste praleido didesnę sa
vo gyvenimo dalį. Politiniai 
nedaug interesavosi, bet bu
vo laisvas nuo religinių įsi
tikinimų ir daugi ausiai 
draugavo su progresyviais.

Seniems žmonėms yra pa-i žinoma^ jis piim 
vojus kasinėti sniegą, qy | mil ties buvo padalęs šutai- 
H a t m a n bekasdamas su-;ll su grabonum kad nebu- 
kniubo. Buvo nuvežtas į Ii- ■ Yal't°]ąrųa kryžius ir 
goninę, kur jo s v e i k a t a ’aike ; J» “^’1-
laipsniškai taisosi. 1 ta\ ?raboVus to ir >alkeSL 

1 .______ ; Bet jo artimi pakvietė evan-
Vipnn narėins j >elikų pastorių, kuris jau

ne vien “Sveika Marija 
kalbėjo, bet dar, negyvėliui 
ant rankų ir rožančių uždė
jo*

Velionis buvo tik Lietuvių 
Laisvės Klubo garbės na
riu, prie kitų organizacijų 

Kaip jie ten atsirado, dar Į nepriklausė., Kaip velionio 
nepatirta.

Viena moteris, parėjus į i 
namus, nerado savo vaiku. 
Apie tai pranešė policijai. 
Dingo ir niekas nežinojo 
kur. Tik po penkių dienų 
moteris gavo žinią nuo savo 
motinos iš N. Carolina vals
tijos, kad vaikai ten yra. j

' buvo patvarkyta, taip Da- 
| vydoniai ir rūpinosi jo lai- 
■ dotuvėmis. Nuo kapų paly- 
dovai buvo pakviesti pas 

Šalta buvo,‘bet nuei-! Davydonius prie užkandžių. 
Senelis Pyragis sako:, Ilsėkis. Antanai, ramiai!

Pietūs

Gavau telefonu praneši 
mą, kad nueičiau pas Pyra 
gins, 
nu. 
gerai, kad atėjai, nes man ■ 
laikas atsinaujinti “Lais-i .„ j Vasario 9 d. LDS 35 kp.

Atsinaujino ir pasikalbę- SU1 en°e 
jome. Jis jau yra 82 metų, 
bet dar skaito be akinių. 
Gyvena pas sūnus. Sūnūs 
prižiūri, 
ilsėtis, valgyti laiku ir pa
siskaityti 
raštį.

Mirė 
pas dukterį 
apoplekcijos. 
ta laisvai Lawncrofe kapi
nėse, Chester, Pa.

Velionė atvyko iš Tryškių 
1922 metais į Mahanoy Ci
ty, Pa., ir tenai išgyveno iki 
Antrojo pasaulinio karo. Iš 
ten nusikrautė į Lester, Pa., 
kur vyrui Liudvikui (dabar 
jau miręs) ir vaikams dar
bus buvo lengviau gauti. Li
ko liūdesy antras vyras 
Niek Sutko; duktė Kastan-j 
ci j a Fiego, Prospect Park, 
Pa.; sūnūs, Vytautas 
Wasch, Norwood, Pa., ir 
Willy Wasch, Lester, Pa.; 
brolis Stasys Kuržinskas, 
Mahanoy City, Pa.

Tegu tau būna lengva A- 
merikos žemelė!

Blanche Mueller

Danų svetainėje 
Svečiu atsil a n k ė
Pasitaikė iš New 

g! Yorko ir San Francisco sve- 
•Tie pataria gerai, Repečkai gerai iškepė

L".v. 1? kumpius. Bernotienė,
jo" mylima"kik- Lapinskienė atitinkamai

prirengė kitą maistą ir sve- 
_____  j čiams patarnavo..

Viena moteris dažnai be-1 Svečiai buvo^ patenkinti 
davojo, k'ad jos gimines iš-'maistu^ draugiškai ir^jlgai 
vežė į Sibirą. Bet neseniai 
su ta moteriške susitikau.
Ji sakė gavus laiškų nuo sa
viškių. Jie Sibire yra lais
vi, gavo žemės ir gerai gy
vena. Ji klausus, kodėl jie 
išvežti. Jai jos broliai at
sakė, kad išvežti buvo už 
prasikaltimus, nes jie ėjo iš
vien su vokiečiais. Išdavi
nėjo lietuvius vokiečiams, o 
tie šaudydavo.

Ir štai jiems davė žemės 
ir ten gerai gyvena. Išvežti 
dešimčiai metų. Po to, jei
gu gerai ten užsilaikys, ga-

| lės grįžti į Lietuvą.

Buvau nedarbo apdrau- 
dos raštinėje. Tiek daug 
žmonių prisirinko, kad rei- 

i kėjo dvi valandas išlaukti. 
Ir vis jauni vyrai ir mote
rys, pačioje sveikatoje dirb
ti. Kiekvienas iš jų atsako, 
kad neteko darbo, nes užsi
darė fabrikas.

S. Penkauskas

apsčiai.

pasikalbėjo, kiti prie ^kon
certinos muzikos smagiai 
pasišoko.

giųjų organizacijų veikėja 
V. Deveikienė. Ji guli 
Edgewater Hospital, 5700 
N. Ashland Avė.

Northsa:dės LDS 112-kuo- 
pos jaunimo skyrius ren
gia kovo 2d/žaislų vakarą. 
Parengimas įvyks “Vil
nies” salėje. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Vasario 19 d. Mildos salė
je įvyko LDS kėglio (bowl
ing) žaidėjų lygos vakaras. 

Smarkiai yra susirgusi ir Sveičų atsilankė gana daug.
5 pusl.-Laisvė (Liberty)-Penki., vasario (Feb.) 28, 1958 randasi ligoninėje pažam Reporteris

D’rhdavo iš pradžios įvai- (priešinga, 
rius darbus, prie namų sta- valdžia ios nepaiso.

i i

Brockton, Mass.
Sniegas, šaltis ir audra

Sekmadienį, vasario 16 d., 
čionai siautė šiaur-rytinė 
audra, daug sniego prisni
go, pripustė. Visokių nuo
stolių pridarė visoje Naujo
sios Anglijos apylinkėje. 
Sutrukdė ir vyrų grupės 
pamokas. Montellio Trijo 
rengiasi prie koncerto ii* 
šokių, kurie pyks balandžio 
19 d. Įvyks Liet. Tautiš- ... 
kame Name. Be kitų, daly-, 
vaus ir mūsų vyrų grupe.

Tą patį vakarą (vasario 
16 d.) “Amerikos Lietu
vių Bendruomenė” per viė- 
tinį radiją WBET atžymė- ‘ 
jo Lietuvos smet o n i z m p 
viešpatavimą. Kalbėjo vie
nas dipukas ir Massachu
setts valstijos gubernato- •; 
rius Furcola. Turėjo ir me
ninę programą. j •.J

G. Shimaitis
-----------------r-----------------'. t Į , ' f !

Buenos Aires. — Arturp <’« 
Frondizi, skelbiamas. “kąi- d; 
riųjų” kandidatu į pre^p ( 
dento vietą, gavo 3,717,000. 
balsų, o jo oponentas 2,359,- 
000.

r Jungti-a Washingtonas.
nes valstijos pripažino 
Egipto ir Sirijos susijungi
mą į vieną valstybę. . ■ ‘

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne- 
įsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai 
iž visas 4' knygas! (Kurie siųsite į Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.)

SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mano, nes myli, o 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizbų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogoje gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies rū
muose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 psl., kaina 
$4.00.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
mane skaitydamas m si 
vargu, kančias, nuopeld 
kieti viršeliai, kaina tik $

VISOS 4 KNYGOS TIK 
knygų, tai už 1 tik $2.00, 
mokame. Rašykite:

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

lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
kultūrą ir taulinj išlikimą. 652 pusi,,

5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, ar 3 
ik $4.00. Persiuntimo kaštus ap-uz

*«■

DABAR LAIKAS SIŲSTI DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
VELYKO PROGA .

Pralinksminkite savo gimines, pasiųsdami dovanų, dabar, kad gautų šventėms. Pasinaudtf- 
kitu proga ii1 patarnavimu patikimos firmos, kuri tuojau kreips dėmesį—

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Ine.
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135W.14thSt.,NewYorkll, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583
(arti subways) (tarp 6th ir 7th Avės.)

Mos osario vavę nuo Intourist iš Maskvos oficialų leidimą siųsti pakus tiesiai j visas USSR respublikąs.
JŪS GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS

Pristatymas garantuotas. Kiekvienas pakas yra apdraustas. Mes turime neribotą įvairybę gaminių.
Atdara kasdien nuo 9 A.M. iki 6 P.M. Sekmad’eniais iki 4 P.M. Mūsų klientų 

patogumui skyriai yra atidaryti sekamose, vietose: ,
G32 W. Girąrd Avė.
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980
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Miami, Fla
žinutės iš šaltos

Floridos gamta 
ma kank’na visus

NEW YORKAS G±±‘" Iš Aido choro pamoko R. Baraniko• -- A —
Vasario 14 d. Aido Cho- j 

ras turėjo pamokas. Labai 
smagu, kad veik visi nariai 
susirinko. Gal būt’ iš prie
žasties blogo oro, keletas 
^aininmkiu nebuvo eilėje 

i na mokų. Bet d a 
džiaugiamės, kad 
rinkome.

Choro 
iStensler 
operetės _
nai”. Ji patarė išmokti žo-1 
džius, nes choras turės 
metų savo gyvavimo paini-į 
nėiima. tai tam re’kalui bus Į/”' 
uritaikintos ir dainos. Apie i 

| uarengimą bus pranešta vė-j 
bau.

Pasibaigus
’choriečia’ 
sueirėle. kuria naruose vie- 

keistas'na choristė Tai iau ne nir- 
val. mu kartu ii mus pa’a’ši>a

Floridos

nėr

šią žie- 
šios vais
ei labiau

sia farmų darbininkus.
Atrodo, kas šią žiemą 

sa Amerika siaučia 
šalčiai. Bet šiauriniu

valst jų gyventojai 
urisire^gę, turi šiltu- 
buži’is ir anšildomus 
barius. Floridoj maž;
tos apsaugos nuo šalto oro 
pr’ernones turi, dar mažiau 
tie, kurie čia važiavo, kad 
nuo šalčių pabėgus iš iauri- 
niu valstijų. Nevien kad 
nedali jūrų vandenyie mau-

kaitintias, bet ir šaltuo- 
kambar juose prisieiną

Hotelhi savininkai kibai 
nusiminę, nes labai mažai 
turi kostumerių. Nekurie 
kalba, kad reikia uždaryti 
bizni, kiti nupigina kamba-

Farmų darhirnkai
Fprmu keliaujantieji dar 

bmmkai daug'ausm kenčia,! 
nes daržovėms ir vaisoms; 
nn'alus i'ems nėra darbų! • 
nei iokių įplaukų ii* niekas į 
nemoka nedarbo pamainų. 
(L’vena iš ix pieriauos dėžių 
susikaltose būdoje, be jokiu ■ 
patogumų ir sanitariškumų. 
kt*r te^neratūra d->žna'nu- 
,nu°la iki. 25- 
Dauoeh's ui 
šeimomis. Štai 
vino, gyvena

Negre mergina verkdama
( C? G?

skundėsi dė skriaudi!

kūrinių paroda > T
I ♦

Kovo mėnesio 3 d. atsida- ; 
j rys niujorkiškio dailininko ' 
•Rudolfo Baraniko kūrinių 
j paroda. Paroda 
Galerijoje, 925 

J Avenue, netol’ 
l New Yorke.

M'ldred paroda tęsis 
dainas gaVaičių.

Atidarymo proga daly-'- • 
^cĮvaus ir pats dailininkas, 

taipgi veikiausia bus ir vi-’ 
sa eilė kitu dail’ninku, lie- 

■ ■ tuviu ir kitataučiu.
R. Baranikas iau vra pla-*

. į Čiai žinomas dailininkas. Ne: 
pamokoms.įkartą ąpie ii ir jo paisybinį^ 

buvo pakviesti i į meną palank’ai ra*ė New i 
Yorko spaudoje meno kriti-.

Praėjusį sekmadienį teko 
lankytis pas mūsų geruo
sius laisviečius, Valį ir Ve
rutę Bunkus. Tikrai džiu
gu buvo matyti Verutę jau 
taip gerai sveikstant. Ji 
mus užtikrino, kad už po
ros ar trejeto sava:čių jinai 
jau tikrai bus sugrįžusi į 
veikliąsias savo draugų 
gretas.

Beje, ir Valys šiomis die
nomis buvo pasigavęs tik
rai sunkų šaltį. Reikėję 
šauktis daktarų pagalbos. 
Bet ir jis dabar ligą nugalė- 

žada ateityje atsida- 
saugotis per'i

bus ROKO
Madison.
74th St,

V .’Si
V.'l susi
ar

Į New Yorką atvyko mo- negrų persekiojimui 
16 padaryta pabaiga.Minnie Brown, 

metų mergaitė, iš Little
kine

b u s

Motina sakė, kad ji na-
Rock miesto. Kartu pribuvo mie turi dar tris kitus kū- 
jos motina. Mergaitė atvy-idik'us. Jos vyras yra staty- 
ko mokytis New Yorke, kur j bos kontraktorius, bet nuo 
negrai ir balti mokiniai su- pereitų metų jis mažai gau- 
gyvena ,'r bendrai mokinasi, na darbo. Ji mano, kad tai

Miss Brown įstojo į pri-J rasistų kerštas jam neduo- 
vatinęNew Lincoln School, ti darbo, idant jis. ir <veima 
31 W. llOth St., Bronkse, neturėtų iš ko gyventi, 
kur mokinamasis į metus 
atsieina apie $1,000. Su ja 
kalbėjosi visa eilė spaudos 
atstovų. Mergaitė* su aša
romis pasakojo apie skriau
das, kurias jai teko pergy-

lj° ir
l vusi ai 
' m o.

mokytoja
išdalijo
“Kornevilio

per keletą

?i)dy-
Rep.

Iš motery Klubo 
susirinkimo

Vasario ;20 ’d. nors, šaltis dalykas, 
‘r sniegas dar vis buvo su- 
paralyž'avę mūsų didmies
tį. khibietės savo susirinki
mo neapleido. Kad ir ne
skaitlingas susirinkęs bū-

Pavogė nuotaką
Brooklyne-' įvyko 

Penkiomis 
pr'eš šliūbą kas tai nuvogė 
Tiotaką. Abu sužadėtiniai 
gyveno 103 Havemeyer St., 
Brpoklvne. Jis virš 30 
au . o mergina 28.

Jiedu susitarė veltis 
kiri.o’ą Benincasą, an 
8th St. Irene Ar?edi, vilnai 
a ] )si rengus šli ūb • ii, nu ė' o i 
ko ta pasipirkti į vaistinę! 
r į namus nebesuarižo. Jo-1,

Cleveland, Ohio
Visi 7-ni nubausti po 18 

mėnesių kalėjimo 
ir po $2,50D 

Federalio Distrikto teisė
jas Paul C. Weick paskyrė 
visiems, septyniems, kuriuos 
džiūrė rado kaltais prasi
žengime prieš Taft-Hartley 
aktą, no 18 mėnesiu federa-

•^im!lio kalčiimo ir po $2,500 pi- 

kam-j yĮsj kaltinamieji uasisa- 
jke nesą kalta:s, ir kad jie 
suradimui teisybės eis kad 
t iki Aukščiausio teismo.

Kaucijos nustatytos po 
$5,000 kiekvienam. Kaltina
mieji ir jų advokatai parei
kalavo naujo teismo už tai, 
kad valdžios advokatas ne
padoriai elgėsi kalbėdamas 
i džiūrę ir už tai. kad nėra

Ii rodymų jų pras;kaltimams. 
Teisėjas valdžios advokata 
pate’sino. sakydamas, kadlventi Little Rock Central 
jo pasielgimas buvęs tik vi- High mokykloje^ Ji sakė: 

“jMane baltieji mokiniai 
persekiojo-. Aš < nusispren- 
džiau n’eko negirdėti ir 
jiems neątsakinėti. Aš ne
žinau, kodėl jie pasirinko ganizacijos re’kalus. Narės., 
mane persekioti. Du t kartus kurios dar nebuvo paąiė- 
jie mane spardė. Aš buvau musuos knygos “GydymoTs- 
vadinama negražiais var-i torija”, džiaugėsi gražiu lei
dais, bet kiekviename atsi-'diniu.
tikiu e nusijuokdavau ir e< i yaldvhti • išdavus ranor- 
davau nuo jų sahn.^As nu-, kalbėtasi apie būsima 
sisprendziau nenaudoti nę^jn atsibus kovo

|gražių zodzų apsigynimui..(J d. Be.abeio tai bu, be-e 
Bet karta koridoriuje balto- nil.mu tokis L 
" mergaite seke mane ir vi- > kuri.ime. nefOrmalėie 
šokiais negražiau žodžiais formoie k()žna nal„-1 gal6s 
i u-L-i *. u m m j i-iai/vauti progra’^oie «u d nau ‘white .trash ; Tada|SaVo kūriniu. Tai bus vadi. 
mokyklos, viršininkai mane nama „L!uoso užsigi1-imo 
nasalmo... J e ir pirma kelis ■ <H()bb , narodan Tea 1P0. 
' artus mane baudė, nors ne pasirodv.; sll s;lV0 Hir- 

o baltieji mok mai prie- b;nj5Hj-Sj 0 itl. bl|s p.an įdn. 
niių. Jau keli buvo atnešta 
i!susirinkimą 1 dėl būsimo

. dutiniškas ir apkaltinimų 
buvę Įrodyta nemažai. Tei-j 

;sėias dar pridūrė — jie esą Į 
laim'ngi. kad ni teismas bu- 

ivo Jungtinėse Valstijose, o 
i ne Rusi’oje ar kitose komu- 
Inistų kontroliuojamose ša-

Waterbury, Conn.I
LDS 28 kp. parengimas
I fetuvių Literatūros 

F) laipsnių. ( Draugijos 28 kuopa šaukia 
su didelėmis 'susirinkimą, Lietuvių Pilie-, 
viena*.įBva-^'iu Klube, 
kompasuos. . _ - .

kambaryie cu 
šimt vaikų, kur nėra

Bet karta koridoriuje Įjalto-

mo r ‘ | vadino. Supykau ir ją pava- d. lv , .jira-’čiu Klime, 103 Green St. U__  dalyvauti
?rp()S Jis i vyks šeštadieni, kovo 8

de- d., 8 vai. vakare 
nei 
at-

me-

pas

gavo

d:”i;a

Kuriems laikas - leidžia,« 
v aka ra i š n u vy k i te * -p pa ro- 4Panrasius vaisyto m na-

•4 ški"H ’wiukes tik i*’, tai (]a 
ii atsakė, kad atžymėjimas. i 
kada ii susitiko su gyveni-'! Įdomiausias vakaras, ais-, 
mo draugu. Širdingiausiai ku, bus atidarymo vakaras,J 
linkime jums laim’ų pori-’ n umadieni. į
niame gyvenime!

Choro KGiTsr'9nde’Tas HELP WANTED FFMmi

Great Neck 
ninkė. 
kambarys ir vonia, 11 m. 
Su paliudijimais,, patyrusi. 
Maloni šeima. Kasz ąntrą 
sekm. laisva. Kalbanti 
1IU. 7-7985.'

i

L. I. Namų darbi-2 
Paprastas virimas, nuosavas' 4 

mergaitė.- 
M5-$50.į 

kotvirt. ir 
angliškai.. 

(34-36)

?<wv Yo’ kas. — Ja" ketu- 
^enh Pi to. i/\s<ya’ki"as ‘ r i o ]' k a žmonių mirė 
ne Pek nusiminė, kiek jau-1nuo medinio alkoholio. Jie' 
nosios tėvas T/ui^ Arzedi. turėjo sueigą Rvtų Harlem 
. Pranešta nobeliai. Pastą- miesto dalyje. Smarkiai ba- 
rop davė ži ma^ į deš'mts 1 avojo. Kaip tas nuodas.pa
žaisti jų apie dingusią nuo- teko į pėrimą, tai dar pNi- “ help WANTED MAI F 

taką. 'cija neišaiškino. ........ .......... ....... ..... i____
j ■ Superintendent—Pora.- 12 šeimų 
apartmentinis namas. 4 gražūs kum-, 
bariai, gesas ir elektra. Anglinis 
pečius. Vienas gab dirbti lutuiv 
Skambinkite tarp 4-5 v. v. Pirma- 
dien'iais iki penkiadienių. 1'R. 4-58.W.* 

(32-38)

.Manau, kad tai gera data šaukti 
konferenciją, nes tai pavasario- pra
džia. kuo anksčiau, tai .imriau. Geo. 
Shimaitis. /RO(‘HESTER, N. V.

Moterų ir vyrų LLD kuopa
i pažmonj. kovo 8 J., Gcdemino' 

575 Joseph Ave.. pradžia j 
v. Kviečiame vietin'ius be
daly va.iii, hi:s skani vaka- 
Polnas geram tikslui. Už- 

kad linksmai praleisite
Rengėjai, (34-35) j

Susirinkimas bus labai 
svarbus. Tai bus kaip ir 
pergalės susirinkimas ant <
tų, kurie visaip kenkė kuo-Į. klausta; ariCtent
pai.

i Visi LLD 28 kuopos Ha-
■ riai kviečiami atsilankyti į
I šį susirinkimą, nes turėsi- 

( j , me daug svarbių reikalų. 
I<ad ! Atsiveskite ir naujų narių 

reika’auia^' dral’S .ia- Po susirinkimo 
turėsime ir užkandžiu.

Dzūko Vaikas

laikraščiai ra
ka d aniB 10 tėkš

tu (Lwhinmku ha- 
Bet dab-’r vienas 
is. katras sakėsi,!

k‘'d i s rūpinas’ tų 
ninku padėtimi, sako, 
3r) tūkstančiu
greitos pagalbos. A tsišaukia. 
i Miami miesto gyvento-; 
jus. kaži aukotu maistu ii* 
drabužius. Nes ir ligos kvla 
tarpe nušalusių nevalgiu
siu darbininkų.1

TF.ATRIIOSF
Radio City Music Hall,

Bet Miami mieste irgi be-. New Yorke, dabar rodomas
darbiu dano1, nes, 
nau bv atvažiavusių.

apart i nau ias Įdomus filmas “The 
dar BrotJ crs Karamazov”. Fil- 

avleidž:ama daugelis Fote- mas

re n

salėje,
6:30 v.
’uvius
rienė.
tikrinma,
laika.a-al High Mokykloje astuoni imtf , , 

, negrą’' mokiniai gūles pasi-i1 . ■? .. .. 
;’a<kvti? 7i; srikėC • ’’ ? “

‘‘Kaili dabah dalyk*4 ’ tert 
w:a- Tai viirgidi' negrai mo
kiniai gįife. sėkmingai mo
kytis fn dasilitai. T’^sk. 
už juos inėldžitiosi,' bet aš 
nemanau, kod jie galės vis- 
ka Lkėhteti. .. dalyvauti‘moterų parengi-,

Jos būvo klausta, ką ji •? ’
mano apie^bendrąūf padėtį.p;1..;<,eanl„ s..s:r;nk5n,e 
pletuo«e. Mergaite sake, j Cėdronie^,
kad 1 nasitiki, kad salų! ?.

.gale tesybe paims vn-sų ir §ino ka,.tu

WATERBURY, CONN.
LI J) 28 kp. susirinkimas i\ yks 

, kovo 8 d., 103 Green St., 8 v. v. 
į Kviečiame narius ir tuos, kurie se
ninus priklausėte, dalyvauti. Kūrio 

nesate gavę knygos Gydy- 
istoi-ija ateikite pasiimti. Bus 

užkandžių. Kviečia senas kub- 
Komitctds’. K. Krasnitskas, 

(34-35) .

Sta tforte ry- Engiliee r. ’ 
and refrigeration.

holidays, 
benefits.

9-11 A. M.

y. r,fe.
H hour

5 day,w<ok. Com- 
Apply Personnel 

Dailj? WARD

Steam(lai
me 
ir

i ros
Įvyks rn^t.

' • Ka!d s'ūagiau praleis4! no- 
pieti.l niltaMal r ak v* esti Ai-

Choria.' kad savo gva- • vasario 28 
žiomiš dri’n'omi* : palių ks- 
nlihtų' dalyvius. Gera dalis 
klubiečiū 'dari’nMo ja cbor<\ 

|tūi jausta, kad būtų gražu 
visiems choristams' kartu

lld

CLEVELAND, OHIO

22 kp. susirinkimas 
d. LDS Klubo salėjo,

(••ame narius dalyvauti, 
ga pasiimti knygą ir 
•linkies. Ta'pgi reikės 
rengimo ir kitais reikalais.
dyka. (33-34)

Bus pro- 
pasimokėti 
tartis pa

p: my
Dept
BAKING PO., 867 Southern Blvd,

SL). Bronx...... .. i»> | |rc

™"gir visuoH.-. Prūse’kcs reikalu
Per N. Buknie^e aukojo 

spalvingas. iš Auburn. Maine, $5. Drau- 
z 1 gė Apšegienė ra- o, kad au-1_ 

Ikojo po $1.00 sekami: E. 
Į tūlus priemiesčių teat-, Majauskienė,: K. Steponai- 

ramint’. kad jau ateina šil- ru^ iau atėjo ka tik buvę p. Apšega, J. Wasvill ir 
tos dienos bet, kada ate’na,; rodyti i 
tai ir vėl šalta! Tai jau ne-j teatruose šie įdomūs filmai: 
begalime girtis šilta Flori- j 
da. Bet visgi reikia i 
vilti kad nebus tain 
la ka, kada nors ir vėl 
s;me šiltu dienų.

Dėl šalto oro kaip 
kaltina snutnikus.

ku dėl sumažėjimo biznio į met, greta filmo yra stato-' 
ir šalto oro. j mas scenoje

Tai šia žiema šaltas oras snektaklis. 
nnnuHe Florida. Nors tan
ki''! oro pranešėjai • bando

mat, 
! ii retai Susirinkimus anlei- 

..1 ii nesvei- 
la‘zka ralin- 
n”galėti ne- 
vėl būt su

kavo. Nors pei 
kojom drattgei 
malonumus ir 
mumis katftu.

Kliubietė

turėti 
i visą 
ture-

miesto centriniuose p; Vizbaras.I . • • : .
Per N., Buknienę aukojo

‘Paths of Glory”, karinis, | piiu?,as Petrauskas $5,.
ibp- la1 ai svarbus.

“Peyton Place”
V so iki šiol surinkta

3 i

Saulutė

gvildena ^5^056. Komitetas širdin 
eilinio Amerikos miestelio1 
gyvenimą maždaug tikrovi- ‘ 
n*ai ir . kaimo tėvų su savo 
iaunamečiais vaikais santy-, 
k i" s. Labai įdomus. 

“Bo'^’our Tristesse
Philadelph’a. — Šarvuo-i dvbiniai ir 

tis “Iowa” pastatytas į re- filmas ap’e 
zervą. i mansą.

’ —vai- 
ceniškai gražus 

trikampi ro-

gai dėkingas visiems. į

L. Prūseika dar vis ran
dasi ligoninėj; Sveikata ei- 

stiprym bet labai lėtai.
Kom’tetas: I

Nastė Bukiije^e 
Katrina Petrikiene, 
Ieva T. MJzariert^ i

J

Pabar La kas Siųsti Dovanų Pakus Jūsų Giminėms ir Draugams Velykų Proga. 
Patikimiausia firma išsiuntimui paku Į fjSSR: LIETUVĄ, UKRĄJNĄ, BALTARUSUĄr 

LATVIJĄ, ĖSTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

(I.AISNIUOTA PER USSR) (BUVUSI PARCELS TO RUSSIA. Inc.)
BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 

NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. ME 2-1681
Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios ifiaišnos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto.

Kiekvienas pūkas apdraudžiamas. Pristatomi į du mėnesiu; oro paštu z— | aštuonias ar dešimt dienų? 
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai.'ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet. 
Newarko raštinė uždara sekmadieniais.

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

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

BkoOKfA N. N; Y
46 kp susirinkimas įvyks 
d., 7:30 ‘v. vak., .Lil>er‘y 

110-06 Atlantic Avc..
Visi nariai prašo- Rcstatirantas-—Bar' Grill. S<O[h

mi dalyvauti. Tur ėsime svarbiu rci-B(,3Ch Staten Island, N. Y. Biznis 
kalu aptarimui. Kum. (34-351 p(.r ijS|lsųs mp(us vje(., 25O 

BROOKLYN, N Y. n,M- Parduosimo tiems, k-urie pir
LDS 1-mos kuopos susirinkimas mieji pasiūlys $3,000. Priv, sav. Pa- 

Įvyks antradienj, kovo 4 d., 7:30 vai. t ternavimas. Po 5 v. v. GI. 2-5611-i
(32-33-34)

LDS 
kovo 5 
Auditorium, 

yaj. Richmond Mill.

BROCKTON, MASS.
I LI) 6 kp. susiiin’kimas Įvyks- kn- 

vo 3 d. Liet. Taut. Namo kunba- 
jiuose, 7:30 v. vak. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. Kurio dar negavo
te gydymo istorijos knygo 
site pasiimti. 'Kaipgi reil 
del pavasario ir vasaros 
Geo. Shimaitis, F'in. Rast.

)_ vakare, Liberty Auditorium, 110-06 
galė- Atlantic Ave., Richmond Hill. Visi 

i ai.j is ^nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 
veikimo, duoklės nemokėtos,- malonėkite atei

ti ir užsimokėti, kad nesusispenduo- 
lumėt. Valdyba. (34-35)

Gavau laišką, nuo worcesteriecio 
J. JaskeviČiaus kas link sušaukimo 
7-tos Apskr. konferencijos. Jis ra
šo. kad pasikalbėjęs su kitais vei- 
kėja's .mano Apskrities konferenci
ja šaukti kovo 23-30, So. Bostone. •

rm^rannnmĮrmni.'^iffinrniipįn^.ąhTnrrhč'nuiŪĮnnjrim ■

teStw. ji JOZĄ WEISS
‘ Me;

? > *
4 ■

ji pagerbsime 70 metu amžiais sukakties proga 
ir kaip ilgu metu Į,. D. S. centro iždininką

, , ir visuomenininką.

Pokylis prasidės 7-tą valandą vakare

KOVO 29 MARCH
Rengia LDS 3-ji Apskritis kartų sli BrQoklyno LDŠ JRuųpomis

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Bus šauni menine programa
Kviečiame visus dalyvauti ir tinkan ai pagerbti asmenį, kuris 

visą savo amžių darbuojasi kultūriniame lietuvių judėjime.

to-

t

Visos Nuotakos yra gražios.
kuomet dėvi sukneles nuo

Original
Stell2-Suzette, Inc.

Taipgi pasiuvam vestuvių suk
neles, ant užsakymo. Ateikite, 
pasirinkite.

246 Grand St. N. Y. C.
CA. 6-1109.

!
Taupykite pinigus. Pas mus j 

galite gauti už žemas kainas įvai-j. 
; rių suknelių nuotakoms, pamer- j 

gems ir gėlių mergaitėms. Pasiu
va ir sutaiso Josephine Marino.

JAY M. BRIDAL 
CREATIONS

♦ 121 Ft. Hamilton Parkway 
Brooklyn, N. Y. ULster 4-8873

——MWy—| Hl ■■ mKwi.-rwoo 

John Hui'iey Sons
Išdirbėjai visokių Šepečių

Taipgi
Šepečiai Specialism Mašinom 

Pilna Garantija
51 Wy«>na St., Brooklyto.

AP. 7-0600.

DRIVE A SAFE CAR 
“Check Your> Brakes Now” 

—Specialists— 
Brakes-Wheel Alignment 

V. Y. STATE INSPECTION 
STA. NO. 3497.

241 S. Broaway, Yonkers, N. Y. 
Mon. thru’ Friday 8-6.

Closed Sats. YO. 9-1120.

HOWARD’S AUTO BODY 
& REPAIR

Greitas patarnavimas, eksper- 
t iškas darbas. Numaliavojame 
gražiai. Pristatome vieton. Turė
kite reikalą su gera firma, 
viską garantuojame.

32 Scott Ave. ’ 
(Johnson Ave. ir Randolph 

Brooklyn. HY. 7-9402.

mos

St.)

CEE’S TELEVISION 
SERVICE

Ar jums reikia ekspertiško pa- 
ta'symo? Ateikite pas mus. » 
kmia ir teisingą firma, 
rietuojamo 
peržiūrime jūsų TV. šimtai 
tenkintų kostumerių.

1372 Bergen St., B’klyn, N
PR. 4-4501. Mr. Carney.

nai i-
Mes ga- 

visą darbą. Voltui
M*

TELEVIZIJOS PATAISYMAI
Mes teisingai patarnaujamo. 

Jeigu jūs patys negalite pasitai-. 
syt, tai ateikite pas mus, mes 

i garantuojame- darbą. , x ;
R-WAY TELEVISION , ? 

SERVICE CO.
207 E. U6th St., N. Y. C. 

SA. 2-3120

MATTHEW A.
¥

(BVYAUSKAS)

New York 3, N. Y.
ORe.gon 4-1540

882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa. 
VVAlnut 3-1747

3741 W. 26th St.
Chicago 23, III.
CTt 7-2126

121 S. Vermont St. 
. . Los Angeles. Calif.

Dunkirk 5-5650

ARTIS AUTO REPAIRS
Atvažiuokite ir sužinokite, ko
dėl mes įsigijome šimtus pasi
tenkinančių kostumerių. Darbas 
garantuotas. Ekspertai prie su
daužytų autos Duco maliavoj!- - 
mas.

135 Liberty A ve.,, Brooklyn.
EV. 5-0840.

RADIO CITY MUSIC HALL
Showplace of the Nation • Rockefeller Center • Cl 6-4600

"THE BROTHERS KARAMAZOV” 
Starring

YUL BRYNNER
MARIA SCHELL • CLAIRE BLOOM

lawn Hiy Ari Direction by RICHARD BROOKS • Prrftcri by PANORO $ BERMAN 
An M O M Relent - In METROCOLOR

ON THE GREAT STAGE mmmm

“BAND BOX REVUE”— 
Brilliant new revue . \ . with the 
Rockettes, Corps de Ballet, Choral 
Ensemble...Symphony Orchestra.

DIREKTORIUS

MArkef 2-5172

126 Lafayette ^1

pienkL, vasario (Feb.) 28, 1958
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