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KRISLAI
J. Balkūno norai.
Ko jis nežino.

, Wm. Z. Foster is.
“Vakarines naujienos.”

Rašo R. Mizara

Brooklyno Vienybė ražo, kad

! Kongresinis Komitetas ii 
vėl kalba taksų reikale

Washingtonas.—Kongre
sinis ekonominiais reikalais 
komitetas’ ir vėl kalba apie 
taksus. Senatorius Paul H.

Stassenas reikalauja Baliūnas kenkė 
laikos konferencijos civiliams lėktuvams

Philadelphia, P
siūlymas taikos reikalu

prelatas J. Balkūnas. kalbėda- Douglas, demoki atas is Ilh- į 
mas vasario 23 d. Webster Hall į nois valstijos, sako, kad jau i 
svetainėje, New Yorke, pasakė: j “atėjo laikas .taksus numuš-!

ii T ~ -%, k.... __ ~ /vym /»» K » 4-i Ttr,“Lieturos nepriklausomybei 
atstatyti reikalingas dar vienas 

. karas...”
“* 4 Kitais žodžiais, norint grą

žinti Lietuvon fašizmą, reikia 
pradėti nau'ją pasaulinį karą, 
nauję skerdynę, kurioje žūtų 
milijonai žmonių.. Kadangi J. 
Balkūnas yra kunigas, tai jam 
į karą nereikėtų eiti; tegu ki
ti kvailiai mušasi už tai, kad 
Lietuvon būtų grąžintas kapita
lizmas...

Kaip neimsime, tokis J. Bal
kono pasakymas bei troškimas 
yra nežmoniškas, yra baisus!

Galima dar ir tai pridėti: 
nors J. Balkūnas Vra prelatas, 
bet jis—aklas. Jis nesupranta 
nė to: jei trečiasis pasaulinis 
karas įvyktų, tai su juo žlugtų 
kapitalizmas visame pasaulyje!

Lakehurst, N. J.—Kari
nio laivyno orlaivis-balifi
ll as, 300 pėdų ilgio, 1 
nutrūkęs nuo bokšto ir pa
bėgęs į erdves. Jis pirmiau 
skraidė tarpe New Yorko ir 
Chicagos ir atliko 840 ke
lionių.

Bet šį kartą, pabėgęs, su
darė pavojų civilinio naudo
jimo lėktuvams. Jis ore 
skraido po 40 myliu per va
landa . Visi ei 
dojimo lėktuvai turėjo jo

Washingtonas. — Jungti- pasiūlymą, kuriame sutin- 
buvo nių Valstijų vyriausybė rei- ka, kad tokia užsienio mi-

i gresmanai kalbėjo apie vie-į senas reikalai! 
|šus darbus, kaip tai: kelių pinių Valstijų 
i reikalus, namų statybą, 
'mokslo ir sveikatos reika-isi su 
Į lais. Bet jokių rimtų pa- 
i siūlymų nepadarė.

Didžiuma jų kartojo se-. 
pias kalbas, kad “nereikia! 
daryti bereikalingų 

f}

pasisakė prieš nesvietiškai bL.. , .vį . 1 . . |kad neturi tart’s tik amba-
: dideles išlaidas kariniams i sa(-]()riaj arba užsienio mi

nistrai. bet svarbiausi va
dai privalo sueiti į taikos 
konferenciją.

prezidentas
Eisenhoweris tuojau tartų-

Tarybų Sąjungos va-

Jis sako, kad jau yra aiš- 
ku. jog karas, prie dabart

inės karinės technikos, neštų 
i žmonijai pražūti. Todėl bet 

000 taksų nuo p i 1 i e č i ų r „7? atidėliojimas yra ne-u nei utms b W ne ;] Stassen;)s s.|ko.

ti.” Jis sako, kad reikia 
numušti bent $4,400,000,-

įplaukų, idant pakėlus jų
galią daugiau re i k m e n ų 
įsigyti.

Kiti senatoriai ir kon- reikalams.

apdrauda imančių mė. 
padidėjo 459,000 
Kaip žinia, prieš 
mėnesį bedarbiu!

Todėl! _ _ .dan. apėmė ir

kalavo, kad prieš aukščiau- nistrų konferencija įvyktų 
siu vadų konferenciją dar, balandžio mėnesį. Tarybų 
susirinktų užsienio minist-, notos tekstas dar nepaskelb- 
rai jos paruošimui. Tarybų tas. Bet Eisenhoweriui ar- 
Sąjunga, pasiremdama pir- timi žmonės jau sako, kad 
mesniais patyrimais, kad , yra siūloma, vietoje tik ke- 
užsienio ministrų konferen-' lių, kad susirinktų apie 30 , 
cijos nieko nenuveikdavo, i užsienio ministrų.
tokiai konferencijai prieši-! Washingtonas notą svars-* 

ivilinio nau-piosi. . . | to. Iš Londono ir Paryžiaus
Bet dabai- padarė misilei- Į atėjo prielankūs Tarybų no- 

Bet netoli Lake- dimą. Ji prisiuntė naują tai atsiliepimai.
hięi’st ji« už 
dzin ir suiro.

c c

me-
H. Stassenas kritikuoja 5 
Amerikos taikos politikąTarybą Sąjunga dar

[ pasitiki susitarimu
Washingtonas. — Tarybų.

Sąjungos radijo komentato-! Arabų Respublikos prezi- stovas taikos deryboms, 
rius kalbėjo, anglu kalba, i; dentas Nasseris ir Jemeno smarkiai kritikuoja šios ša- 
Azijos žmones.

Jemenas jau stoja 
į Arabų Respubliką

Damaskas. — Jungtinės senas, buvęs Amerikos at-
Washingtonas.—H. Stas- Stassenas nurodo, kad per 

kelis metus dar nebus gali
ma. susitarti, jeigu Jungti
nių Valstijų valdžia, laiky
sis dabartinio savo nusista
tymo.

Washingtonas neigiama! 
žiūri į Stasseno nusistaty
mą. Naujas Amerikos at
stovas taikos deryboms J. 
Wadsworth pareiškė, jog 
Jungtinės Valstijos yra ga
lingos, todėl joms nusigink
lavimo .susit a r i m a s nera: 
greitas. reikalas. t‘ ‘ J

sakė, sosto Įpėdinis M. al-Bard i Įjes taikos politiką. Jis pa- 
kad nepaisant esamų skir- i paskelbė, kad Jemeno kara-! reiškė, kad jeigu Amerika 
tumų tarpe Jungtinių Vals-Jystė sutiko Įstoti i Jungti-, priimtų Tarybų Sąjungos 
tiju ir Tarybų Sąjungos,: nę Arabų Respubliką. Prin- ’ realistinį siūlymą, tai ne

paikos konferencija gali bū- cas sakė, kad jo tėvas įga-; trukus būtų galima susitar
ti pasekminga. i liavo jį pasirašyti tokios są-jp.

Jis sakė? kad kiekviena jungos dokumentus.
konferencija ir yra šaukia
ma tam, i___  ________
skirtumus, padaryti iš abie-Ljūrų. 
ju pusių nusileidimu ir su-' virtainių mylių ir turi apie

Pirmiau bedarbė buvo iš
siplatinus tik industriniuo
se centruose. Bet dabar jau 

tokias valstijas, 
Oregon,1 

ti pasekminga.

Sako, kad yra 5,000.000 
bedarbiu mūsų šalyje

Washingtonas. — Darbo’drauda nepaeina. Taipgi
departmentas pranešė, jog į jau daug yra ir tokių, lai
mio 1 iki 15 dienos vasario rie visa savo apdrauda išė- 
nedarbo 
skaičius 
žmonių, 
vasario
buvo virš 4,500,000. 
dabar bedarbiu yra uu ub i • i ! kaip Montana, giau negu bet kada jų bu- ,z F, . XT T-x , - v . v*- Kentucky, North Dakota irvo begyie pasrarujų desim- ’ . .. , ... >West Virginia, kuriose ne-ties metu o »

. Po anU-ojo pasaulinio karo, ^edarto apdrauda gaunaP‘a cen-
girne Kinijos Liaudies Respub-. g 300 000 .be(}arbju. Bet , W 
Mka. ir eile kitų socialisunių sa-] ’ ’ / . ,. i .. ,ii... ' Nūnai socialistinėje san-, 66,°00,000 Amerikoje dir-1 Šis Darbo departmento

J. Balkonas turėtų žinoti, jog 
po pirmojo pasaulinio karo gi
mė Tarybų Sąjunga

. j Jemeno karalystė yra į 
idant išaiškinti pietryčius nuo Raudonųjų 

Ji užima 75,000 ket-

'tvarkoje jau gyvena aipe bili-: kančių žmonių po nedarbo; pranešimas nedarbo krize 
* jonas žmonių! apdrauda paeina tik 42,-j apima tik iki vasario 15

Na, o jei kapitalistai paklau- 000,000. Suprantama, kad, dienos. Aišku, kad per dvi 
sytų J, Balkūno ir pradėtų ka-; nedarbas lygiai apima ir i pastarąsias savaites daly

tuos, kurie po nedarbo ap-ikai nepagerėjo. .... ---------------- --- ------ --- ---------- - ------ ---- —......... — —.... .

Tar. Sąjungos atstovas už 
Chruščiovo atsila n k vma

rą_^gą]fme įsivaizduoti, koks 
likimąs patiktų visą kapitalis
tinę santvarką...

J; >Balkūnas su savo žodžiu 
nesiskaito Pliaukšt, šmaukšt i 
ir fmish.

Dieve atleisk jam sunkius ■ 
grieklis!

Wm. Z. KOSTERIUI sukako 
77 metai amžiaus.

Deja, Tosteris, JAV Komu
nistų partijos garbės pirminin
kas. dar vis tebeserga. Praė
jusių metų spalio mėnesį jis 
buvo daliniai suparalyžiuotas, 
ir ligi šiol dar pilnai nepagijo.

Niujorkiškė komunistų orga
nizacija pasiuntė sveikinimą 
savo garbės pirmininkui jo 77 
metų sukakties proga. Sveiki
nime sako: Drauge Fosteri, lin
kime Tau sėkmingai pasveikti 
ir užtikriname Tave, jog mūsų 
partija gyvuoja ir gyvuos.

Washingtonas. — Nauja
sis Tarybų Sąjungos amba
sadorius M. Menšikovas tu
rėjo su spaudos atstovais 
konferenciją. Jis sakė, kad 
taikiam Amerikos ir Tary
bų Sąjungos sugyvenimui 
daug pagelbėtų, jeigu vie
nos ir antros šalies vadai 
padarytų vizitus.

Jis pareiškė, kad būtų la
bai gerai, jeigu Jungtinių

i tarti. 4,000,000 gyventojų.

Pentagonas ir vėl 
reikalaus pinigų

Washingtonas. — Penta
gonas, Jungtinių Valstijų 
karinis, centras,

Tarybų Sąjunga siūlo, 
kaip pirmą žingsnį susita
rimui^ tuojau sulaikyti ato
minių ginklų bandymą per 
dvejus metus. Stasenas sa
ko, kad tai geras; pasiūly
mas, ir .jis rodo jog Sovie
tai nori taikos. "• >

Ottawa. — Susirinko 800 
mokslininkų konferencijon 
aptarti) mokslo reikalus, i i

sekamą 
mėnesį reikalaus iš Kong
reso, idant dar pridėtų į 
$1,300,000,000 gynybos rei-1 

jie apsivedė i balams.
Gynybos sekretorius Mc-

..... '■> 1 !    ........................ 1 m !■■■■" -F—*■■■■■-  mn 

Jie prašo prezidento, kad 
paaiškintų apie Nixona

Italijoje nuteisė 
vyskupą už šmeižtą

Florencija, Italija. — Pi- 
I etro Fiordelli, Prato vysku- 
| pas, buvo kaltinamas šmei- 
;ž’me. Mat, jis išleido ap-

Valstijų vice-prezid e n t a s linkraštį, kuriame Įvardino 
R. Nixonas nuvyktų į Ta-, ^1 andų seimą kaip gries- 
rybų Sąjungą, o Chruščio-. r’.in. . nes • -
vas atsilankytu i Ameriką, i clvrL1.<ai. ■ ■-, , '-m " ' i - • u-u- •

Menšikovas sake, kad taip' Teismas nusprendė, kad|Elroy sake, m-
užsimegstu artimesni rv. ■ yvskupas turi uzsimoxeu m ■-y. 
šiai tarpe abiejų šalių. Kuo $65 baudos, teismo išlaidas I iki dvmių bih^onų^dol 
daugiau lankytųsi vieni pas l Bellandų seimai $5,000 
k'tus, pradedant“ paprastais'uz J;" padarytus nuostolius, 
piliečiais ir baigiant vadais,1 
tuo mažiau būtų nesusipra-: 
timu. v

užsimokėti i kia pridėti nuo 1,300,000,000 
I., nes 

turi daugiau išlaidų, negu 
pTmiau manė.

Vilniuje pradėjo eiti vakari
nis dienraštis—“VAKARINES 
NAUJIENOS.”

Tai kas nors nauja mūsų tė
vų žemės padangėje!

J. Šinkūnaitė naujam laik
raščiui paskyrė tokias eilutes:
Senis Vilnius vaiką supa: 
—Ko dabar patempęs lupą? 
Būsi didelis, užaugsi...
Mes tavęs nekantriai lauksim, 
Pirksim kioskuose laiku 
Ir sakysime—puiku, 
Tai naujienų, tai naujienų 
Vilniuje per vieną dieną!..

Niekad Lietuvoje spauda taip 
.sparčiai nesiplėtojo, neaugo, 
kaip dabar!

Amerika dalyvaus 
Maskvos parodoje

Washingtonas. — Atei
nančią vasarą B ruselyje, 
Belgijoje, bus didele pasau
linė paroda. Bet ir Mask
voje, Gorkio Parke, bus ki
ta didesnių valstybių paro
da.

Jungtinės Valstijos, pasi
rengusios Bruselio parodai 
išleisti $12,345,000, o 
Maskvos parodai tik $1,- 
000,000.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius griežtai 
priešingas apriboti prezi
dento galią muitų reikale.

Tie jūsų, kurie turite Lietu
voje giminių ir su jomis susi- 
r^šinėjate, paprašykite, kad jie 
nupirktų ir prisiųstų jums nau- 

4 ją Lietuvos žemėlapį.
Tai nepaprastai grabus ir 

naudingas dalykas kiekvienam.

kuris nori geriau pažinti Lie
tuvą.

žemėlapis spalvotas; jame 
atžymėti visi rajonai, miestai, 
miesteliai, taipgi apylinkių cen
trai ; “išvedžiotos” upės, gele
žinkeliai, vieškeliais

Paaštrėjo kovos 
Alžyro šalyje

Alžyras. — Francūzijos
komanda sako, kad susikir
time su alžyriečiais., netoli 
Tunisijos sienos, francūzai 
neteko 20 karių, o alžyrie
čiai 400. Francūzų koman
da tvirtina, kad vasario mė
nesį jie užmušė 3,370 alžy
riečiu.

Alžyriečiai tvirtina, kad 
jie uždavė francūzams 
skaudžių smūgių. Iš pačių 
francūzų pranešimų mato
me, kad kovos iš kalnų ir 
Saharos persikėlė į Ten-es 
prieplaukos, Milana ir Du- 
vivier sritis. Šios vietos 
randasi arčiau Viduržemio 
jūros, kur pirmiau francū
zai jautėsi saugiai.

Albany,N. Y. — Sausio 
mėnesį N. Y. valstijoje au
to nelaimėse užsimušė 196 
žmonės.

Irane suėmė 34
■ generolus - priešus

I

J Teheranas. — Irano 
| ri ausy be areštavo 
viršinmka Vali1 Gharani ir ’ l

dar 33 jo sėbrus. _____
kaltina, kad jie, “užsienio 
valstybės remiami”, darė 
planus nuversti dabartinę 
valdžia.

Generolas Gharani nese
niai buvo Jungtinėse Vals
tijose. Jis vra Amerikos po
litikos šalininkas. Keli me
tai pirmiau jis paruošė nu
vertimą progresyvės Mos- 
sadegho valdžios.

——  -i—

EISENHOWER IR 
TRUMAN Už 

BENDRĄ POLITIKĄ
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris ir bu
vęs. prezidentas Trumanas 
abudu sutinka, kad Ameri
ka turi daugiau ginkluoti 
savo talkininkus ir teikti 
jiems kitokią pagalbą. To
kios pat nomones yra ir ki
ti abiejų partijų vadai.

vy-

Lenkija minės savo 
1,000 metų sukaktį

Varšuva. — Lenkijos par- 
kad nuo

Washingtonas, — Jau ke
lintas mėnuo vice-preziden- 
tas R. Nixonas veikia kaip 
aktyvus prezidento Eisen- 
howerio . p a ga l b i n i nkas. 
Dažnai Nixon as imasi dar
bo ir figūruoja, tartum ne 
Eisenhoweris yra preziden
tas, bet jis.

Republikonų ir Demokra
tų partijų lyderiai sako, 

! kad jie nieko nežino apie

armijos įlamentas nutarė
‘ ‘r I960 iki 1966 būtų minima 

Valdžia 1,000 metų šalies gyvavimo 
sukaktis Istoriniai daviniai 
rodo, jog lenkų valstybė su
siorganizavo 960‘ metais. Ji 
buvo tarpe Oderio ir Neis
se upių vakarų pusėje ir 
Vislos — rytų pusėje.

Minėjimo laiku ruoš daug 
parengimų, kuriuose bus iš
keliama istorinė tautos 
svarba.

INDONEZŲ SUKILĖLIAI 
JAU PABeGO Į KALNUS 
-Padang. — Sumatroje in- 

donezų sukilėlių “valdžia” 
jau pabėgo į kalnus. Ji ne 
tiek bijosi lėktuvų bombar
davimo, kiek vietinių 
bininkų. Darbo unijos 
su tikrąją Indonezijos 
džia.

Philadelphia, Pa. — Mirė 
mokslininkas > Dr. C. A. 
Adams, sulaukęs 89 metų.

dar-
yra

1 Dullesaspasirinko 
karo šalininkus ę

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius John Dulles 
pasikvietė -sau į talką ketu
ris “privatinius' piliečius” 
pagelbėti taikos reikalais.

Jo pakviesti yra: karo 
kurstytojas generolas A, 
Gruenther, buvęs visų NA
TO karo jėgų komandie- 
rius, dabartinis Raudonojo 
Kryžiaus prezidentas; gene
rolas W. B. Smith, buvęs 
Eisenhowerio štabo virši
ninkas Antrojo pasaulinio 
karo metu; R. Lowett, buvęs 
karinių reikalų sekretorius, 
ir John McCloy, buvęs A- 
merikos viršininkas Vokie
tijoje. Iš tokių' patarėjų 
taikos reikalai nieko gero 
negali laukti.

sutartį tarpe Eisenhowerio 
ir Nixono. Bet visi supran
ta, kad tokia sutartis yra. 
Kaip žinoma, Eisenhoweris 
jau kelis kartus buvo susir
gęs. Dažnai kilo klausimas: 
ar jis galės toliau eiti pre- 
z i de n to pare igas ?

Dabar yra jaučiama, kad 
Eisenhoweris p a darė su 
Nixonu sutartį ir jį ruošia 
savo vietai.

Republikonų vadai gal 
būti ir žino apie sutartį, 
nes jiems svarbu paruošti 
Nixona prezidento vietai. 
Jeigu prez. Eisenhoweris 
ii* išbuš visų, terminą, tai 
i ’epubl i ko n am s re ika Ii ngas 
Nixonas kaipo republikonų 
kandidatas į prezidento vie
tą 1^60 metais. Preziden
to paaiškinimas republiko- 
nams nieko nekenkia, o de
mokratai nori jau dabar 
numatyti republikonų I960 
m. rinkimų planus.

Babaeski. — Shell Oil Co. 
ieško aliejaus Turkijoje. 
Ieškojimo ir gręžimo dar
bams paskyrė $2,000,000.

RUMUNIJA PIRKTŲ Už 
$190,000,000 •

Buch a ręstas. — Rumuni
jos. premjeras Sto:ca pa
re* škė, kad jeigu Amerika 
nedarytų prekybai kliūčių, 
tai Rumunija pirktų už 
$100,000,000 reikmenų. Jis 
nusiskundė, kad dabar 
Jungtinių Valstijų Valsty
bės departmentas dąro 
kliūčių pardavimui Rumu
nijai daugelio paprastų gy
venimo dalykų. " ,

/—
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LENKIJOS VALSTYBEI 
TŪKSTANTIS METĘ

LENKIJOS LIAUDIES Respublikos, 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, skelbiant, kad 1960 metais 
<ukaks tūkstantis metų, kai susiorganizavo .lenkų vals
tybė.

Lenkų tauta jau dabar pradėjo ruoštis, kad toji su
kakus būtų gražiai, reikšmingai atžymėta.

Įdomu tai, kad tada Lenkijos vakarinės sienos ci() taip pat 
(rubežiai) buvo kaip tik tokios, kokios yra šiandien. ; 
Lenkija prieš tūkstantį metų turėjo didelį pajūrį, kaip laibos žodyno” 
šiandien turi. Bet ilga’niui, dėl valdovų neapžvalgumo, i 
vokiečiai pasigrobė pamarį ir užėmė daug svarbių vaka-; 
rinių centrų. Užgrobę, jie vietos gyventojus lenkus suvo 
kietino, nutautino. Tik po Antrojo pasaulinio karo, 
Tarybų Sąjungos dėka, Lenkija atgavo tai, kas iš 
kadaise buvo išplėšta.

Ne tik senosios Lenkijos valdovai buvo žabali; 
patį galima būtų pasakyti ir apie Lietuvos kai kuriuos i 
valdovus-kunigaikščius, ypatingai apie Vytautą.

Juk Vytauto viešpatavimo metu buvo galima Lietu
vai K’aipėdą iš vokiečių atimti, bet neatsiėmė; tik socia- 
alistinėLietuva atitaisė senovės valdovų klaidą,prijung- pantai labiau budint 
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parlamentas

metai Lietuvoje
1957 metai Lietuvių kai- tokio didelio savo išspaus

tos ir literatūros instituto dintų kūrinių skaičiaus, 
darbuotojų kolektyvui buvo- 1957 metais buvo nuveik- 
nepaprastai našaus darbo tas didžiulis darbas, skir- 
metai. Institutas išleido aš- tas surinkti ir susistemati- 
tuonis savo leidinius, kurių zuoti lietuvių kalbos dialek- 
bendroji apimtis sudaro! tus liečiančią med ž i a g ą , 
daugiau kaip 3 tūkstančius j turtingam lietuvių tautosa- 
puslapių. < Šių leidinių tar-Aos fondui sistematizuoti ir 
pe yra tokie dideli kūriniai, j katalogizuoti. Sudar y t a s

A literatūros, katalogas, apimantis dau
giau kaip 20,000 dainų 
tekstus ir melodijas.
Mokslinių bendradarbių 

prieauglis
1957 metais Lietuvių 

kalbos ir literatūros insti
tutui buvo įžymūs ir tuo, 
kad jo mokslinių bendra- 

beveik

kaip “Lietuvių 
istorijos” ir “Liet, literatū
ros istorijos chrestomati
jos” pirmieji tomai. Abu šie 
veikalai išsamiau, nuodug
niau, negu bet kurie anks
čiau išleisti, nušviečia isto
rinį lietuvių literatūros vys
tymąsi feodalizmo epochoje.

Lietuvos kalbininkai iškn- darbių skaičius
žymius kuri- trečdaliu padidėjo. Įkurtas į 

nius: didžiojo “Li e t u v i ų lietuvių tarybinės literatu-“ 
IV tomą, ros skyrius. Jo uždavinys 

naują pirmosios D. Kleino!— giliau ir plačiau gvilden- 
“Lietuvių kalbos gramati- ti šiuolaikinės literatūros 

! kos” laidą, kolektyvinį rin-1 reiškinius.
kinį “Lietuvių kalbotyrostik• “.‘‘t ——

Jos klausimai.
Tautosakos rinkinys 

tą j Instituto tautosakininkai 
išleido didžiulį lietuvių tau
tosakos pavyzdžių, surašytų

Apie busimąją 
pasaulinę parodą

Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

Ateinančią vasarą Bruse- | nnpfa]|qw
Jyje, Belgijos s o s t i n ė j e,,11CIU J LUllgICllUW 
įvyks pasaulinė paroda. Ji poeĮas įr rašytojas 
turėtų atsidaryti balandžio t J *
17 dieną. Dalyvaus višosj 
šalys, išskaitant tik tūlas, pe epgS žymiu amerikiečiu 
mažas valstybes, kurios ne- buvo ir Henry w Longfel

low, rašytojas i r mokyto- 
Jis gimė Portland,

Europos šalių tų laikų pa
žangūs ' literatai.

Nuo pirmojo Longfellow 
veikalo pasirodymo per 20

Pereitajame šimelyje tar-' metų jis buvo artimas Ame-

bus parodoje.
Daugiausia atydos krei- ,^as> Jls gime Portland, 

i pia į Tarybų. Sąjungos ir i jųe igųy vasarį0 27 die- 
Jungtinių Valstijų pavilijo-1 pasiturinčioje šeimoje, 
nūs ir šių šalių pasiruoši-sulaukęs 75 metų, bu
mus. Amerika išleis apie |-en^ 1882 metais. 
$14,000,000 įrengimui savo 
pavilijono. Jis bus apvalios Baigęs mokslą

šeimoje.

1836 me-

rikos liaudžiai. Jo veikaluo
se buvo protesto balsas prieš 
neteisybę, 
daromas skriaudas kitam 
žmogui.
tomas liaudies poetu, rašy
toju, užtarėju. t

Bet Longfellow eidamas 
senyn, pradėjo' vis daugiau 
pasiduoti . religijos įtakai.’ 
1872 metais išėjo jo veika
las “Christus a Mystery.”

i ’ • į , f • , !
Ir kiti jo .kūriniai jau pa; 

krypo į bendrąją valdančio^ 
sios klasės liniją. Ir indė
nų reikale jis pasisuko į 
baltųjų pusę, tartum ne

prieš žmogaus

Ir todėl jis skaį-

formos, 95 pėdų aukščio ir tais jis pradėjo mokytojau
ti Harvardo kolegijoje. Jis 
ten išdirbo virš 18 metų 
kaipo užsienio kalbų moky
tojas.’ Dirbdamas kolegijo
je, susidomėjo literatūra. 
Pradžioje jis vertė įdomes
nes poemas ir aprašymus iš 
europiečių kalbų, ir taip i baltieji žmonės, atvykę. į A- 
amerikiečius supažin d i n o!meriką, puolė indėnus, bet 
su tos gadynės Europos Ii-, indėnai juos. ' ’ 
teratura. .

1839 metais pasirodė 
pirmasis jo parašytas vei
kalas “Voices of the Night” 
—7eilės. 1841 metais jo poe
moje “Ballad'as” atkreipė 
visų atidžią. Netrukus pa
sirodė romanas “The Skele
ton in Armor.”

Bet geriausiai jis išreiš
kė liaudies reikalus 1842 

Se-. metais, pasmerkdamas ver
giją savo poemose “' ,, — 

Kaip žinia, tais

340 pėdų diametriškai. Jis 
užims šešių ir pusės akrų 
plotą.

Tarybų Sąjungos pavili- 
jonas bus 65 pėdų aukščio, 
492 pėdų ilgio ir 236 pėdų 

I pločio. Apžvalgininkai pri
pažįsta, kad jis bus vienas 

' iš gražiau siu ir “užka
riaus” lankytojus. Tarybų 
Sąjunga turės ne vien in
dustrijos ir kitų produktų 
parodoje, bet ten dalyvaus 
ir jos geriausios meniškos 
jėgos, duodant visą eilę kon
certu, v Z'

Longfellow ilgiausiai gy
veno Cambridge, Mass. Ir 
supuolimas — tame pat ųa- 
me, kuriame amerikiečių 
revoliucijos metu Jurgis 
Washingtonas turėjo savo 
karinį centra.

Longfellow tvirčiausiai 
religiniai pasisakė savo po
emoje “Michelangelo.” Bet 
n-epaisaant jo religinio mis- 

I ticizmo, kai kurių nukrypi- 
vt<1 mų, jis daug davė ameri- 

,, /T. . . Kiečiams, darydamas verti-Štai čia įdedu straipsnelį Slavery (Damos apie h iš kit kalb Jo b(?nd_ 
“The Boston Globe”, ku- i vergiją). Kaip žinia, tais • 

irio gal aš visai nesupran-1 laikais Jungtinėse Valstijo- 
tu. Bet man įdomus ir to-i se dar tebebuvo negrų vęr- 
dėl geisčiau šiuo i

Nauji darbai
1958 metams institutas 

užsibrėžė šiuos pagrindi
nius uždavinius — išleisti 
“Lietuviu literatūros istori
jos” II tomą, parengti spau
dai “Lietuvių tautosakos i 
apybraižą,” atiduoti spaus-i 
dinti didžiojo “Lietuvių kai-! 
bos žodyno” V tomą, išleis-

Iš laišką redakcijai
Laisvės skaitytojai gra-1 

žiai atsiliepia link jos turi-Į 
Inio, taipgi ir man dabar ji i 

ti straipsnių rinkini apie i malonesnė, negu buvo 
naujausiąją lietuvių tarybi-, nįau 
nę literatūrą, paspartinti ■ 
lietuvių kalbos mokslinės!;

1957 metais buvo taip pat gotikos parengimo dar- 
išleista bibliografinė rodyk- > sistematizuoti. lietuvių 
lė “Tarybinė lietuvių litera-1 tautosakos rinkimus, 
tūra ir kritika,” kurią pa- 1 K. Korsakas
rengė instituto darbuotojai.! —-------------
Iš spaudos išeina institute Amanas. — Jordano teis- 
parengto kūrinio “Literatu- mas pasiuntė 12 metų į ką
rą ir kalba” II tomas, ku- Įėjimą karininką,-kuris kiek 
l iame skelbiamą daug nau- laiko atgal metė bombą prie 
jos svarbias medžiagos, su-' Amerikos Informacijų Biu- 
sijusios su lietuvių kalbos ro. 
ir literatūros mokslu.

Niekuomet anksčiau ins
titutas dar nebuvo išleidęs 9,000 telegrafistų streikas.

Rinkinyje išspausdinta ke- 
g u 

: liaudies dainų, pasakų, pa-dama Klaipėdos kraštą prie Lietuvos visiems laikams.
Ta p, akli buvo Lenkijos valdovai, mažai daugiau' davimų, patarlių, mįslių ir 

matė ir senovės Lietuvos valdovai. Jie vis veržėsi į ry-! kitų tautosakos kūrinių, 
tus, vis siekėsi pagrobti daugiau žemių iš baltarusių, iš! kurie ligi šios, dienos yra 
ukra nieč ų, iš rusų. Jei jie būtų koncentravę tautos jė- paplitę liaudyje, 
gas i ovai už atsiėmimą savo žemių iš vokiečių, tai abid-!
vi tau.os— lenkų ir lietuvių — būtų daugiau laimėjusios, 
būtų labiau suklestėjusios.

Reikšminga lenkų tautai bus ši 1,000 metų sukaktis. 
Lenkija, atsistojusi į socialistinį kelią, daro progresą 
per vienerius metus, kokį kadaise darydavo per pusšim-1 
tį ar šimtą metų.

KUBOJE
SUKILĖLIŲ VADOVAS Fidelio Castro skelbia, kad 

jo vadovaujamos jėgos keleto mėnesių bėgyje nugalės 
diktatoriaus Batistos valdžią, ją nuvers ir suteiks Kubos 
valdžiai laisvę.

Sukilėliai ten naudoja visokias priemones tam, kad 
Batisto valdžiai sukliudytų. Kai kada dėl to nukenčia ir 
nekalti žmonės, bet tai nieko. Jie nepyksta.

Kubos žmonės labai neapkenčia diktatoriaus Batis
tos, dėl to jie gali pakentėti ir dėl kai kurių nesmagumų, 
kylančių iš sukilėlių veiksmų. Liaudis gerai žino,- jog su
kilėliai kariauja ne prieš ją, o prieš kruviną diktato
rių, prieš jo režimą, žiauriai engiantį tautą.

Koks šlykštus tasai Batišta ir jo gengė! Jungtinėse 
Tautose Batistos atstovas nuolat plepa ir plepa apie 
“stoką demokratijos” Vengrijoje bei kitose socialistinė
se šalyse, bet j’s nemato, kaip jo “bosas” biauriai elgiasi 
pačioje Kuboje.

Anksč au ar vėliau ateis galas fašistinei Kubos dik
tatūrai; tas pats bus ir Dominikonų respublikoje, ir ki
tose Lotynų šalyse, kur liaudies neprieteliai dar tebeen
gia žmones.

Mūsų Valstybės departmentas, tiek daug mėgstąs “rū
pintis” soc’alistinių šalių žmonių likimu, turėtų atkreip
ti dėmesį į pavergtų Lotynų Amerikos šalių žmones, į 
jų kančias; turėtų joms padėti.

Mexico City. —Pasibaigė

STASSENAS NETYLI
, BUVĘS PREZIDENTO Eisenhowerio specialus pa

dėjėjas nusig nklavimo reikalais, Harold E. Stassenas, 
”ę*yli, bet reiškia savo mintis per spaudą. •

Stasseną, kaip žinia, Valstybės sekretoriaus Dulleso 
pasidarbavimu, pašalino iš tų pareigų, kurias jis są- 
žin’pgai ėjo. Išstūmė jį iš ten dėl to, kad Stassenas ko
vojo už sambūvį (koegzistenciją) tarp kapitalistinio ir 
komunistinio pasaulių. Jis kovojo už susitarimą dėl nu
siginklavimo. Tokie, kaip Stassenas, Mr. Dullesui nepa
tinka.

Dabar Mr. Stassen, sakoma, bandysiąs kandidatuoti 
Pennsylvania gubernatoriaus vietai. Tolydžio šis vyras 
parašė porą straipsnių sambūvio reikalais — jie tilpo 
New York “Timese”.

Stassenas, be kitko, sako, kad valstybinių viršūnių 
pasitarimas, — ypatingai pasit-trinias tarp Tarybų Są
jungos viršūnių ir prezidento Eisenhowerio yra labai pa
geidautinas. 4r jis turėtų būti greit šaukiamas. Jis mano, 
ibg i 955 metais įvykusi virš/ntų konferencija Ženevoje 
eav$ gerų rezultatų. Gi sekamai viršūnių pasitarimas, 
jo nūomone., duotų geresnių rezidtetų. *

Stassenas mano, kad larj Eisenhowerio ir Tarybų 
Sąjungos viršūnių pasitarinuu turėtų įvykti Jungtinių 
Tautų būstinėje, New Yorke.

Laisvė (Liberty) Antnad., kovo (March) 4, 1958

roji literatūrinė: veiklai buvo 
liaudiška, pei’sigėrusi žmo
niškumo jausmu ir gilia už- 

»įskmudžiąmįe-reikalu gija, prieš kurią , jau.t'kėlėi • t 
i-, r . J 11 ,siems.j j h | h i ■ 

tongfellow- nebuvo i revo
liucionierius, nebuvo kovo
tojas ,todėl jis ir patsai jiė- 

i - - g'fį ih ui iš 
fr rierelšyb^s sail-

daugiau suprasti apie se- protestą . pažangesni, ? žmo
nes. siems.i

natvės fondą —
Security”.

. Ne reikalauju, o tik nore- pateikė veikalą “Hiawatha’ r 
čiau, kad ką nors parašytu- apj,a Amerikos indėnus. Šis jnatfe kelių 1 i š 
mete Laisvėje - liečiant veikalas 1868 tnefais buvo vskrialidU į

filosofiją apie i įverstas į ruSų kalbą' ir tvarkos;Suprantama, todėl 
kapitalistinės! plačiai platinamas Rusijoje, ir, jo yeikalaį negalėjo dąr-

’ ji i * ■ i . i t . ' i.l .
1855 metais Longfellow

mete 
marksistinę 
besivys.tymą 
santvarkos.

Jūsų
, • "v ’ ‘ - • i 1 2 I . j I

Rusų pažangūs rašytojai bo, zmonqs'šaukti į kovą ir 
išvertė ir eilę kitų jo veika- rodyti, jiems išsiląisvinimo^ 

M. Kazlauskas lų. Tą patį padarė ir kitų .kelią.

LIAUDIES KINIJA—AZIJOS MILŽINAS»
Anglijos Reuters f' 

agentūros korespondentas 
Walton A. Cole ilgai buvo 
Kinijoje. Jis kalbėjosi su 
valdžios, partijos, unijų, ko
operatyvų vadais, papras
tais darbininkais ir kolūkie
čiais, inteligefitais, moteri
mis ir studentais. Jis pla
čiai važinėjo po Kiniją. Su
grįžęs į Angliją, jis pateikė 
daug žinių. Štai keletas jo 
minčių.

Kinija yra pasaulio milži
nas, — sako jis. Ji jau turi

žinių (laisvė valdžios ir unijos va-: Kinai žino, kad ir dabar- ir, dirbtuvėse. Ma Ming-
tiniu laiku Jungtinės Vais-1 chin šakė, kad žmonos vy-du antrašu. 1

Chung Ming sakė, kad'tijos palaiko Čiang Kai-še-Įrams daug padeda ir fizi- 
darbininkai daug nesusi-Į ko režimą, ginkluoja jį,! niame ir protiniame-darbe, 
pratimų išsprendžia ir savo kenkia Kinijai, neįleidžia! Kinijos moterys negali at- 
tarpe. Antai vienas darbi-i jos atstovų į Jungtines Tau-1 sigėrėti ta laisve, kurią jos 
ninkas vis pavėluodavo at-!tas. įgavo prie A-A ŠL__
eiti į darbą. Fabriko darbi- > Kinų spauda, radijas, pla-! tarkos.
ninkaft nupirko jam pažadi-1katai vaizduoja Jungtines' Korespondentas nuvyko j 
n,mo laikrodi ir klausimas! Valstijas kaip Kinijos prie-’ kaimą. Pasirodė, kad vals- 
i'-siriso. Kitas turėjo^ nesu-įgą, kurios viską daro apsu-1 tiečiai yra tvirtai susiorga- 
sipratuną su savo žmona. pjniui karo bazėmis komu- Lizavę i kooperatyvus. Jie 
Ir cm daibminkai jam pa-:nistjnįų §aijU( stengiasi pa- laiko susirinkimus, svarsto 
ge Dej0, la kyti pasaulyje karo bai- j tarptautinę padėti ir savo
v Visur plakatai, diagra- mę, plečia apsiginklavimo, santvarkos reikalus. Kada

• • n i • w . a •

; gavo prie dabartinės san- 
1 tvarkos.
I

Korespondentas nuvyko į 
, Pasirodė, kad vals-

650,000,000 gyventojų. Visi pyos ir piešiniai šaukia prie lenktynes, nes iš to Ameri- 
darbininkai dirba po šešias 
dienas per savaitę ir po as
tuonias. valandas per dieną.

į O prie turčių viešpatavimo 000,000 tonų plieno — rodo, 
Kinijoje darbininkai dirb- j vienąs piešinys,;. p Kinija;

spartesnio darbo ir gėrės- kos kapitalistai turi didelių 
nio atlikimo. Anglija dabar pelnų.
pagamina per metus 21,-1

davo po 16 valandų į dieną.jll972 metais jau pagamins 
,40,000,0000 .tonų. Atsižiū- 
jrint į darbininkų ūpą, atsi
davimą, pastangas, nereikia 
abejoti, kad taip bus.

Vienas anglų laivo “Dum
bartonshire” kapitonas sa
kė korespondentui, kad 
Kantono prieplaukoje kinai 
laivakroviai iš laivo 7,000 

'tonų prekių taip greitai iš
krovė, ko nebuvo padaryta

Jis. kalbėjosi su Kinijos! 
Darbo unijų tarybos pirmi-1 
ninku Chung Ming. Viduti-1 
nė darbininko mėnesinė al
ga yra $23 amerikiniais pi
nigais. Bet ten ir pragyve
nimo reikmenys pigios. 
Darbininkas už trijų kam
barių butą per mėnesį mo
ka rendos tik $2.

fabrikuose ir dirbtuvėse l3ef 30. k?p,*n5.
yra demokratija. Fabrikų 
vedėjai ir darbininkai laiko 
bendrus susirinkimus, vieni 
antrus kritikuoja. Darbi
ninkų kritika daug priside
da prie dalykų pataisymo.
Jie gali ne vien fabriko vir- 
š’ninkus kritikuoti susirin
kime; bet tą daro i 
karas ištrenk imui 
spaudą. Yra pilna kritikos

nybos laiku nei vienoje ki
toje pasaulio prieplaukoje.

Kinijoje visur smerkiama 
JAV politika ir jų nusista
tymas linkui Kinijos. Kinie
čiai žino, kad Amerikos val
dovai remia Čiank Kai-šeko vaikų.

ir per
režimą. Kinijos liaudžiai 
Kai-šeko atsiėjo milijonus 
žmonių gyvesčių ir padarė 
šaliai daug nuostoliu.'

Kada 
jis buvo kolektyve, tai ten 
diskusavo klausimą: Ar 
privalome mes eiti link so
cializmo?

Vyriausybė žemdirbių ap
jungimą į kooperatyvus ir 
kolūkius atlieka 1 laipsniš
kai,; žingsnis po žingsnio. 
Jokios prievartos nėra. Bet 
beveik visi žemdirbiai' jau 
yra susijungę f bendrijas. 
Gal būt jų organizavimui 
pagelbėjo tas, kad Kinijoje 
nebuvo turtingųjų valstie
čių luomo. Buvo dideli že- 

ir valstie-

650,000,000 ŽMONIŲ 
VALSTYBĖJ

“650,000,000 Kinijos^mo- 
niu vra suorganizuoti į mil- 
žinišką komunistinę valsty
bę,” rašo Walton A. Cole.

Shanghajaus priemiestyje 
jis kalbėjosi su Ma Ming- 
chin, kiniete, kelių vaikų 
motina . Jos vyras fabrike 
g’auna į mėnesį 90 juanų, 
amerikiniais _ pinigais apie mių savininkai 
$35. Ji sakė, kad už trijų i čiai bežemiai, kurie už ne- 
kambarių apartmentą mo-, svietiškai aukštas 
ka $2 rendos į mėnesį. Apie. nusinuomodavo 
tiek pat dar atsieina apšil
dymas ir elektra.

Korespondentui nuostabu ^9^. gyūdato 
buvo, kad kiniečiai labai 
mažai turi savo tarpe ne
susipratimų, ypatingai dėl 

Moteriškė sakė, kad 
ir su anyta ji gražiai sugy
veną.

. Kinietės moterys dirba

I ’ x- 1 ‘ ‘i • '• ' 1

I ' Kinijos vyriausybė veda 
plačią propaganda•*už mies
tiečių persikėlimą prie že
mės darbų. Jokios prievar
tos tame reikale nėra. Bet 
ragina partiečius, ’ studen
tus ir šiaip miestų piliečius, 
kurie neturi ypatir^ai spe
cialių (Jarbų, persikelti nors 
metams kitiems prie žemės 
ūkio darbų. Taipgi deda
mos pastangos iš pietryti
nės Kinijos perkelti gy
ventojų į šiaurvakarinę ša
lies dalį, kur žmonių yra 
reta.

Korespondentas kalbėjosi 
ir su “mirštančios klasės 
nariu,” tai yra nykstančios 
kapitalistų klasės žmogum, 
tūlu David Kwak. Pasta
rasis gimęs Australįjoje, 
bet mokinosi New Bedford, 
Mass., tarpe’ 1923 ir 1927 
metų. • • ■ \ 7

D. Kwak sakė, kad jis yra 
dalininku Wing On Textile 
Manufacturing ♦ Co. Sakė, 
kad Kinijos valdžia nekon
fiskavo mažųjų dirbtuvių, 
o. paliko jas patiems savi
ninkams tvarkyti.. Valdžia 
ima tik tam tikrą nuošimtį 
nuo tokių fabrikų pelno. Sa
kė, kad tokių mažų fabri
kantų Kinijoje buvo apie 
400,000/ Suprantama, dau
gelis jų jau dabar išėję iš 
biznio.

D. Kwak, tarp kitko, sa
kė: “Kai kurie mano prie- 
teliai Amerikoje, Anglijoje 
ir Hong Konge, gal būt, sa
kys, kad aš kapitalistas-ko4

rendas 
nuo turčių

i žemės šmotelį. Žemės savi
ninkams rendą turėjo mo- 

. Dabar žem
dirbiai jaučiasi, kad jie su
silaukė tikro žmogaus gy
venimo.

Bet miestai vis vien la
biau traukia, ypa tingai 
jaunimą, negu žemės ūkio. munistas. .Bet aš manau,

Todėl visi miestai! jcad aš teisingai elgiuosi t 
greta su vyrais fabrikuose! užsikimšę žmonėmis.

darbai.

Braz.il


Kodėl federalinė valdžia tyli? P HIL A D E L P HIJ A Geras pavyzdys ir kitiems gali pasibaigti u n ij rįs

Ir vėl Little Rock mieste
lio vardas garsiai skamba 
visame \pasaulyje. Garsiai 
skamba/ir daro gėdą visai 
Amerikai. Ten vėl pakėlė 
galvą rasizmas. Ir viskas 
rodo, kad jam sekasi. Neg
rą itė Minnie Jean Brown, 
\ i dūrinės mokyklos mokinė, 
viena iš tų devynių, kurie 
federalinės armijos pagalba 
buvo įvesdinti į Central 
High School, išmesta iš mo
kyklos — išmesta ne tik iš 
tos mokyklos, bet iš visų 
miesto mokyklų!

Už ką Little Rock rasis-j negali mokyklą baigti ten,i delphia 
tai taip žiaunai baudžia?! kur ji gimusi ir augusi, kad nis ir transportacinis cent-' ware upę, 

pleistL ras. I tais, r’””' .
■ į Miestas turi viena iš dau- i uastatvmas 

New'gelio dideliu parkų, tai; 900,000.
Fairmount P a r k ą . Viso 
mieste parkai užima virš 8 
tūkstančių akru plotą.

Iš istorijos
P h i I a c I ei p h i jo j e pi r i n i e j i

Ir, kaip atrodo, niekas;
nesirūpina mergaitės teisių! didžiausias 
apgy irimu.
džia, kuri privertė devynius | 000 gyventojų.
negrus mokinius į mokyklą Amerikos miestas ir 
įsileisti, nė piršto nepajudi- daug bendro su šalies isto 
na kai rasistai tuos moki
nius terorizuoja ir kai vie-1
na jų be jokių ceremoni jų' prie dešiniojo Delaware 
ir be jokios rimtos priežas- upės kranto. Miestas 100 
ties išmetė iš visos mokyk- mylių atstoję nuo Atlanto 
lų sistemos. vandenyno,

Minnie motina per ašaras! prieplauka, 
protestuoja prieš tokį jos upė plati ir 
d u k t e r s persekiojimą. Ji vandenyną, 
protestuoja, kad jos duktė i ties

Philadelphija — trečias 
miestas mūsų 

Federalinė vai-[šalyje, nes turi virš 2,000,- 
Tai senas 

turi

išsidėsč'us

bet yra iurinė
nos Delaware

i plačią to na- į 
užlaja. Pbi!a-I

Įsteigta 1812 m., 
v ra 200.000 knygų; 
svlvania U n i o n 
Center, Jeffersono 
si tetas, poliklinika,
nos - chirurgijos kolegija, 
Penu. Dailės Akademija, 
įsteigta 1805 m., Bryn 
Mawr Kolegija, viena iš se
niausių mūsų šalyje, Drev
ei Institutas, Girard Kole
gija, istorijos, zoologijos ir 
daug kitu mokslo draugijų.

Bendrosios informacijos
Philadelphiją ir Camde-

_  didelis industri-j na miestus skersai Dela- 
, 1921-1929 me- 

sujungė tiltas, kurio 
atsiėjo $2l9,-

. Mūsų federaliniai valdi- lio jū nedarbo apdrauda 
ninkai, pradedant prežiden- jau išsibaigė, o jiems dar- 
tu ir baigiant darbo sekre-jbą gauti jokių progų nesi- 

tebegieda apie; randa.
Connecticut vals t i j o j e 

šiuo tarpu yra 88,900 
darbių. Tai 8 procentai 
sų valstijos darbininkų.

tai
Gal ji kuo nors kriminališ-j ji tapo priversta apleisti 
kai ir morališkai prasižen- i namus, tėvus, draugus, pa
ge? Nieko panašaus. Visi i žistamus ir vykti i .. _ 
sutinka, Minnie yra švari,; Yorka baigimui vidurinės 
padori, gabi mergaitė. Jof mokvklos.
tėvai yra geri, padorūs Ką ir rėl pasaulis, apie 
žmonės. t tai išgirdęs, pamanys apie

Miss Minnie Jean Brown' nuoširdumą m fl s n krašto 
išmesta iš visos Little Rock Valdimnktj, kurie garsm. 
mokvklu sistemos tik už tai,' Fnga . aPle žmogaus tei- 
kad finai, kaip negrė, drisof* v,same pasaulyje o to- 
atsakvti baltai mergaitei/ ™a beteisis-
kuri, rasistų pakurstyta,; Pac,0’e Amenkoje! . nedidi,1<; kolonna.
Minnie visaip niekino, ko- 
liojo, plūdo-’ Dar daugiau:! 
kelis sykius baltieji moki- mijos 40 
niai ją apmušė, apstumdė.
Nežiūrint to, -ji, kaip neg
rė, neturėjo teisės net žo
džiais pasipriešinti baltiems 
mokiniams!

Kur čia lygybė? Nėra 
jokios!

Kur čia žmoniškumas?
Nėra jokio!

Varšuva. — Tarybų ar- 
.......► metu sukakties 

proga V. Gomulka sakė, 
kad Lenkijos ir Tarvbų Są
jungos draugiškumas yra 
nepalaužiamas.

Washingtonas. — Birže
lio mėnesi i Ameriką atsi
lankys M. Khan, Afganista- ■ 
no premjeras.

balti žmonės
Jie, vadovvsteje P. Wisaco, 
atvyko 1636 metais ir istei- 

‘ . 1681 
metais anglų nedidelė gru
pė. ' priešakvie su kapitonu 
Wm, M a r k h a m, pasiųsti 
William Penno. a t v v k o i 
Philadelphijos vietą.

1683 metais nemaža gru
pė voki e č i ų atkeliavo ii* 
Įsteigė savo Germantown 
“miestą,” kuris dabar suda-

kurioje 
Penn-

Medical'
Univer-11 o r i u m i, 
medici-l greitą gerovės sugrįžimą. I 

Tup tarpu nedarbas tebeau-į 
ga. Tuo tarpu nesimato jo-j 
kių pagerėjimo ženklų.

Gerai, kad nors vienas ne-į 
mažos valstijos gubernato-j 
rius tomis pranašystėmis 1 
netiki ir imasi žygių pade-' 
ties pagerinimui. Jis nešė-1 
dbir nelaukia rankas susi
dėjęs prie krūtinės, kol “at- HOLLYWOOD, Calif, 
slūgimas” automatiškai pa- Tykios televizijoskompa- v ,„z. vA x. v 
virs pakilimu. nijos uoi i piikti iš filmu j t j savo paleistieir

darbininkams per 52 sava 
tos.

VI-

Darbo tini j ų

WASHTNGTONAS.—Ų 
ternational Union of Er 
trical IVorkers reikalaus’ 
Radio Corporation of An 
rica metinės algos užtik 
nimo. Derybos tarpe uni* 
ir korporacijos tuojau p? 
sides, ši korporacija sam‘ 
apie 18,000. • >

Unija nori, kad RCA iv; 
tikrintu, jog ji mokės sa^J 
darbininkams apie 80 pH 
centus jų algos, nors jįc ? 

j būtu paleisti iš darbo. Tie 
I algos korpoyacį.ją turėt

Gub. Ribicoff šaukia Con-: kompanijų filmus, darytus', 
neeticut valstijos seimeli i ■ P° 1948 metų. Tokių filmų 

specialią sesiją.. Tegu seiJ esą apie keturi tūkstančiai, i 

Jis, gubernatorius turi pa-l dolerių. i WASHINGTONAS.-Dv
siūlymus, kas reikėtų darv-l Bet prieš filmų pardavi-, d-^ules umjos. kurios tur

ny tiltas tie's rytino miesto, ti, kas turėtu būti daroma. | nrotestvoia ivairms ak- • suoryamzaye ^lėktuvų prą

1929 metais buvo pasta
tytas antras, Palmyra-Taco-

WASHINGTONAS J—Dv

dalimi. i Ribicoff siūlo:
Philadelphiją — didelis: 1. Pakelti savaitinį 

industrinis centras: Yra ■ darbiams atlyginimą 
tūkstančiai Įvairiausių fab-$40 iki $45. 
riko ir įmonių: metalo, odų, 2. Bedarbio šeimos 
audimo, tabako, cukraus,: 7 iams pridėti po penkis 
chemijos, laivų statybos, perins savaitėje, vietoje 
automobiliu gamybos ir ki- • kartinių 4 dolerių, 
tų industrijų.

Miestas turi

• i torių ir muzikantų unijos, 
be- į Gatavi] filmų įrodymas tele- 

nuo vizijoje iš daugelio artistų 
atimtų darbą.

na- 
do-

menes darbininkus, susimą/ 
rė laikvtis išvien derybopr? , 
su samdytojais. Tomis up]' 
jomis yra United Aųtįu 
W o r k ers ir Internatiprjįį' 
Machinists Union. LėktMl 
ve ii’ rakete gamyboję.,jus 
turi puse milijono narių. ’

NEW YORKAS. — Jau 
seniai eina kalbos, kad Va
karų pakraščio jūrininkų 
unija, kuriai vadovauja 
Harry Bridges, ieško saitų 
su Rytų pakraščio Interna
tional Longshoremen’s As
sociation. ■ Jūrininkų vieny- 

Išleisti $345,000,000 [ bė yra reikalinga. Dabar 
ILA organizatorius Teddy 

turi 8 mylias ilgio vandens j lių taisymui ir $65,000,000 Glėason viešai išstojo už to- 
krašto, kur įrengta laivų i vertės bonus šiaip įvairiems kią vienybę. Nežinia, ta- 

projektams.' Tašyčiau, kaip į tai pažiūrės 
darbo daugeliui, unijos prezidentas Bradley, 

darbi ninku.' *----- -
' 10 Tas pakeltų žmonių perka-' DETROITAS.—Jau pra-

' mąją galią. i sideda derybos tarpe Unit-
Gerai būtų, kad visi kiti'ed Auto Workers unijos ir 

J 47 valstijų gubernatoriai; Chrysler korporacijos. Kor-,

3. Pašalinti savaitės ląu- 
požeminį; k mą, kol bedarbis gali 

traukiniais susis i e k i m ą, I gauti nedarbo apdrauda. 
kuris šakojasi į visas ketu- 4. Apdrauda mokėti ma
rias miesto dalis. šiaušia per 26 savaites. __

Philadelphia užima 128 5.
ketvirtainių mylių plotą, i vertės specialius bonus ke-

ŠT. PAUL. Minu.—lai 
raščio “Pioneer Press-D 
natch” darbininkai užb'ai 
šešių savaičių s t r e i k 
Jiems vadovavo dvi uriij<; 
Streikas baigtas darbini 
kų laimėjimu.

prieplaukos. Yra ir karinio1 viešiems 
laivvno bazė. j'suteiktu

Prieš norą motu turėjo i tūkstančiu 
tris televizijos Motis 
i adjio stočių. 

Apie lietuvius
Pliiladeiphi ja yra viena iš i tuojau imtųsi panašių žy-- poracijos prezidentas L.\L. 

senųjų kolonijų, kur lietu-! gių kovai su nedarbu. Ge-! Colbert ir unijos preziden- 
; rai būtų, kad visi kiti gu
bernatoriai pasektų Ribi- 

______ _____ ( coffo pavyzdžiu. ' - ,
** pradėjo' kušti pns ir kitokių draugijų. Dar Miliūnams bedarbių atei- Manoma, kad derybos bus kad Tayvbų raketos 7 tri’L 

sunkios dienos. Dauge-, ilgos ir sunkios. Jos dar -pat gaji .pasiekt • jr> Apgliiri

1701 metais, pasidarba
vus William Penn, miestas 
buvo inkorporuotas. Ji dau
gelis7 tais laikais žinojo kai-

BAZeS PAVOJINGESNĖS 
pačiai anglijai:.,

w a « 'po “Citv of Brothm-lv T.ove

MOTERŲ KAMPELIS
ta. pirmoji anglu kalba mo- 

------------------------------- -— kykla. J 723 motais Bcnja- 
sią Odetos — Odilijos par-, minas Franklinas atvyko į 
tiją, ii’ nuo to laiko Juozą-! Philadelphiją ir ten apsigv-11’? 
pa’tytė sukūrė 36 vedamuo- veno; 1731 metais i 
sius vaidmenis, kuriuose biblioteką ii 
pasirodė ne tik kaip pui- pirmaii

• kaip can Wc/eklv Mercury.

Dar prieš Didžiąją Spalio 
revoliuciją vieną Petrogra
do vaikų darželį lankė sep- pjausja šokėja, bet ii 
tyneriųmėtų mergyte. S a-,pįrnlaeį]ės vaidybos meni-l I774^metu rugsėjo 5 die-.11' 
me darželyje vaikai buvo ■ • • - -
mokomi plastikos meno. 
Mergytė šias pamokas itin 
pamėgo: ją traukė magiš
kas' šokio grožis. Vaikų 
darželis ruošdavo per me
tus 2—3 viešuosius vakarus.
Netrukus juose teko pasii o-i dažnas gastroles Ra
dy ti1 r naujai septynmetei! j0 valstybėse. Nėra žy- 
-okėja!. Pirmasis liesas jos: maus k]asįkinio baleto, ku- 
šokis Kazaciokas . rio pirmaeilę partiją nebūtų

1918 metais Juozapaitytė i kūrusi Marija Juozapaity- 
grįžo j Lietuvą. Kamajuose, i tė. Ypač jos pačios mėgia- 
Rokiškio apskr., buvo jos Imi vaidmenys: Marija Asaf- 
tėviškė. Anksti netekusi tė-jievo balete “Bachčisara'aus 
vų ir persikėlusi į Kauną,; fontanas”, Choa R. Gliero 
Juozapaitytė labai sunkio-' balete “Raudonoj1 aguona”, 
mis sąlygomis baigė pradi-1 Aurora Čaikovskio “Mie- 
nį mokslą ir tęsė jį “Auš-i gančioie gražuolėje” ir Ode- 
ros” gimnazijoie. Kai vyk- '■ ta “Gulbių ežere”. Marvtė 
davo gimnazijoie vakarai,:J. Pakalnio “Sužadėtinėje” 
juose taip pat dalyvaudavo i Kitri vaidmuo Puni balete: 
Marytė. Kartą jos šokius Į “Don Kichotas”. Izamchet 
pamatė prof. Herbačiausko ! partija čerepnino 
žmona, kuri ėmė teirautis, | “Piram’dės paslapis 
ar Marytė mokosi šokti. Su- tė J. Gruodžio balete “Jūra- 
ži no jusi, kad gabi mergaitė tė ir Kastytis” ir visa eilė 
neturi tam sąlygų, Herbą- kitų. 'Ypatingai ryški Juo- Jelphiią. 
čiauskien^ nuvedė ją pas zanaitytė tuose vaidmeny- 
Dubeneckienę. Tai buvo.se, kurie iš šokėjos reika- 
1925 metais. Dubentckienė, • Jauja ne t’k tobulos šok’o 
buvusi Rusijos teatrų bale-; technikos, bet ir vaidybinių 
nua. ėmėsi globoti ir moky-'sugebėjimų, ka turinekiek- 
ti Marytę. 1925 metais: jvy-į viena, net ir žymiausia šo
ko pirmasis lietuviškojo ba- kio menininkė, 
lėto spektaklis — 
“Kopelija”, kur’ame 
šokti ir Juozapaitytė!. Tai-j Tarybinė vyriausybė aukš- 
gi ii — mūsų baleto vetera-; tai įvertino jos nuopelnus 
nė. Dirba baleto teatre nuo j mūsų menui. 1945 m. jai 
jo isikūrimo dienos iki šiol, i buvo suteiktas nu^inelniu- 
1930 metais ji priimama įisios respublikos artistės 
Kauo eatrą etatine baleri-[vardas, o 1953 meta’s. jos 
na. Baletui tuomet vadova- Į kūrybinio darbo 25-kerių 

metų sukakties proga, res
publikos liaudies artistės 
vardas. Ji apdovanota 
dviem “Garbės ženklo” or
dinais, medaliais ir garbes 
raštais. -

'pirmaeilės vaidybos 
i nmkė.

Baleto spektakliuose Juo
zapaitytė pasirodė ne tik 

j Lietuvoje. Jai teko repre- 
‘ žentuoti lietuvių baleto me

ną Paryžiuje. Monte-Karlo. 
Londone, jau nekalbant

laikrašti “Ameri-

viai atvyko iš savo senosios; 
I tėvynės. Savo laiku buvo

501 Į vai rip kl i ubų, šal-

Londonas. — Maskvos^ 
diįo komentatorius, kąlbe 
damas. apie Amerikos - aW 
mines ir raketų bazes. Ang 
li.joje. sakė, kad iosjr Ąn* y 
iiiai yra nagojįngįos. tJis «, i 

tas Walter Reuther jautu- kė kad jų steigėjai; gjriį f 
rojo pasitarimą. Derybos si, kad jie gali palieku, 
eina dėl naujo kontrakto. Maskva: Bet įie turi žinot/

ną, Carpenters Hall patai- j 
pose, susirinko anglų kolo-i 
pijų atstovų Pirmasis Kon
tinentai i nis Kongresas ko
vai už šios šalies nepri
klausomybę.

1775 m. gegužės 10 die
na, State Hali rūmuose, su
sirinko Antrasis Kontinen
tali nis Kingresas.

1776 m.
Independence Hall svetainė
je, buvo priimta Amerikos
Nepriklausomybės Doklara- (>N . .. Gad 
cna ir pasiskelbė pirmosios 
trylika valstybių Jungtinė
mis Amerikos Valstijomis.
Tie vi«i istoriniai pastatai | 
ir dabar yra. Yra ir Betsy'
Ross House, kurioje buvo .v, ,. , . v. ,. Jikiskos pakraipospagaminta pirmoji salios 1 - -
ve^^’ _. Q7 r\ ii* kitus laikrašičus—“Tau-

1777 m. rugsėjo 27 dieną1
b ai e te! a ng] ų armija,
Jura-1 Generolo Howe,

1 ienos. 4 diena,

vadovystėje 
būdama 

daug skaitlingesne už ame
rikiečiu jėgas, užėmė Phila-

Delibo ! Marija Juozapaitytė la- 
teko | bai populiari L i e t u v o i e.

vo taip pat žvmi Rusijos 
balerina Viera Karalli. Pra
džioje Marytė šoko korde
balete. Pirmas spektaklis 
Valstybiniame teatre — 
Pončiell’o > “Džiokondoje”. 
Kiek vėliau baletmeisteris 
Kiakštas patiki jai vyriau-

A. Daubaras
“Tėvynės Balsas”

Jos dar pat gaji .pasiekt’ ir. AnMii? i 
i ■ —-A I

ir dabar yra nemažai savi
šalpos klubu. Jie turi ati- 
t i n k a m as svo tą i n es. ;

Turi tinkamas patalpas į 
Šiaurinės Dalies Lietuvių! 
RenuHikonų Kirbas; yra ! 
didelė pietų dalyje svetainė 
— Tautiškas Namas, rytų 
miesto dalyje — 
Svetainė.

Ilgus metus čia 
žangaus lietuvių 
centras. Čia ėjo 
savaitraštis “ 
1916 metais atvykęs, reda-jtę> Valstiečiai, Ambrazie- 
gavo Vincas Kapsukas, i Tamošaitis ir Juozas 
Ė j o mėnesinis žurnalas, r>epgyS liudijo, kad Kuzma 

.ir " . ’ per Ambraziejaus Tamošai- 
terų Balsas. _ Vėliau apie *j0 vestuves .įdavė jo pačiai 
motus laiko ėjo Mūsų Tie- “nlėsos dalvka” ir tuo ją c n” ' ,/l' .-vl- . ! užkerėjęs, nuo ko ši sudziū-
. Funigo M i 1 u k o b u y o vo įr mjrg Tie patys trys 
įsteigta Zcvaigzdė, kata- ]indijo ir prieš Liuciją 

v , i savą^UNomšaitę. Gi bajoras Lau-
rastis. Buvo bandymų leisti, rjnas Naikovsk(s palaikė 

T/ Q.. kaltinimus prieš Šaulienę. 
v. linus liudininkai davė prie

saikas, kurios baigėsi šiais 
žodžiais: “Jei teisingai sie
kiam, tegu Viešpats Dievas 
padeda mums, o jei netei
singai, Viešpatie Dieve, už
mušk mus!”

Po liudininkų priesaikos 
visi trys kaltinamieji buvo 
i mesti i va ndeni ir skendo. 
Ištraukus ir pankąnkinus 
moterys prisipažino kaltos. 
Kuzma gynėsi. Šaulienė 
prisipažino, kad burtais 
Naškovskiui sveikatą atė
musi ir visus jo namus už
kerėjusi. Prisipažinus mel
dė paleisti, už ką žadėjo ke
rus išnaikinti, bet Naikovs- 
kis paleisti nesutiko.

Beieškodama išsigelbėji
mo Šaulienė tardymo metu 
pati įskundė apie trisdešimt 
iš aplinkinių kaimų moterų. 
Toji, matyt, norėjo susilp
ninti įskundimų reikšmę ir 
manė, kad tokio didelio 
skaičiaus teismas nedrįs iš-

Dar apie raganų deginimą Lietuvojei v
i .

Muzikalė

buvo na-

1696 m. mirželio ,27 d. Že
maičių bajorai Kanackis, 
Guzevskis, Daugėla

socialistu i• • i • ’ JHd Kova/ , kuri.

mėnesinis

ta” ir tt.

IŠ SAVIVEIKLOS—Į 
TEATRO SCENĄ

KAUNAS.—Prieš* dešimt 
įmetu tarpsąjunginio klubo

t r is- 
levskis, dalyvaujant dar se- 
šiems bajorams, Dirvonų 
dvare teisė raganių L. Kuz- 

ir raganas Magdaleną 
i Šauliene ir Liuciją Nomšai- 
i te. Valstiečiai

1777 m. spalių 4 d. įvyko J i i-n ir; vu ten | uiicmivmusis Pne GermantowĮį_poJvaįkij sJiveiklos ratelill0Se 
j pirmuosius, žingsnius žengė 

' šimtai jaunųjų saviveikli- 
' ninku. Per tą laiką patys 

. I gabiausieji iš jų tapo akto- 
■' riais, baleto solistais, muzi- 

i kais. Taip, Kapsuko dra- 
' mos teatro jaunieji aktoriai 
E. Žebertavičiūtė, B. Didž- 
oalvvtė, D. Cinauskaitė, R. 
Čeikauskas, A. Žekas, A. 
Venckūnas pradėjo savo 
kūrybinį kelią dramos rate
liuose, po to mokėsi Valsty
binės konservatorijos teat- 

I riniame fakultete.
Šiomis dienomis susitikti 

su šiais buvusiais saviveik
lininkais tarpsąjunginiame 
klube susirinko devyni šim
tai miesto dainininkų, mu
zikantų, šokėjų.

kurio Jurgio Washingtono 
jėgos pasitraukė į Valley į 
Forge sritį. ,

1787 m. Amerikos liau-į 
i dies delegatai susirinko į' 
Konstitucinį Kongresą, ku-į 
riame buvo priimta šios ša-j 
lies Konstitucija.

Pheiladelphijos miestas 
nuo 1790 iki 1800 metų bu
vo Jungtinių Valstijų sos
tinė. Old City Hali patal
poje Aukščiausias Teismas 
laikė savo posėdžius tarpe 
1791-1800 metu.

Kultūrinės įstaigos
Philadelphijos mieste yra 

daug kultūrinių Įstaigų. 
Dailės ir Istorijos muziejai, 
didžioji biblioteka, GamtL 
nio Mokslo Akademija,

žudyti. Šaulienė apsiriko. ’ no raganiaus bylą tei^ų'aj 
Teismas nė akim nemirkte-., nebegalėjo dėl gausumo kai' 
Įėjęs įsakė suimti visas. iŠ-. ti namų jų greit savo darb 
duotas raganas ir pradėjo(baigti. Septynias dieną: 
jas kankinti. Kiekvienai ra-' truko t tardymas, kankinį 
ganai' Šaulienė surado “kai-1 mas deginimas. Tik liepę 
tės faktą.” :4 d. teismas baigė s^v|

Vienos jų pažvelgimu ir (sunkų darbą, ir pasirąjs; 
glostymu karvėms pieną mūsų laikus pasiekusį pro 
buvo atėmusius, kitos debe-į tokolą. ..J
„sis išvaikiusios, trečios su ' Tik } 702 m ? kai buv0 

spindinč i o 14 i s kibįiksti- .{]eonnta kaip ragana Lu-, 
mis į Šatrijos kalną, pi °,kpS kanauninko motina,.} 
kaminus lėkusios. Taip tu
la iš Kirklių kaimo Ližikiė-' ąkun(jg 
nė nuėjusi į-bažnyčią ir pri- Į karaliui ir did> 
ėmusi sv. sakramentą jo ne- kuniQ.aikščiui Augustui.!! y-’ - -- ’- -1- ----------- - ~l-— >
tą ir į namus pai sinešusi. kurįuo buvo uždrausta b| 
Ta^pati Ližikienė pries lie- į p. valstiečiams teis' 
tų slavusi kiemą, paskui vi- į ,de^įnti raganas. Tą dsy 
sus drabužius lig nuogo kp-, ^ atnkinėti jis pavedi pž 

[no ant galvos užsivertusi irL;ierns kunigams. Subiuž 
• J* i v.d e. b e s 1 9 J saks ! karapaus - įsakymą bajore
issklaidziusi. ’Priedu dai sumokėti 1,000 vėriį 
rinko kerpes nuo akmenų ir. riškt? raudonųju.’ Valsiie 
virino vabalus. _ [čiams gi grasė pakorimą?

Tūla Baltramiejienė rin- paįyrus, j^ad nustatant rž 
. . . VJ_ _ ganybe daro klaidas ir kr

o paskui šlakstydama nįjyaj — anį iaužų tebečiH 
i ka daug paprastu moterėli: 
-vysk. Antanas Tiškevičip 
davė parėdymą raganas i5

i kai tas kanauninkas aj 
’7 teisėjus Lenkija 

Lietuve

rijusi, bet įmezgusi i skepe-pastarasis' išleido įsakymj

kusi nuo medžių ir žolių ra
są, .
žmonėms, javams ir bandai! 
kenkusi.

Įskųsta kerėjimais Va
ši nskaitė gynėsi, bet pasisa- trims “išmintingiems: 
kykadvfeną kartą būdama j kuniOTms a,.ba jas atiduot 
bažnyčioje per misiąs mis-į Vfjdjškiems teismams. ■’ <

1807 m. Lietuvoje paviet 
teisme buvo sprendžiami 
paskutinė' raganavimo bylf 
Paskutinė ragana, šeria ka; 
mp bobutė, atėmusi iš kai 
vių pieną, jau buvo išteisi! 
ta. Ją išgelbėjo plintajjį 
vakarų Europos kultūriii 
aušra.

(Iš “Diena” 1936 m.*)1

lioje kunigą su gyvuliu pa- j 
lyginusi ir kitą kartą radu-' 
si patvory sudžiūvusią var
lę, kurią, amžiną atilsį, sa
vo ponui Naruševičiui į me
lų įdėjusi; bet tai dariusi ne 
kerėjimo tikslais. Kad tą 
kvailą merginą sudeginti, 
teismui to pilnai pakako.

Pradėjęs spręsti birželio 
27 d. dviejų raganų ir vie-i

3 pusi. Laisvė (Liberty) An trad., kovo (March) 4/195
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K A I Žinios iš Lietuvos

2 (Pabaiga)
v . ...jarytės Melnikaites gatvėje isisprau- 
^nedidelis pastatas su bokšteliu—ki- 
■ karaimų maldos namai. Manoma, 
kinesė statyta dar Vytauto laikais, 

i metais ji buvo sugriauta ir vėliau 
atyta medinė.
rakai — augantis respublikos rajono 

tras, turįs puikias vystymosi per- 
ktyvas. Buvęs apleistas, tamsus pro- 
cijos miestelis, Trakai šiandien sta- 
t, gražėja. Gatvės apsodinamos me- 
ais ir krūmais, tvarkomas parkas, 
ro pakrante nuo parko iki kinoteatro 
ręsta graži alėja. Pastatyta nema- 
gyvenamųjų namų. Mieste numato- 
pastatyti viešbutį turistams, dide- 
kultūros namus, stadioną. Plečiama 

menamųjų namų statyba.
Vlieste, be vidurinės mokyklos, įsteig- 
pedagoginė mokykla. Dabar vien Tra- 
rajone yra daugiau mokyklų, negu 

ržuazines santvarkos metais jų buvo 
50je apskrityje—iš viso veikia 51 mo
kia, tame tarpe 4 vidurinės.
Apie Trakų praeitį ir dabartį vais
iai kalba Trakų kraštotyros muziejaus 
T. Melnikaites gatvėje) stendai..- Čia 
rkytojas gali susipažinti su Trakuose 
'ais kunigaikščių ir karalių įsaky- 
5. Muziejuje sukaupta daug me- 
gos, pasakojančios apie revoliucinį 
ųimą buržuazinės santvarkos metais, 

tarybinių partizanų kovą su hitle- 
ais okupantais. Keliuose stenduose 
)dytas rajono ekonomikos, kultūrinio 
?nimo suklestėjimas tarybiniais me-

TURISTINIAIS KELIAIS
Daug įdomių ir gražių vietų galima 
matyti n-e tik pačiuose Trakuose, bet 
jų apylinkėse. Norintiems susipažinti 
žymesnėmis rajono vietovėmis, įspū- 

įgi'ausiais šio" puikaus Lietuvos krašto 
ždais galima ’ rekomenduoti keletą 
mių maršrutų, pvz.: Trakai-Lent Va- 
•Grigiškės; Trakai - Rikantai - Popai; 
akai-Rūdiškės.
Keliaujantiems po Trakų apylinkes 

"artina aplankyti geriausius rajono 
ukius,. apie kuriuos galima gauti in- 
maciją rajono centre. Rajono kolit

uose vyksta didelė ūkinių ir gyvena- 
ijų pastatų statyba, plečiamos gyvuli- 
įkystės fermos, didinami pasėlių plo- 
i. Savo akimis galima pamatyti, kaip 
larkiai auga ir stiprėja Trakų rajono 
onomika
Prie pat Trakų stūkso didelis Braza- 
■ piliakalnis. Įdomu, kad jo viršūnėje 
•ngtas gilus šulinys.
Senieji Trakai. Jie yra 4 km nuo 

•akų. Čia, kaip jau buvo minėta, kuni- 
ikštis Vytautas buvo pastatęs pilį. 
05 metais Vytautas Senuosiuose Tra- 
ose pastatė bažnyčią ir įkūrė bene-', 
ttinų vienuolyną. Tolesnė šios vietovės 
)rija susijusi su vienuolynu, savo ka- 
'ės reikšmės ji ilgainiui nebeteko. Ru
sios pilies nebeliko. Tėra tik didelis 
limas ir platus gynybinis griovys. Ne
riai tarp Senųjų Trakų ir Vilniaus 
tiestas geležinkelis.
Lentvaris. Iš Trakų į Lentvarį — 9 
i, iš Vilniaus—19 km. Nuvykti gali- 
i autobusu Vilnius-Trakai arba trau
kiu (iš Vilniaus ir Kauno).
Lentvaris buržuazinės valdžios saly
nais buvo nežymus provincijos mieste- 

su būdingomis užkampiams lūšno- 
s, smuklėmis ir purvynu. Jis smai
li nukentėjo Didžiojo Tėvynės karo 
•tu.
Šiandien Lentvaris—-stambus eeležin- 
lio mazgas. Po karo jis tapo augan- 
r respublikos pramonės centru. Pasta
ba didelė santechnikos gaminių gamyk- 
“Kaitra.”
Lentvaryje yra buvę grafo Tiškevi- 
us rūmai (dabar jie priklauso Lent- 
rio tarybiniam ūkiui). Netoli miesto 
Ituoja didelės MTS pastatai.
Miesto gatvės per keletą pokarinių me- 
visiškai pasikeitė: jose pastatyta ir 
įstatoma, daug gyvenamųjų namų 
onių darbininkams ir geležinkelinin- 
ms; čia daug žalumynų.
Kadaise čia buvo nedidelis popieriaus 
orikėlis, karo metu beveik visiškai su- 
ikintas. Dabar Grigiškėse išaugo vie
ši iš stambiausių respublikoje popie
tis kombinatų. Prie žavingo Vokės 

/ elio, Įsispraudusiu į auktšus miškin
iu Šlaitus, per keletą metų sukurta dar- 
linkų gyvenvietė. Kiekvieno prava-

žiuojančio keleivio akį patraukia pušų 
apsupti jaukūs balti namukai raudonais 
stogais, Naktį gyvenvietė žėri elektros 
ugnimis.

Rūdiškės. Tai nemaža geležinkelio 
stotis, rajono miško pramonės centras. 
Iš Trakų iki Rūdiškių kelias (15 kųi) 
beveik visą laiką vingiuoja mišku.

Anksčiau Rūdiškėse buvo tik nedidelė 
privataus pramonininko lentpiūvėlė. Ta
rybiniais metais ji išaugo į pajėgi: me
džio apdirbimo kombinatą, tiekiantį' 
daug geros medienos respublikos staty
boms, pramonei. Prie miestelio statomi 
nauji Rūdiškių MTS pastatai. Anks
čiau Rūdiškės buvo nyki, tamsi vietovė, 
šiandien miestelyje yra didelė vidurinė 
mokykla, klubas, biblioteka, kinoteatras. 
Miestelio centre—Didžiojo Tėvynės ka
ro partianų kapai.

Trakai - Rikantai - Popų kaimas (15 
km). Šias labai gražias vietas, esančias 
rajono šiaurės lytuose, verta aplankyti 
tiek gamtovaizdžių mėgėjams, tiek ir be
sidomintiems istoriniais paminklais.

Trakų rajone yra nemaža archeolo
ginių paminklų — pilkapių, piliakalnių, 
gyvenviečių liekanų. Pilkapiai čia daž
nai klaidingai vadinami “švedkapiais,” 
“prancūzkapiais” ir siejami su XVII- 
XIX amžių kapais prieš švediškuosius ir 
prancūziškuosius įsiveržėlius. Tuo tar
po atlikti tyrinėjimai parodė, kad pilka
piai — žilos praeities liekanos, vietinių 
gyventojų kapai.

Senovėje lietuviai numirusius deginda
vo. Pelenus su kaulais ir įkapėm užkas
davo žemėje, o iš viršaus supildavo ap
skritą arba pailgos formos kalnelį. Ap
link laidojimo vietą būdavo sukraunami 
akmenys, kurie sudarydavo vadinamąjį 
“akmenų vainiką.” Vėliau imta žmones 
laidoti nesudegintus. Tačiau ir vienu, 
ir kitu atveju į kapą buvo dedami mi
rusiųjų darbo įrankiai, kovos ginklai, 
papuošalai ir kt.

Trakų kraštotyros muziejus atliko vi
są eilę, kasinėjimų Rikantų imestelio 
apylinkėse. Buvo atkasta keletas pilka- 

;piiį, kuriuose surasti VIII-IX amžių de
gint in iai kapai su žmonių kaulais ir la
bai įdomiai^ daiktais. Jų tarpe—:gele- 
žiniai kovos kirviai, ietgaiiai, peiliai, 
sagtys, moliniai verpsteli'ai ir kt. Šiuos 
daiktus galima pamatyti Trakų muzie
juje.

Netoli Rikantų vaizdingoje kalvotoje 
vietovėje, pačiame rajono pakraštyje, 
nuo seniausių laikų įsikūręs nedidelis 
Popų kaimelis. Jis stovi ant pat Neries 
kranto, kuris leidžiasi į vandenį įspū-. 
dingais skardžiais. Čia puiki vieta tu? 
rištinei stovyklai.

Ežerai ir miškai. Be centrinės Trakų 
ežerų grupės, rajone išmėtyta daug kitų 
ežerų ežerėlių.

Rajono pietvakariuose, prie Pano^iš- 
kių kaimo, išsiliejęs nemažas Vilkokšnio 
ežeras, greta kurio stūkso gražus Žūklių 
piliakalnis. Netoliese tyvuliuoja Salaku; 
Drobužės, Spindžio ežerai. Paminėtini 
taip pat Luknos, Karvės, Meduvio eže
rai. J

Kadaise Trakai garsėjo savo miškais. 
Čia veisėsi taurai, briedžiai ir kiti žvė
rys, kuriuos mini XH-XVI amžių ke
liautojai.^ Buvusių didelių girių pėdsa
kai išliko iki šios dienos, nors miškai il
gą laiką buvo grobuoniškai naikinami. 
Ypač jie nukentėjo fašistines okupacijos 
metais. j

Po karo tarybiniai žmonės ėmėsi at
kurti didelius miškų plotus. Susirūpin
ta žvėrių ir paukščių apsauga. Šiandien 
Tr’akų miškų ūkis—vienas iš didžiausių 
ir geriausiai organizuotų respublikoje. 
Rajono miškų masyvuose išskirti du 
draustiniai, kurių bendras plotas siekia 
daugiau kaip 600 hektarų. Tankiuose 
draustinių brūzgynuose sutiksi liuob
siančią stirnų porelę, atsargią lapę, bar
suką, nenuoramų tetervinų būrį. Nese
niai į draustinio teritorijoje -esantį A Įšo
ku ežerą paleistas retas Lietuvoje žvė
relis—ūdra.

Turistas gali aplankyti netoli Trakų 
esančią Jovariškių zoofermą. Joje augi
namos juodsidabrinės lapės ir audinės.

Trakai kasmet patraukia vis daugiau 
turistų. Jie tampa žymiu Tarybų Lietu
vos turistiniu centru. Reta Lietuvoje to
kių vietų, kur tolimos praeities pamink
lai būtų apsupti tokios gražios gamtos. 
Todėl tiems, kurie pabuvojo Vilniuje ir 
apžiūrėjo jo istorinius paminklus, būti- 
nnai reikia aplankyti ir Trakus.

Dar vienas preparatas
Pradėtas gaminti naujas 

tarybinis preparatas — se- 
kureninas. Tai labai efekty
vi priemonė nerviniams su
sirgimams gydyti. Be to, jis 
bus naudojamas gydant li
gonius, turinčius pastovų 
žemą kraujo spaudimą ir 
bendrą nusilpimą. Ligoniai, 
pradėję vartoti sekureniną, 
jaučiasi daug geriau, jų 
darbingumas pakyla.

Kokia bus nau jai - sta toma 
Taikos Karalienės bažnyčia

Praėjusiais metais Klai
pėdoje, Rumpiškių gatvėje, 
pradėta statyti Taikos Ka
ralienės bažnyčia. Jos pro
jektą paruošė Lietuvos pro
jektavimo instituto Klaipė
dos filialo architektai Balt- 
rė^.as ir Zdančius.

Kaip atrodys n a u j o j i 
bažnyčia?

Apie tai ppasakojo Klai
pėdos vyriausias architek
tas T. Černiauskas.

— Taikos Karalienės baž- 
nvčia bus moderniško sti
liaus. bet kartu turės, ir lie
tuvių tautinės architektū
ros bruožus. Jos bokšto 
aukštis — 40 metrų.

Bažnyčia turės elektri
nius v a r g o n u s. V a r p ų 
skambesys galės sklisti po 
miestą ir per radijo garsin
tuvus.

Kahnynysteje i-kils dvie
jų aukštų klebonija ir ga
ražas. '

, u

Viso 
tomai. Leidžia 
politinės ir 

literatūros lei-

raštų pirmas tomas, 
buvę du 
Valstybinė 
mokslinės 
dykla.

Valstybinė grožinės lite
ratūros leidykla išleido 
stambią knygą “Literatūra 
ir kalbą”. Knygoje sudėti 
straipsniai ; J. Žėkaitės, A. 
Valeckienės,' J.' Jurginio ir 
A. Sabaliausko. ‘ •

Baldai ir parketai iš spalių! ’ • . < • / • {
Vilnius.— Inžinierius S. 

Stirbys išrado gerą ir eko
nomišką būdą spalius pa-j 
naudoti plokščių gamybai, 
Plokščios jau gaminamos 
Klaipėdos baldų , fat|riker 
Šiauliuose bus tai gapiybąi 
pastatytas naujas fabrikas. 
Spalių panaudojimas plokš
tėms - gaminti bus svarbi 
priemonė medžiui sutaupy
ti: ’ • ;

Brockton, Mass.
Kas mirė

Vasario 10 d. mirė Liud
vikas Raštikis. Paliko du 
sūnus ir vieną dukterį. ‘Bu
vo pašarvotas Ed. Wąite 
(Vaitiekūno) Funeral 
Home. Palaidotas Melrose 
kapinėse su protestantiško
mis apeigomis. ;

Vasario 12 d. mirė Anta
nas Ropkelis. Buvo pašar
votas toje pačioje šermeni
nėje. Palaidotas Melrose 
kapinėse. Pagal šeimos pra
šymą, graborius atkalbė- 

f jo poterius. Velionis pri
klausė prie Šv. Roko drau
gystės. Paliko liūdesy sa- 
vę <žmo,ną Oną, dukterį Flo- 
renęe ijT žentą, taipgi sūnų, 
gyvepaųtį, Floridoje.

Graborius Vaitiekūnas vir 
suomet duoda mandagų pa
tarnavimą. Visuomet nu
mirusį palaidoja taip, kaip 
velionio šeima pageidauja.

Vasario 15 d; su mišiomis 
palaidota Frances Tamo- 
iris Kalvarijos k a p i n ėse. 
Paliko vyrą Michael, dukte
rį Frances, žentą Wallent, 
gyvenantį North Eaton, 
Mass., ir sūnų Michael Tą

Melžėjų choras 
Zarasų rajone

Kolūkio “Lenino atmini
mo” karvių melžėjos ne tik 
rūpestingai dirba, bet ir 
sumaniai praleidžia laisva
laikį. Jos suorganizavo sa
vo chorą. Laisvomis valan
domis fermos darbininkai 
susirenka raudonajame 
kampelyje ir mokosi naujų 
dainų. Vakarais jos eina j 
Turmanto geležinkelininkų 
Klubą į choro repeticiją.

, — Šaunios merginos,. — 
giria melžėjas kolūkiečiai ir 
geležinkelininkai, — ir dar
be. pirmauja, ir pasilinksmi
nimuose niekam! nenusileid
žia. . ‘ ; .

Rūkstantis radijo taškui 
; .Dusetos. — Rajono1 teri
torijoje veikia beveik tūkS- 

, ' taškų.’ j Vien Jiems,! vertingoj tam
mes anksčiau galėjome J’raeitaiš metais ryšių linijų1 Vž-vis’labiausiai' j&httaVė- 

J ......................ra_, dizuS) nudžiugino gamyklos
* 1 — 1 ( L1 -orderis(ir

Lietuvos uostamiestis — 
jūreivių miestas

Vaikštai Klaipėdos gat
vėmis ir matai — jūreiviai, 

I jūreiviai,, jūreiviai... ■ Taip,

Philadelphia, Pa.
Visko po biskį

LLD 10 kuopos metiniame 
susirinkime seni valdybos 
nariai pasiliko tie patys. 
Lapkričio mėnesį turėjome 
parengimą. Raportą išdavė 
R. M. Bendrai viso pelno 
yra $61.64. Pelnas pada
lintas pusiau LLD 10 kuo
pai ir LLD 6 apskričiai.

LLD 10 kuopa nutarė pa
aukoti $25 L. Prūseikos pa
galbai. R. M. dar pasidar
bavo tame reikale, paren
kant aukų, tai bendrai su
sidarė $56. Jis pranešė, 
kad; gavo į Draugiją du 
naujus narius, ir. Vienas , 
pirmiau buvęs nariu sugrį
žo, , p . : < ' : ■ , •

Sausio mėnešj LLD 10 kp. 
sušii-inkimas buvo skaitlin
gas* Nariai gavo k n y g ą 

, “Gydymo istorija,” kurią 
parašė daktarai Petriką ir 
Stanislovaitis. Nariai pa
tenkinti, pasimokėjo 1958 
metų duokles. Kadangi už
rašų raštininkė tik laikinai 
buvo apsiėmus, tai į jos vie
tą išrinktas kitas narys.

Susirinkimas p a s k y r ė
monis, kuris gyvena Brock- Laisves dalininkų suvažia-
tone.

Vasario 19 d. mirė Jennie

vimo pasveikinimui $10.
Vasario 14 d. turėjo įvykti 

betPribash, 41 metų amžidUs. kuopos susirinkimas, 
Paliko liūdesy savo vyrą susirinko tik 
Anthony Pribash (Priba- Apgailestavome,

sėsi jjidnai. 
, kad kuo- 

. pos'pirmininko Charles Ple- 
[ tos jau nebėra gyvųjų far- 

Pąlaidota su mišiomis Mel- Pe; 
rose kapinėse.

Paliko liūdesy savo vyrą

šauską), tris dukteris ir 
vieną sūnų. Visi dar\ maži.

• <

Jis staigiai mirė vasa
rio 11 d. Ląbai gaila ne- 

• i tekus gero, veiklaus drau- • 
Abidvi šios .velionės buvo go! Reiškiame užuojautą 

jo žmonai ir dukrai!
• < i J • 1 . 1 •’ . Jprailgo laidotuves įvyko 
vas. 17' d., bet buvo dideli . 
šalčiai ir daug sniego, tai . j 
nedaug žmonių dalyvavo.

Sraborius Ch. Roman, 1113. 
t. Vernon. St., atitinka- 
ųpąj[patąrnąvę-g LD> 10 kp.. 

buvo paskirta $10 dęl gėjių, 
kaip daromą atsitikime bile 
nario’ mirties. į . . \

• • •• I ,

Serga LDS 5 kuopos se
kami maHai: Mary Sckace,' 
Mrs. .Ware ir Kon. Valentą. 
Pastaroji gyvena Egg Har
bor, N. J. Visiems linkiu 
greiti pasveikti.

. P. IValantienė

pašarvotos. Yak’avoniš <Eųr) 
neral Home. Buvo suteiktas 
mandagus patarnayimąs.
. . i l. į # L

, , Geo.- Shimaitis .

L

I Lietuva išėjo į juras. Negi Aantįs , radijo
I _ .. ___i _. y •___ ___ - .i'ti’aoifaid'hSZih

! jaustis jūrų šeimininkais, bapylmkės darbininkai ; -
: turėdami vos Viėną-kitą'lai-1 I diofikavo apie 150 kolūkie-. o ana lll*uQ11G

W1K). ir.™ ir tat,..
jS«, S'bj: t j,™ k'"b" . "““i““ P»“yt™= »-

šventės bei “tautos ;___ ,
prakalbos. Ir nors genero
las Raštikis iškilmingai pa
reiškė, kad “greičiau Ne
munas pakeis savo vagą, 
negu lietuviai išsižadės 
Klaipėdos”, — o kai Hitle-i 
ris mostelėjo pirštu, net ne-; 
buvo pareikšta jokio pro
testo, pasiskubinta išsidan
ginti ir tiek. .

Dabar Klaipeda —trijų 
uostų miestas — amžiams 
priklauso Lietuvai., dabar ji 

-tikrieji mūsų viąrtai į jū
ra.

vado” ' 'Kaunas.

T. B.”

Iš busimosios Kauno
jūros dugno

Busimoji Kauno jūra ar
čiau Nemuno krantų užlies 
daugelį gyvenviečių. Be 160 
hektarų miško, esančio prie
statomos Kauno .HĘS( pa
grindinės žemių užtvankos 
viršutiniame bjefe, į užlie
jamąją zoną įeina visa eilė 
Salomėjos Nėries vardo, 
“Taikos”, “Gintaro” ir Jo- 

ino Biliūno vardo kolūkių
■ žemės plotai su daugybe 
i kolūkiečių asmeninių sody-
■ bų. Dalis kolūkiečių ir kitų 
i gyventojų jau praeitą vasa
rą pradėjo iškelti savo so
dybas iš busimosios Kau
no jūros dugno.

Visi persikeliantieji gau
na komisijos nustatytą sta
tybos darbams atlyginimą. 
Jiems išskiriamas reikia
mas kiekis visų statybinių 
medžiagų. Persikeliantieji 
iš valstybės gauna po 15 
tūkst. ir daugiau rublių.

Svarbios naujos ikinygos
Vilnius. — Iš spaudos iš

ėjo Jablonskio rinktinių

if ;
I ’ ,.

' L i ,L.:

Čia įsteigtas 
merginų klubas. Jame da
bar dalyvauja šimtai? aka
demijos studenčių. Nauja- 
s’s klubas veikia jau’kelin
tas riiėnuo. Įdomūs klūbb'už- 
siėmimai — studentės, čia 
mokosi rankdarbiu, Skaniai 
gaminti valgį, gražiai pa
ruošti stalą, šeimininkau
ti. Praktinius įgūdžius bu
simosios šeimininkės įgyja 
besipraktikųod a m o š stu
dentų valgykloje, rengda
mos studentų pasilinksmini
mus bei vakarėlius.

,me.; i: . t -
Vestuvėse atgijo senovi

niai liętuvių liaudies papro
čiai. Visą laiką skambėjo 
■vestuvinės dainos, jaunimas 
šoko-liaudies šokius\ir žai
dimus. :

5

i 
g e4

KOMJAUNUOLIŠKOS
VESTUVES ĮMONĖJE
ŠIAULIAI.—Pranutė Ja- 

k u b a u s k a i t ė ir Juozas 
Lauksas į dviračių gamyk-1 
lą atėjo dirbti prieš trejetą; 
metų. Prityrusi-ems darbi
ninkams padedant jaunuo
liai greitai įsigijo specialy-
bes . Dabar jie abu . dirba 
rėmų suvirinimo skyriuje—, 
Pranutė rėmų ši i f uoto j a, ,o 
Juozas — rėmų Jjtuotoju.

Kai abu jaunuoliai, nuta
rė susituokti, dviračių ga
myklos komjaunimo ir prof
sąjungos organizacijos p&-« 
siūlė įmones raudonajame 
kampelyje surengti vestu
ves. Pranutė ir Juozas mie
lai sutiko; Vestuvės buvo 
puikios. Į raudonąjį kampe
lį susirinko gamyklos dar
bo pirmūnai, komjaunuo
liai, jaunimas, svečiai iš 
“Elnio” odų-avalynės kom
binato, “Verpsto” trikotažo 
fabriko, mėsos kombinato, 
“Rūtos” konditerijos. fabri
ko, pedagoginio instituto— 
viso apie 130 žmonių! Su
sirinkusieji karštai sveiki
no jaunav ėdžius, įteikė

‘ » i * » r •

KNYGOS APIE SVEIKATA
Visada yra svarbu, žinoti apie sveikatą. Kuo 

daugiau pats žinosi apie savo sveikatą, tuo rečiau, 
tereikės daktaro, tuo mažiau kaštų turėsite ir ilgiau 
gyvensite. Knygos mažiau kainuoja negu daktarai.

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingą patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip 
gelbėtis pareiškus kokioms paprastoms, ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kas 
kiančius, pusi. 352;. , Kaina $2,50 (nėra nuolaidos).

į ’ , •* ’ »■ • f • • ■ ,y* ' • . . <

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
i ; f *. • ! : . ■ ' > . ' ■ . " ; I r

Patarimai senyviems’žmonėfns kaip užsilaikyti, kuomi mai 
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J 
J; Kaškiaueius, puslapių 62, kainai 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
• ’ • t

Nurodymai'kaip gelbėsi susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nėsant galimybės greit gauti daktaro pagel- 
bos. Paduodama daug receptų. Parašė Dr. J. J. Raškiau 
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus.. Adresuokite sekamai:

i Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antnad., jkovo (March) 4, 1958

i
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MONTREAL, CANADA
/Trumpai apie viską
Numirė Kazimieras Klei- Patenkintas.

za, išgyvenęs 58 metus, ne-' __ . . . TZ
vedęs. Paliko brolį Juozą i M°nD’elo Raudonasis Kry- 
Kanadoje ir sesutę Lietu-i 1^57 metais sušelpė 
voj. Skaitė Liaudies Balsą i123 šeimas maistu> drabu" 
ir kita pažangia spaudą. ;z,ais lr Pastoge, taipgi su- 

__ . • teikė pagalbą 1,368 vefcera-
Sergą lietuviai: E. Vilkis! na?ls- , ~ .

susižeidė darbe. Nekurį lai- 9.au^a ^3*au^°r^e2’ ^audo" 
ką buvo Victoria ligoninėje.: U.Kryžių 50,000 pus- 
E. Mastavičienė gydosi li-pvV01clll‘ 
goninėj. M. B. Millerienė —
Victoria ligoninėj.

Auburn-Lewiston, Me
i mos. Jos prašymas buvo

Lawrence. Mass
mažint taksus. Pernai pir
ma rinkimų sumažino 72 
centus taksų, o dabar ren
giasi jau pakelti po $5.

Maple .Parko Bendrovės 
jvyko susirinkimas vasario 
22 dieną. Išrinktas komite
tas. Pirmininku J. Kuodys, 
vice-pirmininku — Ig. Čiu-

jai. Buvo pažangus, apšvie- 
tą mylintis ir tykaus būdo 
žmogus. Su visais gražiai 
sugyveno. Daug yra pagel- 
bėjęs paralyžiaus kankiniui 
K. Balčiūnui, žodžiu: kam 
nacralba buvo reikalinga, 
velionis Kanešauskas buvo 
draugiškas visiems patar
nauti.

Onutė ir Jonas Kane aus- 
kai yra daug prisidėję su 
aukomis prnciškonui Vaš
kini-Vas.kas, Green, Me. Bet 
kok’a padėkavonė buvo 
duota jam mirus? Ogi ne
leido iam pasilaidoti Mt. 
Hone kapinėse savo lote ša
lia savo žmonos. Mat, velio
nis jiems buvo “nekošer”. 
Todėl dukterys tėvą padėjo 
i “tomb” ant Mt. Auburn. 
Pavasariui atėjus nupirks 
lotą ant laisvų kapinių, kur 
nėra verginių varžymų, ža-, jjo^Vdall. Taipgi

. da išimti ir motmą ir abudu įja tm-įme progą turėti ge- 
Dar tik pora mėnesių, kai kartu palaidoti.

i žengėm į 1958 metus, o 
štai jau netekome dviejų 
senosios kartos lietuvių. 
Vasario 4 d. mirė Kazimie
ras Balčiūnas, 73 metų.

! Per ilgus metus velionis bu- 
;vo suparalyžiuotas, Pasku- 
itiniais keleriais meta’s ir 
i su lazdomis nebegalėio per 
Istubą pereiti. Velionis tapo 
palaidotas laisvai. Vienas, iš 
artimų draugų pasakė pui- 

jkią kalbą šermeninėje nrieš 
i išlydėsiant į kapus. Tebūna 
;jam amžina atmintis!

Jonas Kanešauskas
Vasario 12 d. persiskyrė 

•u šiuo pasauliu J. Kane
šauskas, sulaukęs 71 m. Ve

lionis buvo gimęs Lietuvo- 
fje, Amerikon atvyko 1907 i

Kas naujo mūsų kolonijoje
Vasario 2 d. įvyko metinis 

L.L.D. kuopos susirinkimas. 
Apsvarsčius kuopos bėga
mus reikalus, nutarta, prie 
progos, ką nors surengti 
šią vasarą. Nariai pasimo- 
kėjo metines duokles ir ga
vo knygą “Gydymo istori
ja”, parašytą Dr. J. Stanis- 
lovaičio ir Dr. A. Petrikos. 
Knyga lengvai skaitosi ir 

apie gy- 
Verta ją

suteikia žinojimo 
j dymą ir vaistus.

įsigyti visiems.
Prisiminta ir

Igantį veteraną veikėją Le- 
joną Prūseiką. Velydami 

Viešųjų darbu ministras Leonu greitai pasveikti,
1---- ' i sudėjo keletą dole-

Montrealo policijos mo
kykla ir sporto i rengimai t 

Linkiu visiems greitai pa- prie mokyklos' kainuos ' 
sveikti. miesto gyventojams 4 mili-i

—:— 1 jonus dolerių.
apie ser-

Sūnų ir Dukterų Draugi
ja ruošia balių, kuris įvyks 
balandžio 26 dieną. Užsi- j-j Green pranešė, kad duos1 nai’iai 
rašykit ant kalendoriaus, mįestui paskolą sumoje Aukojo po vieną dole-
nes bus labai šauni vakarie
nė.

Kvebeko provincijoj sau- j Norį įvesti Kvebeko pro 
šio mėnesį dirbančių buvo Į vįncįįojt kad visi automobi
li,504,000, o bedarbiu — - ’ • • ’ • 1-*
251,840.

Pagal profesiją jie dalina
si sekančiai: 4,000 raštinių 
tarnautojų, 4,000 namų 
prižiūrėtojų ir sargų, 14,- 
000 miško darbininkų, 17,- 
000 įvairių amatininkų, 11,- 
000 taksių ir traktorių vai- 

70,000 paprastų 
darbininkų.

V An Montreale yra 82,- 
249 bedarbiai.

■tf

739,250 dėl pastatymo 192 rį: F. Naujokienė, K. Ste-
pigių namų. Jonaitis, P. Apšega, J.

__.__  Wasvill ir P. Vizbaras.
t

Mirimai ir kapai

lių savininkai mokėtų po $2 
į fondą, iš kurio būtų ap
mokami nuostoliai, padary
ti tų, kurie neturi apdrau- 
dos.

Duplesis iki šiol buvo prie
šingas tam, bet gal sutiks, i 
nes yra d? ag pageidaujan-: v • cių.

Dr. D. L. Thompson, Mc
Gill universiteto viceprinci- 
palas, sako, kad Kanados 
universitetuose tik 15 pro
centų studentų gauna sti
pendijas.

Tuo tarpu Anglijoje 70 
procentų, o Tarybų Sąjun
goje—85 procentai.

To pasėkoje, daugelis stu
dentų Kanadoj-e negali tęstiĮ 
mokslą iki galo.

Balandžio 20-23 dienomis 
Montreale įvyks chemijos 
inžinierių konferencija, ku
rioje, dalyvaus apie 800 in
žinierių iš Kanados ir 
Jungtinių Valstijų. •

Bus atstovai iš Europos ir 
Tarybų Sąjungos.

Pernai Kvebeko provinci
joj buvo pririnkta mėlynių ■ 
3,085,032 svarai, už kurias 
gauta $524,455.

Tai beveik perpus mažiau 
negu 1956 metais.

Dabar kyla klausimas: 
Ar nepasikartos velionies 
Liudviko Gaudėšiaus inci
dentas?

Re škiame giliausią užuo
jautą velionies Jono Kane- 
šausko dukterims, gimi
nėms ir artimiems. O jums, 
Jonai, tebūna amžina at
mintis!

Cleveland, Ohio
• Clevelandio Meno grupės 
' narių atidai
Meno grupės svarbus su

sirinkimas įvyks kovo 7-tą4 
LDS Klubo svetainėje, 9305
St. Clair Avė., 7:30 vai. vak. lada, trustistais išrinkti J. 
Susirinkimas bus svarbus š 
todėl, kad dar kartą išmė
gintume savo turimas jė
gas atkūrimui meno veiklos 
Člevelande. Ne taip dar se
niai čia turėjome du chorus 
ir didelę vaidylų grupę, ku
ri suvaidindavo ir gana di
delius veikalus. Mirtos Cho
ras nevien sužavėdavo cle- 
velandiečius, bet nuvažiuo
davo ir į kitas l'etuvių kolo
nijas koncertuoti. Dabar 
Člevelande turime tris pro
fesionaliai išsimokslinusius 
dainininkus: Aldoną De 
Vetsco, Stasį Kuzmicką ir 
Tukų Krosin, kurie patys 
vieni gali sudaryti didelę 

i mes

Šupetris, J. Rudis ir Al 
Gross, finansų sekretorium 
A. Večkys, prot. raštininku
L. šupetrienė, iždininku V. 
Kralikauskas. Į bord-direk- 
torius išrinkti: E. Krali- 
kauskienė, F. Kuodienė, B. 
Čiulada, J. Šleivis ir T. Tar
toms. Parko gaspadoriais—
M. Milvidienė ir J. Milvidas.

Parkas atsidarys balan
džio 1 d. Linkiu komitetui 
pasisekimo darbuotėje.

rą choro ir dainų mokytoją 
asmenyje Juliaus Krosin. 
Tik viskas, ko bereikia, tai

Miss Kate P. Jenkins ga
vo prezidento Eisenhowerio 
laišką su pasveikinimu jos 
100 metų gimtadienio pro
ga. Ji gyvena No. Andover, 
Mass. Ji visą laiką išgyve
no paviene. Dabai’ jau nuo 
namų toli negali nueiti.

Viena moteris davė skai
tyti laišką iš Lietuvos. Jis, 
kaip ir didižuma laiškų, pa
našaus turinio. Tik vienas 
dalykas svarbu, tai tas: mo
teris, siuntė j Lietuvą dra
bužių. Rašo, kad gavo, bet 
prašo ateityje senų nesiųs
ti, nes “mes nesame uba
gai.” Rašo, kad jeigu jau 
siųstų drapanų, tai kad jos 
būtų naujos. Rašo, kad 
Lietuvoje jau yra drapanų 
ir jų įsigyja, kam reikia.

KLAIDŲ PATAISOS
“Laisvės” Nr. 32 padary

ta klaida. Turėjo būti, kad 
nuvažiavau į Lowelli, o ne į 
Laurellen. Kita klaida, kur 
sakoma, kad Mass, valstija 
nutarė turėti balsavimus 
rugsėjo 16 dieną, turėjo bū
ti rugsėjo 9 dieną.

S. Penkauskas’ ’ i
paprašyti tuos, kurie daina- i John Deeb, 372 Elm St., 
vo chore, ir draugą Krosin, raportavo policijai, kad iš 
kad prigelbėtų pirmiesiems jo namų vagys išnešė $300 
atsigriebti dainavime.

■ Todėl šiame susirinkime 
privalome dalyvauti visi, 
kurie mylime lietuvišką me
ną ir tie, kurie turime žino
jimo kaip atkurti meną Cle- 
velande.

Meno mylėtojas

vertės žiedų ii’ kitų auksi
nių daiktų. Žmogus labiau
siai gaili vedybinių žiedų.

KOMUN. KANDIDATAI 
INDONEZIJOJE LAIMI
Jakarta. — Javos salos ry

tų dalyje buvo lokaliniai 
rinkimai. Indonezijos ko
munistų kandidatai laimi 
Surabaya srityje. Tas pa
rodo, kad jų įtaka paaugo. 
Suprantama, tas sutvirtins 
valdžios kovą prieš sukilė
lius.

Lawrence miesto metinis 
biudžetas yra $9,400,915. 
Majoras Buckl-ey jau kalba, 
kad bus keliama po $5 ant 
nuosavybių. Kada yra rin
kimai, tai kandidatai žada

Antano Bagdono giminėms
Binghamton, N. Y., mi

rus Antanui Bagdonui, reiš- 
k’ame užuojautą velidnies 
žmonai Teklei Kurinauskai- 
tei-Bagdonienei jos liūdesio 
valandoje ir švogeriui Juo
zui Matuliui ir jo šeimai. 
Auburno ir Lewistono pa
žangiečiai gerai pažinojo 
Antaną Bagdoną. Buvo 
rimto ir tykaus būdo žmo
gus.

Ilsėkis, Antanai, ramiai 
manė dar kiek pagyventi. į šios šalies šaltoje žemelėje, 

r Bet jo žmonai mirus, pašli
jo ir jo sveikata. Mirė pa
sirgęs tik dvi savaites.

Velionis buvo narys Šv.
Baltramiejaus pašalpinės

Ar žinot, kad Montreale 
gyvena ,1,000,000,000 kata
likų, 400,000 protestantų, 
100,000 žydų ir po kiek kitų; 
sektų bei tautybių.

Surinko Montrealietis' metais. Nekurį laiką dirbo 
---------------- E. W. Penlev Co. Kiek vė-1

D akim n ra Mrl . liau dirbo Bates. Manufac- 
DullIIIlurC, 1T1U. turing Co. Ketveri metai 

Miestas padengtas sniegu ^ėjo ant pensijos ir j

Snigti pradėjus šeštadie- 
i nio, vasario 15 d., rytą, nie
ko naujo nebuvo pastebėta. 
Bet vakarop ir sekmądi 
rytą miestas jau išlosi j 
16 ir kitose vietose ua 
colių sniegu.

Ši žinutė rašoma vasari 
20 d. Penkioms dienoms 
praslinkus dar susisiekimas 
automobiliais, autobusais, 
gatvekariais tebėra sunkus. 
Mat, netik sniego daug pri
vertė, bet užfcjo didelis šal
tis, užmiesčiuose siekė 5 
laipsnius žemiau zero, vėjo 
smarkumas buvo 40 myl. 
per valandą, šaltis pavertė 

9. j sniegą lengvu, tada vėjas jį 
vertė ten, kur jis norėjo,

Reiškia^ kad“kas penktoj vietomis iki 7 pėdų aukščio, 
šeimoj yra protinis ligonis. Mokyklos buvo uždarytos,

Kvebeko provincijoj moks
las atsilikęs 25 metais, ly
ginant su kitomis Kanados 
provincijomis, kaip nurodo 
CLC ir CCL, prie kurių 
unijų priklauso 225,000 
darbininkų ir tarnautojų.

Jos reikalauja keisti pro
vincijos mokslo sistemą.

j Kvebeko provincijoj yra 8 
proto ligų ligoninės, kurio
se yra 24,000 ligonių, !\

, 000 laukia vietos.

400 duonos išvežiotojų,

Koresp.

White Plains, N. Y. — Mi
rė Dr. T. Tapper, mokyto-

draugijos, taipgi priklausė jas ir muzikos gaidų rašė- 
Amerikos Lietuvių Darbi- jas. Buvo jau 94 metų am- 
ninkų Literatūros Draugi- žiaus.

MIAMI, FLA

Mūsų moterų gražūs siekiai
Kad mūsų moterys ne 

kartą veikime pralenkia vi
sas kitas organizacijas, tai 
n Akas negalėtų užginčyti. 
Jos ir šiomis dienomis pa
darė gražų žingsnį... Vietos 
Moterų Klubas savo vėliau-1 
šiame susirinkime nutarė , 
surengti pagerbimo pažnio- 
nį klubo korespondentei 
drg. A. Rodgers, kuri pagal 
tūlų korespondencijų sekė
jų išsireiškimus, 1957 me
tais daugiausia žinių para-į 
šė apie vietinių draugijų 
veikimą. Taipgi nutarė kar
tu pagerbti ir kitą nuolatinį 
mūsų spaudos koresp. J. N. 
Simans, o vėliau pridėjo dav 
ir mūsų ilgametį “Vilnies” 
vaj minką P. Rodgers. Po
kylio surengimo' komisijai 
kartu su klubo valdyba pa
vesta visu kuo pasirūpinti, 
ir jeigu matys reikalą, dar 
prie tos skaitlinės vieną ki
tą pagarbos vertą asmenį | 
pridėti. Pagerbimo pokylis 
įvyks geg. 17 d.

LDS 55 kuopos vakarienė 
įvyks kovo 8 d., 9305 St. 
Clair Ave. Pradžia 6 v. va
kare. Kviečiama visa pub
lika atsilankyti, o ypatin
gai kuopos nariai turėtų 
laikyti už pare’gą dalyvau- i 
ti, nes ši pramoga, o taipgi; 
ir vėlesnė, kuri įvyks bal. 
26 d., turės daug ką bendro 

metais būsiančiu

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisvės Knygyne

Prošvaistės
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti 
dinimo 
ateitį, 
sielą.

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau- 
ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
Tik patys skaitydami ją suprasite jos

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisvės knygyne yra sekamos:

vasario 21-mą didžiojoje 
Dade County Auditorijoje 
bus rodomas Bolšoi baleto 
filmas. Ten buvo matoma 
gabioji pasaulinė balerina 
Galina Ulanova. Jinai šoko 
šokiuose “Mirštančioji gul
bė” ir “Giselle”.

Filmo technika ir foto
grafija buvo ne pergeriau- 
s’a, kadangi tą filmą darė 
anglai Ii956 metais, laike 
Bolšoi baleto dalyvavimo 
Londone. Bet Ulanovos ga
bumas išlygino ir nustelbė

žinutės
Pažangieji Miamės lietu

viai labai įvertina meną. 
Proga pagerbimo Jurgio 
Washingtono gimtadienio 
Al. ir Margaret Valilioniai 
sukvietė būrelį draugų į sa
vo namus, Fort Lauderdale, 
Fla., ir puikiai pavaišino. 
Ten buvo ir draugų šiaurie
čių, kurie žiemavoja Mia-! 
mėje. Jaukioje nuotaikoje 
svečiai ‘ nekučiavosi, prisi
mindami savo jaunystės 
d’enas ir vargingus darbo 
žmogaus takus, kuriuos jie 
mynė tuose laikuose.

Taipgi Margaret supažin
dino svečius su meno ir dai
lės studentu, Ranolo Jure- 
witz, kuris studijuoja pai
šybą Floridos Universitete. J 
Paprašius jauną studentą 
ką nors pasakyti iš meno 
atžvilgio, jis teisinosi, kad 
nepasirengęs ir negalįs 
daug ką nors pasakyti. Bet 
gal kada ateityje jis pa
rengsiąs. mažą paskaitėlę. 
Tačiau jis buvo prikalbintas 
parodyti keletą savo kūri
nių. Jie buvo labai įdomūs 
ir mysteriški.Jo',kūryba yra 
panaši į Picasso. Žiūrovas 
turi savo sprendimą pada
ryti, ką artistas noriatvaiz- 

ingstoną, Meade Camp pristatymui i duoti.

Sveikatos Šaltini
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nuro
dymai kaip gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų pra- 
šalinimui..

Puslapių 353, Kaina $2.50

pritrūko kūrenamojo alie
jaus ne tik privatiniuose

■»dirbančių trims kepykloms,' namuose, bet ir ligoninėse 
ruošiasi eiti į streiką, jei ir kituose viešuose pasta- 
nepakels algos 8 doleriais į

pasta
tuose. Buvo pajusta ir mais- 

savaitę ir nesutrumpins t° Stoka, ypatingai pieno,
darbo savaitės iki 5 darbo 
darbo dienų.
• Derybas veda UTD.

Lachine miestelio valdyba 
nori gauti $500,000 paskolą 
statymui maudynių, kurio
se būtų galima maudytis iš
tisus metus.

Lachine miestelio taksiai 
pakėlė mokestį. Už startą

nes šaltis palietė visą Ma
ry lando valstiją. >

Kadangi šioji nelaukta 
žiema užėjo taip staiga, be 
jokio persergėjimo, tai dau
gelis šeimynų nei į savo na
mus sugrįžti negalėjo, šaltis 
ir sniegas sulaikė ant kelių 
aplinkui Baltimorę. šimtai 
automobilių buvo užsnigti, 
o žmonės gavo prieglaudą

visus filmo techniškus ne-:su šiais 
netik Seimu, kuris įvyks Pitts- 

burghe.
Vakarienė bus tik $1 ypa- 

tai. Po vakarienės tęsis šo
kiai prie A. Pleikio orkest
ro

reikės mokėti 45 centus vie- artimose pastogėse, kaip tai 
toj 35. milicijos barakuose, ugnia

gesių stotyse. Maisto jiems 
ten, kiek galėjo, davė Rau
donasis Kryžius.

Kiekviena mašinerijos 
dalis, kuri gali patarnauti, 
buvo pavartota kelių valy
mui. Buvo prisiųsti 68 ar
mijos sunkvežimiai iš Fort

Fullum St. moterų kalėji
mo katalikų skyriaus įna
mės sukilo prieš blogą mais
tą. Buvo pašaukta policija 
tvarkai atstatyti.

* Viena 17 metų kalinė bu
vo pabėgus. Sugauta pra
šėsi perkelti į Kingstoną, ivieacie uamp prisiarym 
nes $ame katalikų kalėjime maisto į užpustytas sritis, 
sąlygos esančios nepakelia-! • Vinco Duktė

tikslumus. Publika 
buvo sužavėta, bet tiesiogi-j 
n’ai užkerėta. Ulanova! 
lengvutė, kaip plunksnelė, 
žvitri,’ kaip krintančio ji 
žvaigždė beribinėje dan
gaus erdvėje, skrajojo po 
sceną, interpretuod a m a 
publikai veikalo autoriaus 
mint’s, žiūrovai buvo pa
skendę svajonių pasaulio 
beribėje ir nuostaboje, kad 
visu laiku tą baleriną, pa
saulinę pažibą, galėjo duoti 
tik Sovietų Sąjunga.

Didžiulė Auditorija buvo 
pilna. Filmui užsibaigus, 
žmonės, nenoriai skirstėsi ir 
prieangyje šnekučia v o s i. 
Ten matėsi nemažai ir Mia- 
mės lietuvių, tarpe kurių 
buvo iš tort Lauderdąle 

Link u geros kloties jau- Valilioniai, miamietė Sophy

Pirmoji Pagalba Lidoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje

5 pu«l.-Lai*vč (Uberty)-Anįrad., kovo (March) 4, 1958

iki vėlumos.
, J. žebrys

Norwood, Mass.
Nusižudė

Mirė Juozas Matonis, mi
rė saužudyste. Jis pasikorė. 
Velionis priklausė prie su
sivienijimo trečiosios kuo
pos. Buvo Magdalenos 
Waitkevicienes brolis.

A. Waitkevicidis

Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su, įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

nam artistui paišybos sri- ; Masonienė, iš New Haven dalia:
tyje. _ . i Conn., Šaliūnienė, ir kiti.

Toliau buvo sužinota, kad 1 Turistas

Wellington Naujoji Ze
landija. — Tarybiniai moks
lininkai sako, kad du treč- 

rytinės dalies Pieti
niame Poliuje yra vulkaniš- 
ka žemė.

Pagerbkime ilgametį rašytoją/ skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siusti:

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y. į.

■ -W-



Bayonne, N. J.
Netekus gero draugo

Vasario 11 d. mirė Povi
las Janiūnas. Paliko liū
desy moterį Petronėlę ir 
dukterį Oną ir du anūkus. 
Palaidotas Old Testament 
kapinėse laisvai. Už tai gar
bė jo moteriai ir dukrelei, 
kad jos savo mylimąjį pa-

no. j
P. Janiūnas gimė Lietuvo

je, Virbališkiu kaime. Jo 
tėvai buvo bežemiai. Povi
las turėjo tarnauti pas ūki
ninkus (buožes). Lietuvą 
apleido 1912 metais ir pri
buvo i Argentina. Argen
tinoje būdamas laiko veltui 
neleido: skaitė darbininkiš
kas knvgas ir laikraščius 
“Laisve” ir “Keleivi.” Taip
gi priklausė prie 1 
socialistu kuopos Beri so j e;

įvairios žinios DIDYSIS NEW YORK AS
NDONEZIJOS VADAI1*11*1 *■ ▼ ▼ B fašistine mazgote
k ■* -» -w—w wr WT A w w -—• * v w a n■■■>*■—■—'1 >■ ■ ■■ '  ■■■• ■' ’■>■"'■ -■"—

INDONEZIJOS VADAI 
KONFISKAVO KASYKLĄ

Jakarta. — Indonezi j o s 
valdžia konfiskavo < 
skardos kasyklą, kurią pir
miau bendrai tvarkė Hol- 
landų-Indonezų Ko. Tai di- 
džiaus’a skardos kasykla 
Bangka saloje. Nuo dabar 
ią tvarkys pati valdžia.

SOVIETAI MAŽINA 
ARMIJĄ VENGRIJOJE
Budapeštas. — Tarybų 

Sąjunga ištraukė kai ku
riuos savo daliu'us iš Veng
rijos. Taryb’nės armijos 
daliniu vra Vengrijoje pa>-

BERLYNAS. — Dalis ta- 
rybiniu kariniu jėgų jau iŠ- 

lietuviu vyko Vokietijos.-1

EL PASO, Tex.—Susikū-i 
karinis lėktuvas “B-47.”

1917 metais. Tuoiau prisi
rašė orio darbininkišku or- 
vanizaciju ir darbavosi pa-

veikė Lietuviu Literatūros

WASHINGTONAS.-Kai 
kurie kongresmanai prie
šingi pakelti pašto ženkle
liu kainą ant laiškų iki 5

Draugijos apskrityje, komi- centų.
teto išbuvo anie 15 metu. 
Taipgi veikė Bavonnėje ii 
buvo ivairiuose 
se, užimdavo 
vieta. Buvo ramaus 
ii* tikrai ištikimas draugas, i 

šaltoje

Washingtonas. Prezi- 
labai 
kriti-

Pastarieji kritikavo j 
prezidento didaus politiką, j

komitėtuo- rlentui' Eisenhoweriui 
sekretoriaus nepatiko demokratu 

būdo ka.

Ilsėkis, drauge, 
Amerikos žemelėje, o mes. 
nesiliko, turėsime sunkiau 
dirbti, kad palaikius darbi
ninkiškas o r ga n i z a c i j a s 
spauda. K. Chvrlis

n

Londonas. — Amer i k a 
jau atgabeno “Thors” rake
tas i atominiu ginklu bazes. 
Iš Angį'jos bazių, jie sako, 
vali pas;ekti Maskvą ir 

i Odesa.

Steponaitį operavo, 
ligonis sveiksta > *

Vasario 25 dieną J. Ste? 
i ponaičiui buvo padaryta 
operacija. Po operacijos li
gonis jaučiasi gerai. Dakta^. 
rai sako, kad jis ligoninėje 
turės išbūti ape trejetą sa<- 
vaičiu.

Ligonis yra Green Point 
ligoninėje. Lankymo valan? 
dos trečiadieniais ir sek
madieniais; tarpe 2—4 po, 
pietų, o pehktad'.eniais tar/ 
pe 7—8 vai. vakare. Patar- \ 
tina draugams aplankyti 
sergantį draugą. Linkių 
Steponaičiui greitai pa* 
sveikti. J

Tam tikra pabėgėlių gru- 
| pelė New Yorke pradėjo 
I leisti mėnesinį “Smeigtu- 
|ką,” kuris, girdi, yra “hu
moro, sarkazmo, satyros ir 
ironijos pluoštas.” Prenu
merata pustrečio dolerio 
metams, o pavienis num. 50 
centų.

Savo atsirekomendavime 
i visuomenę leidėjai prisie
kia, kad jų “Smeigtukas” 
“bus pepriklau somai ne- 
prigulmingas bepartyvis ir 
bespalvis, visiškai laisvas 

i srovių” ir 
11, t. Bet tai tiktai apgavyš

Z1 j O S i _ v* •
didelę Į Moterys ruošiasi

Motery Tarptautinei
Vietos Moterų Klubas, at- 

žy m ė j i m u i M o terų Tarp
tautines, kovo 9 d. Kultūri
nio Namo patalpoje ruošia 
socialio pobūdžio pramogą, 
kur narės pasirodys su sa
vo liuoslaikio dirbiniais, 
kaip tai: mezginiais, siuvi- 
nėliais, sau- drabužio pasi- 
siuvimu, skaniais kepsniais 
ir kitkuo. ; : > ...

Pramogoje galės dalyvau
ti ir pašalinė publika—mo
terys ir.vyrai. ;Kurię .mėgs
ta bet kokį pašalini užsiė-. 
mima, i V f .

kit ir parodykit > kitiems, 
kaip praleidžiat savo. Įjuos-'dies Teatras jau bus'“sude 
laikį. . jgęs”?

Parengime apsiėmė daly- —--------------------------
vauti Aido Choras, kuris 
savo gražiomis dainomis 
visuomet suteikia daug ma
lonumo.

Bus karštos kavos ir leng
vu užkandžių. Klųbietės pa
sižadėjo iškepti skanių py
ragų, kuriuos dalyviai turės 
progą išspręsti.

Pradžia pusė po dviejų. !
Kviečia,. Kluhietes |<e)eta iš iu suminėsime.

I *_ ( Sekmadieniais, kanalas
Pasižymėkite kovo 29 pusvalandi Kingdom oi j 

Brooklyno ir apylinkės the Sea”
I DS nariai ir LDS pritarė
jai prašomi pasižvmėti ko
vo 29-tą d’eną. Kovo 29-tą, 
šeštadieni, visi dalyvaukite 
Liberty Auditorijoie, 110-12 
Atlantic Avė. 
HHl, - > '

• šią dieną ir šioje vietoje 
bus pagerbtas ' ilg a m e t i s 
Brookbmo' gyventojas, ■ vei
kėjas. LD& iždininkas • »ir

Ar tai jau mūsų Liaudies Teatras! 
iš tikrųjų bus “sudegęs”?

Šių metų Laisvės bendro
vės akcininkų suvažiavimo 
proga nemaža laisviečių 
prisiuntė sveikinimų su do
vanėlėmis laikraščiui Svei-|aš v’s galvoju, kad Lietuvių 
kintojų pavardės buvo pa-1 
skelbtos, laikrašty.

Skaitant tas pavardes, 
mano akys sukliuvo ties 
tokiuo užrašu: “Sudegusio 
Liaudies Teatro” narys au-

Tiesa, seniai apie ji gir
dėjosi, šią žiemą jis dar iš 
tikrųjų nieko nenuveikė — 
jokio veikalo nepastatė, bet

laikį.

Liaudies Teatras dar nėra 
“sudegęs.” Jis tik buvo, 
man rodosi, truputėlį už
snūdęs.

Dabai’’ jam reikėtų pa
busti iš letargio ir ]>radėti | nuo ideologinių 
ką nors’veikti. . < L. L. L.l __

. ' Ar nebūtų galima kokį te, tiktai maska. Tame pa- 
Man rodosi, tai buvo au- nors veikalą, kad ir seniau Ičiame numeryje antrajame 

Liaudies statytą, dabar pakartoti? | puslhpy šu
|Man rodosi, galima. Tai ar,.. ________ _ ________

Galvojų: argi mūsų Liau-į nereikėtų pradėt’ veikti? nrabyla apie atomines bom- 
' 1 Atsakykite, kas galite! bas ir balistines raketas, ir

N. visa nešvaria gerkle sūrin-

ka nuo LietuviųXVWXXI HUV 4J1CLUV

gražų darbelį, atei-. Teatro nario.

Damaskas. — N a s s e r 
įtvirtina, kad Sudaną kurs
ite Vakarų politikai.

VVaresonaS
lulv e dULl d IclIIlt* __

|PUB1«PV šitie ^bfepartyviškį .W* lasyti 
•Į ir bespalviai” humoristai’ »<’<•,

Televizijos programoje
New Yorko mieste ga-įgalima nemažai pasimokyti tuo klausimu smarkiai susi

ima pasirinkti televizijos i apie iva rias pasaulio dalis, rūpinti.” 
programas. Mes neturime I 
septynis televizijos kanalus, vai. va 
Suprantama, didžiuma pro- da “I Search for 
gramų yra nekokios vertės, turės”,

Bet yra ir gerų .dalykų. į °^1 ama-

“Kremliaus banditu gau
ja privertė ramius žmones

MALE and FEM Al F

Antradieniais, nuo 7:30 
ikaro, kan

ta'n pat nebloga 
pat dieną, 

nuo 9:30 vai. vakaro, kana
lu 2, Red Skelton < 
komi ką programą.

Trečiadienio vakarą
Tai gera progra- j 7:30, kanl. 2 duoda komedi- 

ma apie jūr'nius. gyvūnus. ■ ją “I Love Lucy”.
Tai programai pasibaigus/ \>enktadien:ai? nuo 8:30

Waterbury, Conn.
Svarbus susirink:mas

Kovo S d. ivyks Water-: ------------------
būrio L.T .D. kuojos susirin-1 Washingtonas. — Sovietų 
kimus. Ilga laika mažai i ambasadorius MenUkovas 
buvo š;os kuonos ve;kiama. i sako, kad dabartiniu laikui

’svarbiausiais 'reikalais. Jai;dviejų IDS kuoptiLdaUmo-. 
'taikus Amerikos ir Sovietų toias i’o' 70 metu:gimtadie- 
* sugyvenimas. ‘ nio ! proga J • drg. Jix>zas

Weiss. " ui - r-.pi- .-iri--
5 Brooklyniečiams J. Weiss 

vra senas pažįstamas. Jisai 
dalyvauja' kiekviename pa
rengime, mažam,: ar dide
liam, h* nuo bet kokio darbo 
neatsisako. Juozas Weiss 
eina LDS centro iždininko 
pareigas per eilę metų; Ty
kus ramaus būdo žmogus ir 
sutikime šų visais sugyve
na.

Mes mažai turme tękiu 
draugų, kurie sulaukę 70 
metų, būtų aktyvūs organi
zaciniame darbe, neoąisant, 
kad jo sveikata iam netąip 
iau ^er ai tarnauja. Tad 
mes. kurie ji, nažistame . ir 
io darba įvertiname, skait
lingu atsilankymu : priduo- 
sime Wessui. stiprumo, svei
katoje ir energ’jos jo darbe.

Draugo Weiss . pagerbi
mui pokylį rengia LDS Tre
čioji Apskritis, su pagalba 
vietinių LDS kuopų. Vieti
nėse LDS kuopose pas kuo-1 . 
iu veikėjus galite įsigyti t:-į 
dėtų. Apskrities komiteto 
nariai irgi jų turi., .v? ,

Kviečia v... -' : J;.: .•:
, Apskrities Valdyba

seka “Victory at Sea”, tai 
kariniai ’ paveikslai iš Ant
rojo pasaulinio karo. Jie 

Richmond dažnai būna dokumentalia’. 
I • .
i

I Pnądędant pirmadieniu ir 
baigiant penktadieniu,; ka
nalas 2, nuo 7 iki 7:30 vai. 
vakaro, duoda naujienas. 
Dažnai rodo ir įvykius už
sienyje. < f H '

Pirmad'eniąis, nuo- 8:30 
vai; vakaro, kanalu 7 duoda 
“Bold Journev”, iš įvairių 
kelionių programą. Iš jos

vai. vakaro, ka"l. 4, duoda I 
įdomia komediją “Life of •

Fašistinė mazgotė neap-
alų 11, duo- sįeina nepašmeižus ir Lais- 

idyen-|VeS įr jos darbuotojų.
“Smeigtuką” redaguoja

I tūlas nepraustaburnis Vla-
! das Mekūnas.:
i “Smeigtuko” leidėjai ieš- 
! ko už save kvailesniu, kai 

nuo jįe mano, kad Amerikos lie
tuviai ims ir t mokės pen- 
kiasdešimt centų už jų 
šlamšteli.

Brooklynietis

šeštadienia’s. nuo 6 val.i 
vakaro, kanl. 13 — “Polka 
Time”, o nuo 9 vai. vakaro, 
kanl. 7 — Lawrence Welk 
muzikalė programa. • , <.:

Žinoma, yra geru muzika
liu ir istorinių veikalų, bet 
juos reikia kas savaite pasi
rinkt’ iš spaudos. Virš su
minėtos televizijos progra
mos vra nuolatinės.

RICHMOND HIU, N Y.
LDS 13 kp. susirink i rijąs įvyks 

ketvirtadienio vakare, kovo 6 d.. Li
berty Auditorijoj, i j Prašome visus 
kuojM>s narius f susirinkime dalyvauti.

Reikalinga, pora, Seimą iš 5, . 3 
fornišiuoti. kambariai,.. yųnią,., valgis 
ir priskaitoma $8C į mėnesį. Kap 
banti Angliškai. Pusamžiai ar se
nesni prie * namų ruošos. Kartais 
prižiūrėti vaikus. Galės ramiai gy
venti, gražioj apylinkėj. įvairių ti
kybų bažnyčios. Rašykite: W. R'.'- 
Galbraith, 200 Davenport AueD 
New Rochelle, N. Y, (35-31$

HELP WANTED—FEM AU

Greiti; NecU,. L* I. Namų darbi
ninkė. Paprastas virimas, nuosavas 
kambarys Ir vonia. 11 m. mergaitė, 
Su paliudijimais, patyrusi. $45-<$5O.* 
Maloni šeima/ Kas; antrą ketvirt. ir 
sekm. laisva. Kalbanti angliškai: 
HU., 7-7985.4 • >■,«.' (34-36)

i ’ ’> J ' • •' m >

HELP WANTEb MALE

Snporlnfendent—Pora.' 12 šeimų 
aparinientinls namas. 4 gražūs kam
bariai, gesas ir . elektra. Anglinis 
pečius. Vienas gali . dirbti kitur: 
Skambinkite- tarp 4-5 v. v. Pirjha- 
dieniais iki penktadienių. TR.'4-5850.-

* . • (32-M)
-------------- -r-rt

iihporii

Stationery-EAgthder. N. Y. T.tė.
Steam • and < refrigeration.- • 8 tituf 
shifts, holidays. 15 day ' Week.-*- 
papy I>cnefits. Apply Personnel 
D<‘pt. »IF A. Ml S’Daily .-• - W.MWi 
BAKING) CO., *867 Southern BlVd. 
(E 445rtl St.),»Bfx>hk. ’ ’ <<'’

Pradedant su šiuo susirin 
kimu susic )‘p’anizuos:me ge 
resm’am veikimui.

Mitingas ivvks žemutinė-, ------------------
ie salėie 103 Green St., Ven-1 Tel Aviv. — Izraelio val- 
ta Hall .8 vai. vakare. Ne- džia labai nepatenkinta, kad 
užmirškite ateiti seme’’i na- * susidarė dvi arabų sąjun- 
riai. Daęv atsiveskite
draugus. Tuo būdu gargime 
nauiu nariu. Gaspadinės 
prižada užkandžiu, taingi 
bus daug pasikalbėjimu.Pa- 
sižadėio nr’būti K. Stanis- 
lovaitiene ir panasakoti įdo
miu dalyku iš sūnaus ir 
marčios gvvenimo Indijoje.

Pasimatvsite su senais 
draugais ir išgirs;te ką nors 
nauią.

Neužmiršk'te šeštadienio,, 
kovo 8 d., 103 Green St. sa-

ir,gos. Abidvi jos rubežiuoja- 
si su Izraeko teritorija.

Venice, Italija. — Atbėgo 
jugoslavų balerina Maria 
Korei ir prašo prieglaudos.

ROCHESTER, N; Y. . , 
' Moterų ir vyrų LLD • kuopa ren
gia pažmonį, kovo 8 d., Gedemino 
salėje, 575 Joseph Ave„ pradžia 

j 6:30 v. v.' Kviečiame Vietinius He-j ReMaurantas—Bar Grill. Šoų(> 
tuvius dalyvauti, bus skani vaka-, _ . c. . v /.-Z Xr vI rienč. Pelnas wram tikslui. Už-;Bpach' S,a,en tsland’. N' Y' 

į tikrinma, kad' linksmai 'praleisite i P^r ištisus metus - Vietai 250

į Sveikinsime pavasarį RcnB6M ,34’35’nių ’ Par<“;Uw,s; ku,'ie' ^?
Biznieriai, religinės or- 

ganizaci jos, muziejai ii’ ban
kininku sąjungą nusprendė 
pasveikinti pavasari. Jų at
stovai turėjo . susirinkimą

Komisiia

Maskva. — Tarybų Są
junga mokslo reikalams pa
skyrė $4,500,000,000.

R PIK M, AVIM M
Reikalingas kambarys vienam vy

rui. FomiŠiuotas kambarys, su ši
luma. Prašome kreiptis pas: An
thony Litvaitis, 190 Hull St., Brook
lyn. N. Y. (35-36)

Žuvų jau užtenka
New Yorkas stovi ant At

lanto kranto. Rodosi, mums 
niekados neturėtų stokuoti 
žuvų. Jų Atlante yra pa
kankamai. Bet ši žiema bu
vo nepaprasta. Iš priežas
ties šalto ir netinkamo oro, 
mieste stokavo šviežiu žu
vų. Žvejai , sako, kad žuvys 
buvo nuplaukę toli nuo 
kra'to. Į prekyvietes pri
statydavo iš toliau šaldytas 
žuvis.

Bet vasario pabaigoje žu
vų “badas” pasibaigė. Sako, 
kad ios, tartum atsilygin
damos, didelėmis masėmis 
atplaukė arti New Yorko

Sukako metai, kai tragiška netikėta mirtis išplėšė 
y iš mūsa tarpo gabu muziką ir kompozitorizi

P^assa Balevičio
<&.- • 4L*-

Lietuvių Meno Sąjungai jo atmintis ypatingai brangi. 
Jo dalyvavimas mūsą meninėje saviveikloje, nuolatinis 
dalyvavimas mūsą muzikinėse programose ir ypatingai 
jo kūryba buvo nepavaduojami.

Mes pasigendame jo kaip brangaus bendradarbio, 
gabaus menininko, kuklaus ir Širdingo žmogaus.

Jo atmintis lieka gyva mumyse.

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS
CENTRO KOMITETAS

500 žydu pikietavo 
CityHali J

Virš 500 žydų biznierių 
pikietavo City Hali. Jie 
protestavo prieš neleidimą 
sekmadieniais, b i znią^oti. 
Mat, daug žydų biznierių 
švenčia šeštadieniai. Se
niau jie sekmadieniais lai
kydavo atdaras krautuves, 
ypatingai maisto. Bizniškai 
tas jiems atsilygindavo už 
šeštadienius. Bet katalikiš
kų. įstaigų pastangomis bu
vo sulaikytas sekmadienių 
biznis ir nuo to žydai biz
nieriai nukenčia.

Važiuotės signalai
.» ’ , • X ‘ • r .

, Ant Eastern Par k w a y 
kelio, Brooklyne, bus įreng- 

. ta naujos šviesos važiuotės 
kontroliavimui. Ta:pgi pės
tiems bus įdėta signalai: 
“Walk—Dont Walk”. ’

Šalimais centrinio 
kelio yra lokaliniai, 
cęntr’nio prie išvažiavimų Snr'ng Salute), 
i lokalinius bus siknalai, 
“Yield Right of way”. Pas- į-am 
tavieji- signalai reisk’ą, kad vykios b’znierių oro’aniza-; —

’ | Waldorf-Astoria viešbutyje i ros
; iv nutarė, kad baia^džio 17įr;,št- 

vieš-1 diena būtų pavasario pa
tai iš sveikinimo diena (The

įšvažiuoi.ant:s į kraštutinį 
kebą gali važiuoti tik tada, 
kada niekas tuo keliu neat
važiuoja. )

Visų (signalų perkeitimas 
ir • -nauiu sudėjimas atsieis 
$130,000.

HOOVER VĖL MATO 
“GERUS LAIKUS”

l: New Yorkas. — Buvęs 
republikonų prezi d e n t a s 
Hooveris, prie kurio Ameri
koje buvo baisiausia bedar
bė/ vėl mato ateinančius 
“geruosius laikus.” Jis sa
kė, kad dabartinė nedarbo 
krizė, tai tik menkniekis. 
Girdi, republikonai išv-es 
Ameriką iš “sputnikų” ne
darbo. Jis kalbėjo biznie
rių -bankete, įvykusiame pr’ežastys dar neišaiškin- 
Waldorf-Astoria viešbuty, tos. 1

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas ivyks 

kovo 8 d., 103 Green St., 8 v. v. 
Kviečiame narius ir tuos, kurie sc- 
niaus priklausėte, dalyvauti. Kurie 
dar nesate gavę knygos — Gydy
mo istorija--ateikite pasiimti. Bus 

užkandžių. kviečią senas kuo- 
'Komitetas. K. Krasnitskas, 

(34-35)

nių? Parduosime itiems, kurie pir
mieji pasiūlys $3,000.. Priv. sav. Pa? 
tarnavimas. - Po 5 v y. GI. 2-561*® 

(32-3$-$$

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp susirinkimas įvyks 

kovo 5 d., 7:30 v. vak., Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., 

i Miestas naskvrė $300.000 . Richmond Hill. Visi nariai prašo- 
•i i • ™ 4- I ivii dalyvauti. Turėsime svarbių rei-

---- 1 reikalui. Dvideš i m t j aptarimui. Kom. (34-35) 

cijos nasižadėio duoti' pini- į LDS J® o’^op^suLinkima.. 
frU. Bus tą dieną . apvaikš-Į įvyks antradienį, kovo 4 d., 7:30 vai. 
n'niimni nnt 5th Avp ir pi- i vakare, Liberty Auditorium, 110-06 journal ant otn Avė. i ei iAtlantic AvO( Richmond Hiii, visi 
leje parkų. Pirm to parkuo- į nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 
se ir eilėje gatvių bus paso- ‘ (luoklėsA nemokėtos, malonėkite atei- 
dmti zydintieji medeliai ir | (uniėt. vaidyba. <34-35)
oėlės. Komiteto veikei a p 
Mrs. Rosenberg sako: “Mū- į! 
su nuėstas žydės nuo balan
džio vidurio iki lapkričio f 
men.”

MATTHEW A.į
. m YI S :

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ ;
DIREKTORIUS , :

■i > 1 : ;

Newark 5. N, J. B

MArket 2-5172 B

426 Lafayette St. ‘:
•- v: . .. - . ■ • ■ »

< ;■

Ilgametį Veikė j ą JUOZĄ WEISS ’
DAUGIAU MEDINIO 
ALKOHOLIO AUKŲ

Harlem miesto dalyje jau 
14-ka asmenų mirė nuo 
medinio alkoholio, kurio jie 
prisigėrė “parėję”. Policija 
mano, kad yra daugiau to 
nuodo aukų. Yra staigiai 
mirusių ir kitur, bet mirties

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

“THE BROTHERS KARAMAZOV”
Starring 

YUL BRYNNER
MARIA SCHELL • CLAIRE BLOOM

Sawfi/la» And Direction by RICHARD BROOKS ■ hodtud by PANORO $. BERMAN 
An M G M Rtirait . In METROCOIOR

ImmON THE GREAT 9TAGE
“BAND BOX REVUE’’-
Brilliant new revue . . . with the n
Roakettes, Corps de Ballet, Choral / zi,/' I
Ensemble . .. Symphony Orchestra. p

Mes ji pagerbsime 70 metų amžiaus sukakties progą■ 
ir kaip ilgų metų L. D. S. centro iždininką 

ir visuomenininką. ) ‘ '

Pokylis prasidės 7-tą valandą’ vakare

KOVO 29 MARCH
» ’

Rengia LDS 3-ji Apskritis kartu cu Brooklyno LDS Kuopomis

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

Bus šauni meninė programa
Kviečiame visus dalyvauti ir tinkamai pagerbti asmenį, kuris 

visą savo amžių darbuojasi kultūriniame lietuvių judėjime, i

« puai.-L*i«ve (Liberty)-An trad., kovo (March) 4, 1968
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