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KRISLAI
Sukarno žodis.
Apie Gegužės Pirmąją.
Svečiai dar sugrįš.
Mūsų AidiečiŲ spektaklis.

Rašo R. Mizara

“Naujoji pasaulyje era bus 
tuo reikšminga, kad užviešpa
taus socializmas ir huma
nistinis tarp tautu brolišku
mas; kapitalizmas ir imperia
lizmas žlugs...“

Taip pareiškė Indonezijos 
f nrešidentas Suakrno savo kai

noje, ^sakytoje Jakartoje ba
landžio 24 d.

Jis sakė: jau trylika šalių 
yra socialistinės, ir jose gyve
na vienas trečdalis pasaulio 
žmonių.

šis prezidento Sukamo pa
sakymas sutvirtins dvasioje 
daugelį kapitalistinių šąli ų 
darbo žmonių. Jie didesniu 
ūpo pakilimu galės minėti Ge-i 
gūžės Pirmąją, tarptautinę 
darbo žmonių šventę.

Niekas nesako, kad Sukamo 
komunistas. Bet šiandien ne
reikia žmogui būti komunistu, 
kad suprasti, jog socializmas 
neišvengiamai palaidos kapi
talistinę santvarką, gimdančią 
nedarbą, krizę ir karus.

Žymioji amerikietė darbi
ninkų klasės kovotoja, Eliza
beth Gūrley Flynh, rašo, jog 
Gegužės Pirmoji Paryžiuje 
buvo paskelbta tarptautine 
darbininkų švente prieš 68 

*netus. Milijonai pasaulio dar
bininkų ją švenčia.

—“Visų šalių proletarai, 
vienykitės!“ šūkis per metų 
metus jungė darbininkų kla
sę. šiandien su tuo šūkiu 
darbininkai skatinami ginti 
taiką! — sako šį veteranė ko
votoja.
’ Taip, “ginti taiką!“ ©bal
sis Gegužės Pirmąją skambės 
ir New Yorke, ir Maskvoje, ir 
Londone, ir Pekine, ir Pary
žiuje, ir Varšuvoje, ir Romo
je, ir Tokio mieste.

Garsiai tasai šūkis aidės ir| 
mūsų gimtojo krašto miestuo-j 
se, Vilniuje, Kaune ir kt.

*

šiuo metu JAV Senate ruo
šiamas naujas įstatymas “dar
bo unijoms kontroliuoti.“ Re
akcionieriai deda pastangų 
pravesti tokį įstatymą, kuris 
užduotų unijoms baisų smūgį. I 

* Sutinkame, kad darbo uni
jose, čia ir ten, atsiranda ra- 
ketierių, sukčiu, gengsterių, 
vagių, plėšiančių eilinius uni- 
jistus, dirbančių samdytojams. 
Bet jokie valdiniai įstatymai 
tų blogybių neišnaikins. Tai 
tegali padaryti tik patys uni- 
jistai.

Tarybiniai, Moisiejevo vado
vaujami, šokėjai, kurie jau 
trečia savaitė kai duoda spek
taklius Metropolitan Operos 
svetainėje New Yorke, birže
lio mėnesio 20, 21 ir 22 dd. 
sugrįš į mūsų miestą.

Minėtomis dienomis tarybi
niai menininkai duos spektak
lius didžiojoje Madison Sq. 
Gardeno auditorijoje.

Ten bus paruošta speciali 
estrada; bus sudėta 12,000 sė
dynių publikai.

Gerai, kad svečiai meninin
kai. taip sutiko padaryti: tūks
tančiai mūsų miesto žmonių, 
Ijurie negalėjo įeiti į Metro
politan Opera House, galės 
įeiti į Madison Sq. Gardeną;

Gegužės Pirmoji ir 
masiniai parengimai

Pirmoji Gegužės yra su
siejusi su liaudies kova- už 
taiką, prieš nedarbą ir už 
geresnį gyvenimą. Įvairios 
darbo žmonių organizacijos 
ruošia masinius mitingus. 
Štai kur jie įvyks:
Ketvirtadienį, gegužės 1 d.

New Yorke, Carnegie 
Hall, 7th Ave. ir 57th St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Los Angeles. Calif., Em
bassy Theatre’ kalbės Eli
zabeth G. Flynn.

Jugoslavijos ir 
TSRS reikalai

Varšuva. — Katrina Fur- 
ceva, Tarybų Sąjungos ko
munistų veikėja, sakė, 
kad nepasikartos 1948 metų 
nesutikimai tarpe Jugosla
vijos ir TSRS. Susipažinus 
su jugoslavų partijos pro
grama ir suvažiavime saky
tomis kalbomis, ji pridėjo:

“Tarybų Sąjungos žmo
nės buvo ir bus Jugoslavijos 
žmonių draugais.” Kas lie
čia jugoslavų pasirinktą ke
lią, tai, ii sakė, kitų šalių 
komunistai gūli jį kritikuo
ti, bet negali padiktuoti.

MASKVOS ATSAKYMAS 
DeL PASITARIMŲ

Maskva. — Tarybų Są
junga atsakė į Anglijos, 
Francūzijos ir Amerikos 
notą. Jos reikalavo, kad 
Gromyko tartųsi su vi
sais trimis ambasadoriais 
kartu. Sovietai sako: jeigu 
nori, kad visi trys ambasa
doriai būtų kartu, tai turi 
būti Lenkijos ir Čekoslova
kijos ambasadoriai.

KINIEČIŲ KOVA 
PRIEŠ SAUSRA

Pekinas. — Hopėi provin-. 
cijoj pasireiškė kviečių der
liui grūmojanti sausra. 
Valdžios paraginti mokiniai 
ir jaunuoliai vyksta į pro
vinciją prakasimui kanalų 
iš artimų upių. Tokių lais- 
vanorių jau išvyko 20,000.

Red Lodge, Mont. — šios 
apylinkės kalnuose iškrito 
42 coliai sniego.

galės pamatytį ir išgirsti tai, 
ko nebuvo ligi šiol matę ir 
girdėję šokių ‘meno srityje.

Kalbant apie meną, nepa
mirškime sekamo sekmadie
nio — gegužės 4-osios. Tą 
dieną Kultūrinio Centro audi
torijoje mūsų Aido Choras 
duos puikų spektaklį.

Bus pastatytas vienas veiks
mas iš operetės “Kornevilio 
varpai.“ Taipgi bus duota ir 
koncertinė programa, kurioje, 
be kitko, yra dainų iš kom
pozitoriaus Klovos operos 
“Pilėnai.“

šia pramoga Aido Choras 
apvainikuos savo 45-tąjį gim
tadienį !

Būkite spektakly, kurie tik 
galite!

Penktadienį, gegužės 2 d.
Chicago, Curtiss Hall, 410 

S. Michigan Ave.
Detroit, Nowak Hall, 

5703 Chene St.; pradžia 8 
vai. vakare.

Philadelphia, Essex Hotel, 
113th St. & Filbert Sts.; pra- 
' džia 8 vai. vakare.

Newark, N.J., Tunis Man
sion, 929 Bergen St.; pra- 
jdžia 8:30 vai. vakare.

Visur bus žymūs kalbėto
jai. Visus ir visas raginame 

i dalyvauti parengimuose.

Niksonas ramino 
nedarbo reikalais

New Yorkas. •— R. Nik
sonas, Jungtinių Valstijų 
vice - prezidentas, kalbėjo 
Waldorf - Astoria viešbuty
je. Banketą buvo surengu
sios apgarsinimų firmos. 
Dalyvavo 1,900 svečių.

Niksonas tvirtino, kad 
“nėra ir nebus Amerikoje 
depresijos”. Atrodo, kad jo 
toks tvirtinimas labai 'pana
šus. į 1930 metus, kada Hoo- 
veris kalbėdavo, kad “pros
perity” jau už kambo.

LENKIJA IR SOVIETAI 
LAIKOSI VIENYBĖJE
Varšuva. — Lenkijos vy

riausybė pareiškė, kad “tuš
čios viltys” Vakarų, kurie 
nori Lenkiją atidalyti nuo 
Tarybų Sąjungos politikos. 
Juo daugiau Vakarai gink
luoja Vakarų Vokietija, tuo 
tv’rtesni darosi Lenkijos ir 
Sovietų ryšiai. Visiems yra 
aišku, kad vokiečius Vaka
rai ruošia prieš Tarybų Są- 
iuongą ir liaudiškas respub
likas.

PAGARSĖJO BUVĘS 
MASKVOJE

Bruselis. — Jungtinių 
Valstijų viršininkai, kurie 
tvarko Amerikos paviljono 
reikalus, nori nusamdyti 
Van Cliburną. Šis jaunuolis 
Maskvoje laimėjo pirmąją 
dovaną piano konteste. Da
bar jo nori ir parodoje ir į 
Hollywooda judžių gamin
tojai.

JAU PALAIDOJO 
GEN. GAMELINA

Paryžius. — Generolas M. 
Gamelinas palaidotas su ka
riškomis ir religiškomis, iš
kilmėmis. Jis mirė sulaukęs 
85 metų amžjaus. 1939- 
1940 metais kare prieš Hit
lerį jis buvo Francūzijos 
ir jos talkininkų armijų ko- 
mandierius.

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas planuoja 
pal i u o s u o t i $30,000,000 
Egipto turto, Turtą, užšal
dė 1956 metais, kada Angli
ja, Francūzija ir Izraelis 
buvo užpuolę Egiptą.

žlugs”, - Sukamo
Jakarta. — Sukamo, In-

donezijos.prezidentas, kal
bėjo į skaitlingą minią. Jis 
pareiškė,: “Socializmas vi
same pasaulyje maršuoja 
prie pergalės. Kapitalizmas 
ir imperializmas pasiliks tik 
atmityje.”

Sukamo kalbėjo proga 
trejų metų Bandungo kon
ferencijos sukakties. Jis sa
kė, kad kapitalizmo neišgel
bės nei atominės, nei hidro
geninės bombos.

“Naujoji gadynė pasižy
mės socializmu ir brolišku
mu, kapitalizmo ir imperia-
lizmo sugriuvimu, kas yra 
istorinė neišvengiamybė”, 
baigė jis kalbą.

Amerikoje nedarbas 
dar žymiai padidėjo

Washingtonas. — Vėlesni 
pranešimai iš didmiesččių 
ir valstijų rodo, kad nedar
bo apdraudą imančių skai
čius paaugo.

Michigano valstijoje be
darbių skaičius paaugo-virš 
20,000.; Detroito mieste prL 
side jo 12,000 naujų ? .bedali-, 
bių,b tai viso ten yra 210,000, 
imančių nedarbo apdraudą.

New Yorko • valstijoje/ 
kaip- praneša nedarbo ap- 
draudos komisijoni e r i u s 
Isador Lubin, apdraudą 
imančių yra 463,000, į 
dvi savaites jų skaičius paA 
augo 8,000. Lubin mano,\ 
kad Jungtinėse Valstijose' 
jau yra 5^987,000 bedarbių.^ 
New Yorko mieste, nors 
yra įvairių darbų, bet ir tai

“AMERIKA BĖDOJE”, 
SAKO TRUMANAS

New Yorkas. — H. Tru- 
manas, buvęs prezidentas, 
kalbėjo Commodore viešbu
tyje demokratų bankete. Jis 
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos yra didelėje nedarbo 
krizėje. “Jos eina prie to, 
kas buvo 1929 metais, jeigu 
tam nebus pastota kelias”

Trumanas kritikavo Ei- 
šenhowerio valdžią, kad ji 
daug kalba, bet mažai vei
kia. \

LAIŠKAMS REIKĖS
4 CENTŲ ŽENKLELIO
Washingtonas. —Kongre

sinis komitetas nutarė, kad 
laiškų persiuntimo kaina 
Jungtinėse Valstijose būtų 
4 centai: Prezidentas norėjo 
pakelti kainą nuo trijų iki 
penkių centų, bet komitetas 
nesutiko.

CHOLERA IR RAUĘAI 
SIAUČIA PAKISTANE
Geneva. — Raudonasis 

Kryžius siunčia 250,000 čie- 
pų į Pakistaną. Ten raupaife 
serga apie milijonas žmonių. 
Jau mirė nuo jų virš 15,000 
Iš Karachi, Indijos, prane
ša, kad Pakistane siaučia ir 
choleros epidemija.

Kinijos sostinėje 
pastatė paminklą

Pekinas. —Kinijos Liau
dies'Respublika pastatė Pe
kino centre didelį istorinį 
paminklą. Jis pastatytas ant 
dviejų didžiulių marmuro 
plytų. Paminklas bokšto 
formoje ir turi 125 pėdas 
aukščio.

Pamatą jam padėjo Kini
jos vadas Mao Tse-tungas 
1949 metais. Paminklas yra 
priešakyje Tien An Men 
(Dangiškos taikos vartų).

Vartai pastatyti 1420 me
tais, o už jų yra karališki 
rūmai. Ant paminklo sužy
mėta datos ir įdirbti skulp
tūriniai kinų liaudies kovų 
nuo 1989 metų atvaizdai.

244,000 ima nedarbo ap
draudą.

Illinois, valstijoje yra 196,- 
066 bedarbiai. Chicagoje jų 
skaičius padidėjo pora tūks
tančių. flabar ten yra 116,- 
192 będaybiai. : . ' 
r Penn$ylvanijos valstijo

je bedarbių skaičius pasiekė 
347,396. Tik - Massachusetts 
valstijoje bedarbių skaičius 
numažėjo , porą tūkstančių, 
jų ’dabai* yra 125^646. Bet 
Bostono miesteprisidėjo 
virš du tūkstančiai naujų 
bedarbių.

Californijos valstijoje yra 
318,563 bedarbiai.

Industrinėse valsti jose 
bedarbių kiekis paaugo nuo 
2 iki 6 procentų, , lyginant 
su pabaiga kovo mėnesio.

AMERIKOJE GAMYBA 
VIS PUOLA ŽEMYN

Detroitas. — Ford Motor 
Co. gamyba 1958 m. pirma
me ketvirtadalyje nupuolė 
77 procentus žemiau, kaip 
buvo 11957 m. tuo pat laiku.

Ir dinamito-parako ga
mintojai E. I. Du Pont de 
Nemours Co. ir ta skun
džiasi, kad pelnai sumažėjo, 
nes fabrikai dirba tik 87 
procentais savo pajėgos.

LĖKTUVŲ KOMPANIJA 
KALTINA VALDŽIA

Chicago. — United Air
line Co. viršininkai pareiš
kė, kad Jungtinių Valstijų 
kariniai lakūnai atsakomin- 
gi už nelaimę Nevada Vals
tijoje, kur žuvo 49 žmonės.

W. A. Patterson, lėktuvų 
kompanijos prezidentas, sa
kė, kad valdžia turės pa
dengti visas išlaidas ir už
mokėti už žmonių gyvastį.

Cape Canaveral, Fla. — 
Kariniu orlaivyno viršinin
kai iššovė “Thor” raketą. 
Jie manė, kad ji nulėks iki 
6,000 mylių, bet raketa nu
krito už 1,5000 mylių.

Praga. Atvyko naujas 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius J. Allison.
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Nedarbas auga, bet 
prekybos bijosi

Geneva. — Anglijos ir. 
Jungtinių Valstijų atstovai 
jau atmetė Tarybų Sąjun
gos pasiūlymą šaukti Euro
pos šalių ir Jungtinių Vals
tijų prekybos reikalais kon
ferenciją.

Prieš kiek laiko Tarybų 
Sąjunga pasiūlė, kad dar 
1958 metais būtu sušaukta 
tokia konferencija. Jos tiks
las tupėtų būti pašalinti 
dirbtinas kliūtis ir išplėsti 
visų šalių ųaudai prekybą.,

Amerikos atstovas H. J. 
Heinz ir Angli jos' lordas

Angly darbiečiai 
stovi už taiką

Londonas.’ ,— Lordų ir 
konservatyvų valdžia, nete
kus liaudies i , pajsitikėjimo, 
bandė pataisyti savo vardą. 
Macmillanas, Anglijos 
premjeras, siūlė darbie- 
č’ams padaryti sutartį su 
valdžia, kad jie rems “apr 
sigynimo reikalus”,, tai yra 
dabartinę /‘jėgos politiką”.

Darbiečių Vadas Gaitskell 
atmetė pasiūlymą. Jis pa
reiškė, kad geriausias “ap- 
sigyn’mas”, tąi susitarimas 
prieš karo galimybę.

NIKSONAS IŠSKRIDO 
į PIETŲ AMERIKA

Washingtonas. — Vice
prezidentas Niksonas iš
skrido į Pietų Amerikos ša
lis. Jis ten lankvsis kaipo 
“gerų kaimynų” svečias. 
Tikrumoje, tai yra politi
niais sumetimais kelionė. 
Pietų Amerikoje dažniau 
girdisi balsai už politinę 
tų šalių nepriklausomybę.

INDONEZAI LAIMI 
NAUJAS PERGALES

Jakarta. — šalies prezi
dentas Sukamo sakė, kad 
Indonezijos armija jau bai
gia naikinti sukilėlius Su
matros saloje. Vėlesniu lai
ku ji paėmė Sibolga, svarbų 
jūrinį porta. Valdžios lėktų-i 
vai apšaudė sukilėlių liku
čius, besislapstančius rais
tuose.

LENKAI SVYRUOJA
Varšuva. — Paaštrėjus 

nesutikimams tarpe Jugo
slavijos ir Tarybų Sąjungos 
lenkų spaudoje nėra aiš
kaus nusistatymo. Kuomet 
kitų liaudiškų respublikų 
spauda daro rimtas pasta
bas jugoslavams, tai lenkų 
spaudoje nėra aiškios pozi
cijos.

AMERIKA GINKLUOJA 
GRAIKIJA

New London, Conn. — 
Amerikos karinis laivynas 
pardavė Graikijai submari- 
ną “Jack”. Tai jau bus de
šimtas submarinas suteik
tas Graikijai. Ąmerika davė 
jai ir kitokių karinių laivų. 
Graikija yra NATO nare.

Gosford sakė, kad “reikia 
laukti, kol bus. atlaikyta . 
viršūnių konferencija”.

Jie teisino dirbtines kliū
tis, kaip “reikalingas savęs 
apsaugai”.

Vienuolikos valstybių at
stovai sakė, kad jie dar pa
lauks su atsakymu, kol 
gaus nuo savo valdžių nuro
dymus. 

*

New Dehli. — Nehru, In
dijos premjeras, ateinančią 
vasarą pasiims ilgas vakaci- 
jas sveikatos pataisymui.

“Ir vėl atidėlioja”, 
pareiškė Gromyko

Maskva, —i ;Tarybų !Są
jungos užsienio reikalų mi
nistrus Gromyko pareiškė: 
“Vakarai ir tėl atidėlioja’.

t
II

Taip jis pareiškė po to, kąi 
susipažino su nauju Angli
jos, Amerikos ir Francūzi
jos nota. ..

i Minimos Vakarų walsty- 
bea reikalavo, kad Gromyko 
t'artųsi su visais ambašądo- , 
riais kartu, o ne šu kiekvie
nu atsk'rai. “Tai ką, gal jie<
nori valstybinius reikalus 
rankų, pakėlimu spręsti?”,-■ > 
pareiškė Sovietų užsienio - 
ministras. '

ROMOJE OPERAVO 
KARDINOLĄ STRITCH
Roma. — Amerikos kar- 

d’nolui S. A. Stritch nupjo
vė dešiniąią ranka. Jam at
vykus j Roma ėmė smarkiai 
skaudėti ranką. Pradžioje 
manė, kad nuo per dažnaus 
sveikinimosi. Pasirodė, kad 
kraujas necirkuliuoja. Kar
dinolas yra jau 70 metų am
žiaus.

MAROKIEČIAI TARIASI
Rabatas. — Renkasi suki

limo vadai į pasitarimą. 
Maroko liaudis kovoja prieš 
Ispanijos fašistus, kad juos 
i š g r ū d u s iš strateginiai; 
svarbių pajūrio miestų. Ne
seniai marokiečių kovos pri
vertė ispanus pasitraukti iš 
Ifni miesto srities.

Ginklavimo našta
ant Vak. vokiečių

Bonna, — Vakarų Vokie
tijos parlamentui raportavo 
F. Etzel,- finansų ministras, 
kad apsiginklavimas. į šešis 
metus pareikalavo $12,500,- 
000,000.

H. Schmidt, atstovas iš 
Hamburgo miesto, social
demokratas, smarkiai kriti
kavo apsginklavimo politi
ką. Jis sakė, kad kaizeris ir 
Hitleris jau du kartus Vo- 
kietiją įtraukė į karą ir at
vedė prie pralaimėjimo. 
Schmidt sakė, kad ir dabar
tinė apsiginklavimo politika 
vena prie to paties.' Jis ragi
no atsisakyti no atominio 
apsiginklavimo.



W 11 TC T LITHUANIANJHk * £1 W JEl SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.

l>nblish< <1 Tuesday?, and Fridays, except in ease i»f Htdidiiys.
110-1? ATLANTIC AtEN’UE, RKHMOND HILL 10, N. Y.

Entered as second class matter at the Post Oll'ice of Jamaica, N. Y.,
* under the Act of March

Established April 5, 191L

ką tašo it- iaka
1879.

ROY MIZARA. Editor

United States.
United Statos, 
Queens Co.

per year ........ $9.00
per 6 months $5.00 
........ $10.00 per year 
$5 50 per six months

Canada and zil, per year
zil, 6 months 

countries, per year 
countries, 6 months

S 10.00

$12.00
$6.50

PRIEŠ NESVIETIŠKĄ
ŽIAURUMĄ

Balandžio 18 d. San Fran-1 
cisco mieste tapo suimtas Į 
suomis William Heikkila ir Į jau paliks ramybėje? Nieko 
staiga deportuotas, 
negirdėtu Teisingumo 
partmento žygiu pik1 

amerikiečiai

Teisingumo departmentui 
nebeliko pasirinkimo. Heik- 

;nJkila sugrąžintas.
Bet ar tą žmogų dabar

ti juokingesnius ir vaikiš- 
kesnius ginčus?

Klaipėda jau seniai yra 
Lietuvos dalis. Ji jau seniai i 
vienas iš didžiųjų Lietuvos • 
miestu. Na, o Dr. Anysas ir 4. z V

ŠIEMET AMERIKOS darbininkų klasė savo tarp
tautinę šventę," Gegužės Pirmąją, sutinka sunkiomis są
lygomis. Siautėja nedarbas, krizė.

Nežiūrint į visokius politikierių “tiešijimus”, rami
nimus, nedarbas nemažėja, o didėja. Jei jis vis plėtosis, 
tai neužilgo matysime daugiau kaip šešis milijonus dar
bininku, esančiu nedarbo lauke!

Greta su nedarbu sunkėja bendras visų ,(ir dirban
čių) darbininkų gyvenimas, nes pragyvenimo produktų 
kainos vis kyla aukštyn. Per pastaruosius vienerius me
tus kainos pakilo 4 procentais! čia ir vėl politikieriai ir 
visokie nedakepti ekonomistai ramina žmones: nebijoki
te, vasarą kainos “susistabilizuos”. Kadangi šiuo metu 
kainos vis kyla ant maisto produktų, tai “ramintojai” sa
ko, vasarą, kai atsiras daugiau šviežių maisto produktų, 
kainos nebekils.

Patiešijai—nesugriešijai, sako žmonės. Tie visokie 
raminimai būtų galima imti- juokais, jei gyvenimo reik
menų kainų kilimas taip skaudžiai nemuštų į darbininkų 
kišenę!

Nedarbas vis tebesiplečia, gyvenimo reikmenų kai
nos kyla, darbo žmonių—tiek darbininkų, tiek farmerių, 
tiek ir smulkių biznierių—buitis vis sunkėja. Kas bus? 
Kokia liekasi išeitis? Ką daryti?

Šitie klausimai ir privalo būti nagrinėjami Gegužės 
Pirmosios minėjimuose, kur jie įvyks.

Darbo žmonės privalo reikalauti, kad vadžia ir Kon
gresas nesnaustų, kad būtų tuojau daromi žingsniai pa
dėčiai taisyti. Tenka reikalauti, kad būtų mokama dides
nės nedarbo pašalpos, kad jos būtų mokamos ilgesniu pe- 
rijodu, kad būtų mokamos nedarbo, pašalpos ir tiems mi
lijonams bedarbių, kurie, einant įstatymais, “neturi tei
sės” gauti nedarbo pašalpų.

Reikalauti, kad dar dirbantiems darbininkams būtų 
sumažinti taksai už pajamas.

Reikalauti, kad valdžia tuojau darytų projektus 
viešiesiems darbams; kad būtų’paskirta lėš,ų mokykloms 
statyti, lūšnynams didmiesčiuose naikinti, • jų 1 vietosna 
statyti gerus gyvenamuosius namus su pakenčiamomis 
nuomomis.

Reikalauti, kad mūsų šalis pradėtų vesti prekybą su 
socialistiniu pasauliu, nes tai reikštų darbus bedarbiams, 
nes tai padėtų visam kraštui.

Tokiu ! panašaus. Tie patys Teisin- 
de- Į gurno departmento pareigū- 
asį ’ nai žada iš naujo jį terori- 

visi padorieji amerikiečiai.' zuoti. Jie vėl eisią į teismus 
i Net ir teisėjas Murphy, per Į h- reikaliausią savo žygių 
’ kurio rankas Heikkilos byla! P^eš Heikkila užgyrimo. 
| ėjo, pakėlė protestą urieš tą j Jie vistiek Heikkila steng- 
žygį. Jis sako, kad jis dės ! sis išdeportuoti! 
visas pastangas suomį su- j ----------------
grąžinti Amerikon. VISIŠKAI SUVAIKĖJĘ

Tuo reikalu padarė pareis
im i m a ku e i Im i u. i o t T’i’ I jai”, matyt, jau visiškai su-
miams Ginti Komiteto sek- vaikčjo. Štai jlc 
retprius Abner Green. Jis klerikaliniuose “Tėviškės ži-

MININT GEGUŽĖS PIRMĄJĄ, tenka turėti galvoje 
’ ir taikos reikalus. Taika—brangiausias, švenčiausias 

žmonijai dalykas, bet jei darbo žmonės nesirūpins taikos 
išlaikymu, jos gynimu, tai saujelė tų, kurie trokšta karo, 
gali bet kada uždegti pasauli karo liepsna.

Šiandien viso pasaulio taiką mylinčioji žmonija pra
dėjo kovą už tai, kad būtų sulaikyti atominių ir hidroge
ninių bombų bandymai—bandymai, kurie ne tik grūmoja 
taikai, o ir sėja nuodus, pavojingus žmonių sveikatai.

Judėjimas prieš atominių bombų bandymus pasireiš
kė ir Amerikoje. Tai neseniai matėme protesto eisenoje 
prie Jungtinių Tautų būstinės New Yorke.

Gegužės Pirmąją darbo žmonės, be abejonės, pareikš 
reikalavimus, kad būtų ne tik sulaikyti atominių bombų 
bandymai,-o kad būtų einama prie nusiginklavimo arba 
nors kiek tiek ginklavimosi sumažinimo. Jie reikalaus, 
kad įvyktų viršūnių konferencija, kurioje tie* labai opūs 
žmonijai klausimai galėtų būti teigiamai, jei ne visiškai, 
tai nors dalinai, išspręsti.

GEGUŽĖS PIRMĄJĄ kiekvienos šalies darbo žmo
nės aptaria visų pirmiausiai savo pačių reikalus, savo ša
lies reikalus, nes kiekvienos šalies liaudis turi specifiškus 

• dalykus, juos liečiančius.
Indonezijos liaudis, pavyzdžiui, šiemet( vyriausiai 

svarstys, kaip greičiau visiškai likviduoti imperialistų 
įkvėptą sukilimą prieš prezidento Sukamo vyriausybę.

Kubos liaudis, kiek sąlygos leis, Gegužės Piiąnąją 
svarstys, kaip greičiau nusikratyti liaudies priešo Batis- 
tos valdžia.

Francūzijos liaudis svarstys, ką daryti, kad juo grei
čiau būtų sulaikytas kraujo liejimas Alžyre, kad alžyrie
čių tautai būtų suteikta teise spręsti savo reikalus, gy
venti nepriklausomu gyvenimu.

Socialistinių šalių liaudis svarstys savo problemas— 
kaip greičiau pakelti aukštyn savo ekonominį ir kultūri
nį gyvenimą.

Tačiau visų šalių—kapitalistinių ir socialistinių— 
darbo zž m ones turės ir bendrą klausimą, bendrą dalyką, 
būtent, taikos išlaikymo, taikos apgynimo dalyką!

“Keleivis” prisipažįsta 
p'D’sių metų balandžio 16 d. 

Į po antrašte “Kolchozų re- 
! form a” v e d a m ą j a m e 

A” redak
torius, keliais sakiniais su- 

; minėjęs naują pertvarkymą 
' S. Sąjungos ir Lietuvos ko- 
! lokiuose, padeda klaustuką 
; ir štai kokį duoda atsaky
mą: “Atsakymo neturime 

. nė mes”. O kada gi turėjo- 
I te? Ir kokiems galams jūs 
i “vaduotojai” sukate galvas 
I apie tai, kas pykdoma už 
Į Atlanto ? Juk nenorite 
jiems pagelbėti, kurstote į 
naują karą, rengiatės juos ponams jau nėra, todėl būtų 
pražudyti...

Ne kartą “Laisvėje” buvo vykdoma mūsų gimtinėj, 
į “Keleivį” atsikreipta, kad ’ nes. mes jai esame skolingi, 
jo redaktoriai patiektų pla- Ji mus išauklėjo. Kuomet 
na, kaip spręsti, arba kaip jau būtume buvę naudingi 
jie rištų žemės ūkio reika- tautai ir valstybei, vieno
kis Lietuvoj. Ar matė kas kiais ar kitokiais sumeti- 
nors kada nors prieš dabar- mais išvykome iš Lietuvos, 
tinę Lietuvoj santvarką nu-. Ypatingą dėmesį kreipiu 
sistačiusioj užsieninėj 
tuviškoj spaudoj ž e m ė s 
ūkio tvarkymui planą? Aš 
nemačiau. Manau, kad 
“Laisvė” sutiktų atspaus
dinti, jei kas nors jai pri
siųstų kokį nors planą, iš
skiriant fašistinę dvarų ir

apalioja dar tik straipsny Keleivio
apie lietuvių pretenzijas į 
Klaipėdos kraštą. Jie dar j 
tik ieško “pakankamų ar-1 

jgumentų toms pretenzijoms! 
į paremti!” 
Į Kokie gi gaidukai, tų 
rų galvose gieda? !

kojom, trokšdamas nauj^mjl 
planui nepasisekimo, ’Staty
damas reformai sekančius 
klausimus: Kaip kolūkiečiai 
papirks mašinas pinigų ne
turėdami? Kaip jie, neturė
dami technikų, jas operuos?

Tame ir yra bėda su mū
sų tautiečiais, Amerikoj 
praturtėjusiais, dar vis sva
jojančiais apie buvusį sme- 
tongalvių režimą, prie ku
rio buvo galima dvarų cent
rus, net pačius dvarus val
dyti ir šimtus vergų turėti... 
Tačiau dabar to gerumo

JIE VISUOMET 
Už NENAUDĖLIUS

Atrodo, jog kiekvienas 
doras žmogus turėtų tiktai 
karštai pasveikinti Lietu
vos komunistus ir vyriausy- 

jie Kanados kę už pastangas pakelti že- 
1 mes ūkį. Bet netaip į tai 

mūsų lietuviškieji 
menševikai iš Naujienų ir 
Keleivio. Pavyzdžiui, LKP 
X suvažiavimo nutarimą 
“ryžtingai šalinti kolūkiuo
se neūkiškumą, griežtai ko
voti prieš savanaudžius, 
tinginius ir, pakertančius 
darbo drausme” jie vadina 
Lietuvai nelaime. Naujie
noms tai reiškia visos že
mės ūkio sistemos bankro
tą (N., bal. 22 d.).

“vaduoto-

retprius Abner Green.
šitą Teisingumo departmen- būriuose” veda ginčus dėl 
to pareigūnų pasielgimą Mažosios Lietuvos — Klai- 
vadina žmogvagyste. ' j pčdos krašto. Dr. M. Any-

Mr. Green sako: |Sas nurodinėja, kad “veiks
lam. toks Teisingumo I niai” jau beveik pamiršo 

departmentp skubinimasis? I “vaduoti” Klaipėdą. Gi A. 
Kodėl William Heikkila bu- Į Šapoka gina ir teisina V1L 
vo suimtas penktadienį 5 
vai. po pietų ir staiga de
portuotas? Kodėl William 
Heikki lai nebuvo teista net 
atsisveikinti su jo Amerikos 
piliete žmona? Tie klausi
mai reikalauja atsakymo, ir 
kiekvienas šis klausimas tu
ri atsakymą.

“William Heikkila visą 
savo amžių gyveno Jungti
nėse Valstijose. Jo tėvai 
atvyko Amerikon iš Suomi
jos 1900 metais. 1905 m. 
spalio mėnpsį buvp sugrįžę' 
Suomijon aplankyti . .saviš
kių. Jiems ten gimę .sūnus 
William 1906 metų kovo‘14 
df ir buvo atvežtas. Ameri
kon tik trjjų, mėnesių am
žiaus.; -Ir ;nuo to' laiko jis vi
są laiką, čia gyveno.. 1 :

“Teisingumo 5 departpięm 
tas pavogė (kidnapino) 

: Hei kk i lą todėl,’ kad' bi j o j o,. 
! jogais-h 

prieš. ■■ ..deportaciją, Federa-, 
liniuose teismuose. Fiziškai! 
deportuojant Heikkila .iš 
Jungtinių Valstijų; jam bu
vo atimta demokratinė-tei
sė kreiptis į Aukščiausią 
teismą, kad jis išspręstų jo 
ir kelių kitų sveturgimių 
bylą.

“Teisingumo departmen- 
to pravesta j)rocedūra prieš 
Heikkila yra žiauri ir be jo
kio pasiteisinimo. Jis buvo 
suimtas penktadienį 5 vai. 
po pietų todėl, kad Teisin
gumo departmentas žinojo, 
jog Federaliniai teismai tuo i mą Motinos Dienos 
laiku jau būna uždaryti ir 
kad Hęikkilh, negales gauti 
federal, teisėjo pastoti ke
lią deportavimui, kol jo by
la nebus išspręsta federali- 
niuose teismuose. Paprastai 
tokiuose atsitikimuose duo
dama žmogui keletas savai
čių pasiduoti deportacijai. 
Bet Heikkilai toji teise ne
buvo suteikta.”

Šis žiaurus, nepateisina
mas, nelegalus Teisingumo 
departmento pasielgi m a s 
sukėlė visoje šalyje didžiau
sią pasipiktinimą. Aukštieji 
departmento pareigūnai vi
są kaltę suvertė ant vieti
nių San Francisco viršinin
kų galvos. Jie sako, būk jie 
nieko apie tai nežinoję.

Federalinis teismas įsakė 
Heikkila tuojau sugrąžinti.

veda ginčus dėl

ką. Girdi, dalykas netoks 
jau paprastas. Tai kas, kad 
ponas Simonaitis jau seniai 
savox memoran durnuose 
Washingtonui pasisav i n o 
visą Mažąją Lietuvą. “Pa
reikšti pretenzijas”, sako 
Šapoka, “dar nėra tas pats, 
ką turėti pakankamų argu
mentų joms paremti bei at
remti’ priešingoms moksli
nėms ir politinėms tezėms”.

Ginčai prasidėjo dėl to, 
kad neseniai A. Šapoka, kal
bėdamas Toronte, tvirtino, 
kad “Mažosios Lietu v,os są
voka; ligi šiol i nęišaįškinta, 
ypatingai kas liečia lietuvių 
prėtęnzijąs. į buvusį Rytų 
Prūsijos plotą”! (“T. Žibu
riai’” bal. 10 d.)'. ‘ , 
' ’Ar begalima " įsivaizdųo- 
■■■l... ’ u - .- ■ / 1 ’ 1

i >

žiūri

Mums labai n o r e t ų s i desincininkų sistemą, mnomi vnrlaVf aviu n v t

daug geriau remti tą, kas 
mūsų gimtinėj

ŠIŲ METŲ GEGUŽĖS Pirmąją milijonai pasaulio 
. darbo žmonių aiškiai matys ir supras, jog socialistinis 
j; pasaulis visomis gyvenimo sritimis pralenkė kapitalistinį 
... pasaulį. Ten nėra nedarbo, ten ekonomika, mokslas, kul- 
; rara sparčiais žingsniais vis eina pirmyn ir pirmyn. Ten 
v su kiekviena diena darbo žmonių gyvenimas vis gerėja, 
• kuomet kapitalistiniame pasaulyje darbo žmonių gyvėm
imas sunkėja!

Socialistinėse šalyse Gegužės Pirmoji bus oficialiai 
Švenčiama. Tuo gi tarpu pas mus, Amerikoje, kur 'Gegu-

lie-! į naujuosius ateivius, nes. 
ijie daugiau skolingi senajai! 
1 tėvynei, kadangi daugiau j L 
Įjuos išmokslino, negu se
nuosius išeivius, pabėgusius 
nuo caro žandarų ir Lietu
vos dvarponių.

Daug mūsų tautiečių, pa- 
sibastę po techniškai pažen
gusias šalis, turėjo progų 
daug ką pasimokinti. Todėl 
būtų gerai, kad jaunesnieji 
,technikai grįžtų į gimtinę

Naujienų redakt orių pa- Į 
klausti: Pagal kokį mark
sizmo principą jie laiko nu
sidėjimu griežtai kovoti 
prieš savanaudžius ir tin
ginius?

Taipgi. P a g a 1 k u i į Riečiams, o MTS stočių pali- 
marksizmo pi incipą mense- macįnų remontavimui. 
\’v5ai. P^slskeĮbia ^aya.nau" rTas planas ■ suteiks, progą 
dzin u tingimų globotojais. Į žemdirbiams susipažinti su 

, žem£g mašinerija. Bet
ne taip galvoja “K.”, redak
torius. m ..

Pasmerkęs- MTS -.stotis, 
sumaišo visuomeninį klau
simą. su asmeniniais veika-. 
Jais,, įkišdamas kokį ten.Šyš-! 
kovą su 60 Vaikų. Nors 're
daktoriai tupėtų tos maiša- 
lienės vengti, ką jau bekal
bėti apie atžagareivių spau
dos korespondentus, ir bend
radarbius.

Daug kalbėdamas, “K.” 
red. ir štai kaip pasisako: 
“Bet nėra abejonės, kad 
perleidimas mašinų kolcho-. 
zams yra didelis įvykis kol- 
chozninkų gyvenime”. Bra
vo už tai! Tik bėda su juo, pasiliks, šalį valdyti, ir dau- 
kad vietoj raginti visus tą giau tam panašių bepras- 
reformą užgirti, ją mora
liai ir materialiai remti, leivy,” buvo, 
bando versti viską aukštyn <

Pekinas. — Kinija paliuo- 
savo 450 japonų karo be
laisvių. Jie buvo sulaikyti 
už prasižengimus karo lai
ku.

i >. I i j • > i . ; J : '

gali • InuneU . kova Į Motinu DieM jail ČIll pat
. - -.......... 'į Kaip kaš metai', ■’ taip ir

' šiemet' ‘ motinų pagerbimą 
rengia visur. Vienur suren
gia labai* iškilmingus atžy- 
mėjimus, kitur tik mažos 
sueigėles atsibūna. Did
miesčiuose suruošia paren
gimus su programa, būna

U l

butų malonu gyventi, 
karas visaip yra pro-

kai 
No: 
vokuojamas ir bauginama 
atominių bandymų nuodais, 
bet žmonės tyli. Tūkstančių 
jaunuolių motinos ir abelnai 
darbo žmonės, atrodo, visi 

„___ x „ ___ , ____ ramūs, visi tyli! Tik žymūs
ir prakalbų, tai dienai pri-j mokslininkai stoja už pa
taikytų. !stovią taiką. Daug žymių

Ši garbinga diena yra la
bai svarbi, ir iškovota vie
nos ypatos, Anna Jarvis, 
kuri jau yra mirus keli me
tai. Ji kovojo už pripažini- 

nuo 
1907 iki 1913 ar 1914 m. Ji 
atsiekė tikslą ir paliko gra
žią atmintį ant visadoos.

Į stovia taika.
Įprofesijonalų stoja užtaiką. 
iBet šiaip darbo žmonės ne- 
i šaukia tuo krausimu masi- 
|nių susirinkimų, niękas ne
sipriešina masiniai prieš 
bandymus atominių bombų. 
Niekas nedaro jokio sujudi
mo bedarbės klausimu. Mili
jonai bedarbių ramūs. 
Maisto kainos kyla, niekas 

Ši iškovota motinų pager-: nieko nesako. Šeimininkės 
bimo diena turėtų palikt ki-1 bėgioja iš vienos krautuvės 
tą gražią atmintį dėl viso 
pasaulio, tai kelt obalsį su
eigose už pastovią pasaulinę 
taiką. Tai didžiausia dova
na viso pasaulio motinoms. 
Turėtų būt priimtos rezo
liucijos visuose tąsiuose pa
rengimuose ir pasiųstos 
mūsų šalies valdovams, rei
kalaujant pasaulinės taikos. 
Toks reikalavimas yra labai 
naudingas ir nėra prasižen
gimas prieš šalies įstaty
mus, nes’ tai gelbėjimas gy
vybių ir visos civilizacijos.

Tik pagalvokime: jeigu 
būtų ramybė pasaulyje,

žės Pirmoji gimė, bandoma ją visaip užgniaužti; buržua
zija iš jos šaiposi, nuduoda, būk $i tarptautinė darbo 
žmonių šventė yra atnešta iš Maskvos, būk ji ten gimė, 
o ne Čikagoje! *

* Bet tai nieko! Yra Amerikoje žmonių, kurie net ir 
sunkiausiomis sąlygomis tebetęsia šventas tradicijas, Ge
gužės Pirmąją atžymi ir atžymės, kaip galės geriausia.

New Yorke Gegužes Pirmosios minėjimas įvyks ket
virtadienį masiniame mitinge Carnegie Hall svetainėje.

Kituose miestuose, kaip Čikagoje, Detroite, Philadel- 
phijoje, Newarke, San Francisco, ir kt., masiniai mitin
gai įvyks'gegužės 2 d.-Dar kituose miestuose—gegužės 
3 dieną. . 1

Dalyvaukite, kur tik kas galite!."-"■

Kalbant apie vykdomus 
pakeitimus Lietuvos žemės 
ūky, norisi už tą reformą 
pasisakyti teigiamai, užgir-
ti perleidimą ar pardavimą ir padėtų kolūkiečiams ope- 
mašinų - .traktorių kolų- rtioti naujai įsigytą mašine-

nors čia,

paskuti-
K.” re-

riją. O senesnieji, 
likti turtus kanr 
galėtų finaisiniai 
kolūkiečiams.

Ilgo editorialo 
niame paragrafe
daktorius, be kita ko, sako: 
“Bet tam priešingas yra 
bolševikų “idealas’ — yską 
atimtį ir nieko neduoti”... 
J^orėęiąu .žinoti,., kajp ilgai 
“Keleivio” redaktorius .gy
ventų, jeigu kas tnors iš‘jo 
viską atimtų t ir nieko , ne
duotų. Tokius išsireiškimus 
darydavo kaimo tamsumai 
po I-jo .pasaulinio karo, ko
munistams užėmus šiaurry
tinę Lietuvos dalį. Sakyda-’ 
vo: “Kas tavo, tai ir mano, 
o kas mano, tai ne tavo,” 
“Visi ėsime iš vieno lovio 
kaip kiaulės, jei komunistei

mių išsireiškimų, kaip “Ke-

Briuselio pasaulinė mugė
Briuselyje, Belgijoj, ba- mokslininkai (Jemonstruoja, 

landžio 17 dieną atsidarė vi- kaip chemiškai pasidaro gy- 
sapasaulinė mugė. Tenai vybė. Ir daugelį kitų termo 
yra parodoj išdėstyta dau- branduolinių dalykų, 
gelio šalių naujausi išradi-! " 
mai, ir atsiekimai moksle. 
Jungtinės Amerikos^ Valsti
jos ir Tarybų Sąjunga yra 
stambiausios valstybės ir 
gausiai pasirodo su mokslo 
pažanga.

Tarybų Sąjungos paviljo
ne išstatyta apie 45 vėliau- 

bių, kad išgelbėt Ameriką sįų išradimų. Tarptautinėje

į kitą ieškodamos pigesnio 
maisto, bet viskas ramu, 
visi tyli! Gi Motinos Dienos 
atžymėsimo sueigose turėtų 
būt visur pasisakoma už pa
stovią taiką, ir kad būtų ve
dama prekyba su sovieti
niais krantais. Tada nerei
kės išžudyti milijonus gyvy-

iš bedarbės. Nes jeigu bus 
pastovi taika, tai bus ir 
gera tvarka. Nes jeigu pel- 
nagrobiai nori išžudyt mili
jonus gyvybių, sunaikinti 
civilizaciją, arba, sakant, 
pražudyt, ir visą pasaulį, tai 
laikas susirūpinti.

Taigi, Motinos Dienos pa
rengimus ruošiant reikia 
ne tik skaniais valgiais pa- 
sitenkint, bet atsiekti ko 
nors naudingo. Mūsų valdo
vai išklausė Anna Jarvis 
prašymo pripažint legale 
švente motinos^ pagerbimą. 
Gal išklausys visų prašymo 
kad' prieit prie pastovios 
taikos ir ramybės. Tai visas 
pasaulis galėtų laisvai atsi
kvėpti.

salėje Tarybų Sąjunga turi 
keturias sekcijas ir turtin
giausia atstovaujama išra
dimais tarptautiniame pa
viljone. Gausiai demostruo- 
jami atomai taikingiems 
reikalams. Moksle > vienas 
svarbus dalykas atsiekta, 
tai padarymas mašinos, ku
ri veikia be žmogaus pagal
bos: kasa anglį be žmonių. 
Ir kita nemažiau sudėtinga 
mašina, kuri atlieka sudė
tingiausius matematikos už
davinius. ’

šioje sekcijoje daugiausia 
demonstruojama branduoli
nių reaktorių mechanizmai 
ir kiti moksliniai instrumen
tai. Mokslų Akademijos

Taipgi pademonstruojantis 
pirmas sputnikas ir jo in
strumentai, su kuriais stu
dijavo ajoniškos atmosferoj 
sudėtį.

Parodoje nemažai vietos 
skiriama pademonstru o t i 
filmų industrijos gaminių. 
Bus parodyta apie šimtas 
dokumentinių ir mokslinių 
filmų Tarybų Sąjungos pa
viljono teatre.

Briuselio mugėje Tarybų 
Sąjunga parodys labai svar
bių projektų, kurie bus įvyk
dyti artimoje ateityje.

J. M. K.

AMERIKOS STUDENTAI 
VYKSTA Į T. SĄJUNGĄ 
Cambridge, Mass. — Pen

ki amerikiečiai studentai iš 
Mass. Technologijos Insti
tuto, Swarthmore kolegijos 
ir W. Wilson mokyklos 
vyksta į Tarybų Sąjungą 
tyrinėti Sovietų mokslą. 
Maskvoje jie susitiksi su 
anglų grupe iš Oxford Uni
versiteto. r i

Aguonėlė 2 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., bal. (April) 29., 1958
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, ITALAI IR
Išlekiančių ir parlekian

čių paukščių likimas įtem
pė santykius tarpe italų ir 
šiaurinių europiečių.

Pavasarinis sezonas yra 
toks laikas, kada nesuskai
toma daugybė (myriads) 
kregždžių, strazdų, dagilių 
ir kitos rūšies paukščių se
ka savo paslaptingą trauki
mą palikti žiemavojimo vie
tas Afrikoje, skristi skersai 
Viduržemio jūrą Europon. 
Bet dauguma jų nepasiekia 
savo gyvenimo ir veisimosi 
vietų.

Paukščių mylėtojai Švei
carijoje, Vokietijoje, Brita
nijoje ir Skandinavų šalyse 
kaltina italus, kad jie šau
do, tinklais gaudo ir sma
luoja paukščius!

Naikinimo būdai
Paskutinis jų būdas pa

gauti paukščius į žabangus 
ištepant klijais Žagarei’ų ša
keles, jau nebenaudojamas. 
Vieoje to, jie naudoja elekt- 

* ronišką paukščių šaukimą 
^poravimosi laiku. Mėgdžio
ja tūlų paukščių garsus ir 
jais įvilioja tūkstančius jų 
j šaudymo atstumą, šis bū
das žudymui paukščių jau 
įstatymiškai draudžiamas.

Italijos ambasados ir le- 
gacijos protestais jau bom
barduojamos keliose šiauri- 

< nėse šalyse nuo paukščių
I mylėtojų Draugijos apsau

gojimui gyvulių ir paukščių 
nuo žiaurumo, ragina tu
ristus boikotuoti Italiją,— 
nevažiuokite jom pakol ji 
nesustabdys paukščių nai
kinimo !

Italai teisinasi
Atsakant, ką italai vadi

na šiauriečių jautrumu, ita
lų medžioklės klubų gynė
jas nebando užginčyti 
paukščių šaudymo, bet jįs 
sako, kad tai yra senas ita- 

^ų sportas.
Ar yra koks morališkas 

ar ekonomiškas skirtumas, 
pavyzdžiui, tarpe italo, ku
ris praleidimui laiko šaudo 
strazdus, ar aukštai gerbia
mo šiauriečio, kuris laiko 
praleidimui apsivelka rau- 

t donų žiponu, šaudo lapes,

PAUKŠČIAI
meškerioja raibas vašilas 
(salmons) ar šaudo putpe
les? klausia italas.

Tokia pozicija ir tūlų Ita
lijos diplomatų sudaro keb
lumą atsakyti į gaunamus 
laiškus bėgamame arnitho- 
logų susirėmime, ginče.

Atsikerta vokiečiams
Ypatingai Romoje labai 

piktai jaučiama vokiečių 
kritika medžiojime paukš
čių. Daugelis laikraščių ašt
riai pastebėjo jiems, kad jie 
geriau apgailestautų nacių 
išnaikintus milijonus žydų1, 
negu liūdėtų dėl šaudomų 
paukščių.

Pagal italų apskaitliavi- 
mą, tai 100,000,000 (šimtas 
milijonų) paukščių išžudo
ma Italijoje kiekvienais me
tais per 800,000 laisniuotų 
medžiotojų, 8,000 tinklinin- 
kų ir nesuskaitomų slaptų 
medžiotojų. Šitoks jaukščių 
naikinimas sukrėtė daugelį 
italų, kuomet pasirodė laiš
kai spaudoje.

Pradeda apsigalvoti
Turino La Stampa laik

raštyje tilpo D r. Bene to 
Dardanelli, buvusio sena
toriaus, raštas, kuris sakosi 
esąs medžiotoju. Jis rašo:

“Mes turime teisingai 
prisipažinti, kad šiauriečiai 
turi pamato kaltinti mus. 
Dagiliai ir kitos rūšies 
paukščiai tyčia žudomi iš
naikinimui jų ir pasitenkini
mui, šaudant juos be jokios 
priežasties ir naudos. Ar 
mes esame mažiau civili
zuoti, negu mūsų kaimynai 
a^Kpus rubežiaus? Kodėl 
mes negalim respektuoti 
tuos garbingus paukščius, 
nors kada jie atlekia pas 
mus veistis?”

Kalnų italas rašo: “Raus
tu iš gėdos, girdint vokiš
kus draugus,/ką jie rašo 
dienraščiuose ir magazi
nuose apie mus, piešiant 
mus naikintojais tų poetiš
kų paukštelių.

“Jie lošia nepavaduojamą 
rolę žemdirbystėje ir yra 
žiauru, ir, be to, kvaila nai
kinti juos, kaip leidžia mū- 

i sų įstatymai

Paukštiena — tik del 
turtuolių

Pas italus paukštiena su 
kornine sriuba arba tarpe 
riekelių duonos skaitosi gar
džiais skanumynais. Tačiau 
jau daugelis italų reikalau
ja įstatymais sulaikyti slap
tą ir atvira paukščių naiki
nimą, c

Taip, jau reikalauja su
stabdyti paukščių naikini
mą, nes atsibodo klausyti 
protestų iš kaimyniškų 'ša
lių ir net grasinimų sulai
kyti turizmą.

Perlėkusius Viduržemio 
bei Adrijatiko jūras pavar
gusius paukščius gaudo, 
muša ir konservuoja į blo
kines, užtad ir žūsta jie 
šimtais milijonų.

Pietine Francūzija nė 
kiek negeresnė už Italiją. 
Ten irgi gaudomi viever
siai, kregždės, strazdai ir 
kitokie paukščiai ir konser
vuojami, patenkinimui bur
žujų besočių pilvų, nes tokia 
paukštiena yra brangiai ap
mokama. Paprastam dar
bininkui neprieinama.

J. N.

Kas stovėjo 1941 m. 
Sovietų gynyboje

Antrojo pasaulinio karo 
laiku, kada Hitleris užpuo
lė Tarybų Sąjungą, 1941 m. 
liepos 11 d. darbininkiškoji 
šalis sudarė apsigynimo 
tarybą, kuri buvo Vadinama 
Aukščiausioji Armijos Ko
manda (Stavka). Joje bu
vo J. Stalinas, V. Moloto
vas, S. Timošenko, K. Voro- 
šilovas, S; Budionis, S. Ša- 
pošnikovas ir G. Žukovas.

Pradžioje buvo trys fron
tai: Šiauriniam frontui ko
mandavo K. VoVošilovas, jo 
pagelbininku buvo A. Žda- 
novas; Vakariniam koman
davo S. Timošenko, pagelbi
ninku buvo N. Bulganinas; 
o Pietinio fronto komandie- 
riumi buvo S. Budionis, 
komisaru N. Chruščiovas.

Amman. — Jordanas ga
vo iš Amerikos ginklų ir 
amunicijos.

Žulis Vernas buvo ateities pranašas
“Žiulio Verno romanai 

nuotabūš. Aš juos skai
čiau, visai suaugęs, ir vis 
tiek jie mane žavėjo... O 
paklausytumėte, su ko
kiu susižavėjimu apie jį 
atsiliepia Turgenevas 1”

Levas TOLSTOJUS..
Rašytojai gėrėjosi Žiulio 

Verno romanų meniškumu, 
mokslininkai įvairių sričių 
žinių gausumu, o eilinį 
skaitytoją taip pagaudavo 
įdomūs nuotykiai, kad jis, 
neišleisdamas iš rankų, per
skaitydavo tik ką pasiro
džiusią storiausią knygą. Ir 
kur tik nenuveda jo drąsie
ji herojai! Jie keliauja oro 
balionu per Afriką, tyrinė
ja Arktikos ledynus, ugni
kalnio krateriu leidžiasi į 
žemės centrą, skrenda {Mė
nulį fantastišku patrankos 
sviediniu. Geras visų pasau
lio kraštų pažinimas, moks
linių žinių gausumas apstul
bino žmones. Greitai apie 
autorių ėmė sklisti įvairios 
legendos:

— Žiulis Vernas — tai jo
kiu būdu ne vienas žmogus. 
Tuo vardu, matyt, rašo ko
kia geografų draugija. Vie
nas žmogus negali tiek ži- 

inoti...
— O, Žiulis Vernas! tai 

aistringas keliautojas. Nė 
ra žemės rutulyje kampelio, 
kuriame jis nebuvo. O kiek 
nuotykių patyrė!..

Gi iš tikrųjų Žiulis Ver
nas vienas rašė visus savo 
romanus, neturėjo jokių 
ypatingesnių kelionių.

Gimė jis 1828 metų vasa
rio 8 dieną Nanto mieste. 
Tėvas buvo advokatas ir iš 
mažens sūnui skiepijo meilę 
šiai, profesijai. sDe ja, vaikas 
buvo labai gabus, tik teise 
visai nesižavėjo. Nantas bu
vo žynius uostamiestis. Iš 
čia laivai keliavo į Indiją, 
Gvinejąj Žiulis ilgas valan
das prastovėdavo uoste, ste
bėdamas laivų pakrovimą, 
judrius Jūrininkus. Išplau
kiančių laivų signalai tarsi 
kviesdavo jį į tuos užburtus 
tolimus Kraštus., apie ku
riuos jis skaitė tiek nepa

prastų nuotykių. Kelis kar
tus jis bandė pabėgti iš na
mų. Būdamas vienuolikos 
metų, jis ir išplaukė laivu, 
keliaujančiu į Indiją. Tik... 
po kelių valandų buvo su
grąžintas. O, kada Žiulis 
perskaitė Dikenso knygą 
“Pikviko klubo užrašai”, jis 
pasiryžo tapti rašytoju.

Gimnazijoje Žiulis Ver
nas stebindavo mokytojus 
žinių gausumu. Jis vienodai 
domėjosi ir nusimanė visose 
mokslo srityse. Turėjo užsi
vedęs. visų mokslinių išradi
mų kartoteką. 1848 metais 
jis išvažiavo toliau moky
tis į Paryžių. Nenorėdamas 
įžeisti tėvo, Žiulis Vernas 
įstojo į Sorbonos universi
teto teisės fakultetą. Tačiau 
teisininku būti nesiruošia. 
Rašo eilėraščius, libretus, 
komedijas. Nelengva suras
ti sau kelią. Tariasi su ra
šytojais Diuma ir Hugo. Iš
tisas dienas dirba skaityk
lose, lanko parodas, muzie
jus, susitikinėja su išradė
jais, keliautojais. Tik būda
mas. 35 metų amžiaus, jis 
išleidžia pirmą mokslinį — 
fantastinį romaną “penkios 
savaitės oro balionu”. Kny
ga turėjo didžiulį pasiseki
mą. Garsus Paryžiaus leidė
jas Chetcelis, perskaitęs ro
maną, sudarė su Žiuliu Ver
nu sutartį dvidešimčiai me
tų: autorius kas metai 
pasižadėjo parašyti po du 
romanus. Taip rašytojas 
pradėjo kūrinių seriją “Ne
paprastos kelionės”. Grei
tai pasirodo jo knygos: 
“Kelionė į žemės centrą”, 
“Kapitono Hatero kelionė”, 
“Iš Žemės į Mėnulį”, “Ap
link Mėnulį”.

Žiulis Vernas pirmas pa
saulio literatūroje mokėjo 
taip puikiai sujungti fanta
ziją ir mokslą.- Skaityda
mas jo knygas, žaviesi ne 
tik įdomiais nuotykiais, bet 
ir labai daug sužinai apie 
įvairių kraštų gamtą, tautų 
papročius. Romanus Žiulis 
Vernas rašydavo, gerai iš
studijavęs to krašto geo
grafiją, istoriją.

1872 metais Žiulis Vernas 

visam laikui paliko Paryžių 
ir apsigyveno provincijos 
mieste Amjane. Jis sukuria 
nuostabią, visiems gerai ži
nomą trilogiją’ ‘Kapitono 
Granto vaikai”, “20,000 my
lių jūros gelmėmis” ir “Pa
slaptingoji sala”.

I
Žiulis Vernas nebuvo joks 

politinis kovotojas, tačiau 
jo pažiūros artimos pažan
giausiems žmonėms. Jo he
rojai kilnūs, jie svajoja apie 
visų žmonių broliškumą. Į 
senatvę rašytojas suprato 
JAV demokratijos klastin
gumą. Romanuose “Penkio
likos metų kapitonas” ir 
“Šiaurė prieš Pietus” pa
smerkia vergovę, linčo teis
mą, negrų persekiojimą 
Amerikoje. ,

Amerikos spauda pradėjo 
smerkti rašytoją, skelbė 
apie jo talento sumenkėji
mą. Tačiau Žiulis Vernas 
gveno, gerbiamas visos 
skaitančios visuomenės. Dėl 
atsitiktinio sužeidimo jis 
apšlubo, nusilpo regėjimas. 
Tačiau ir apakęs jis kūrė. 
1905 metų kovo 24 dieną, 
sulaukęs gilios senatvės, 
įhirė didysis nuotykių lite
ratūros kūrėjas Žiulis Ver
nas.

Ne visos mokslinės prie
laidos Žiulio Verno roma
nuose pasitvirtino. Taip pat 
daug ką mokslas dabar pra
lenkė. Tačiau nemaža auto
rius ir pranašiškai numatė. 
Labai tolima svajonė tada 
dar buvo ir šiaurės Poliaus 
užkariavimas, povandeninis 
Nemo laivas, kelionės į Mė
nulį. Žiulis Vernas mokėjo 

‘pagrįstai svajoti apie atei
ti. Didysis rusų išradėjas 
Ciolkovskis rašė, kad jo idė
jos gimė 'veikiamos Žiulio 
Verno fantazijos, o moksli
ninkas Mendeliejevas rašy
toją Verną tiesiog vadino 
mokslų genijumi.

Žiulis Vernas paliko 100 
tomų kūrinių. Tai didžiulio 
darbštumo rezultatas. Žiu
lis Vernas sakydavo: “Ka
da aš nedirbu, tai nejaučiu 
jokio gyvenimo.”.

A. MEDUTYTĖ

Laiškas Redakcijai
Nuolankiai prašyčiau pa

dėti man paieškoti mano 
Tėvelių su šeima, kuri yra 
išvykusi prieš 1914 m.

Aš tankiai gaunu paskai
tyti jūsų laikraštį Laisvę, 
kuriame yra paieškojimai. 
Mums yra labai džiugu, kad 
toks pažangus laikraštis iš
eina lietuvių kalba, kuris ne
ša tiesos žodį tarpe lietuvių, 
užsienyje gyvenančių. La
bai norėčiau, kad Laisvė 
ir mane lankytų. Bet neži
nau, ar kas galėtų man ją 
užrašyti. Būčiau iš širdies 
dėkingas. Aš rašiau laišką 
rašyt. R. Mizarai, bet jokio 
atsakymo negavau. ‘

Jeigu neapsunkinčiau la
bai redakcijos. prašyčiau 
padėti dėl paieškojimo ma
no tėvo Juozo Unčiuriaus ir 
motinos Zosios, o tain pat ir 
brolio Broniaus ir sesutės 
Anėlios. Jie, mano tėvai, ir 
brolis su sesute išvykę į 
Amerika 1913 ar 1914 m.! 
Juozas Unčiurys iš Gelvonų 
valsčiaus Šeipūnų kaimo su 
žmona Amerikoje apsigyve
no, susirašinėjome iki 11940 
m. šiuo adresu: Mr. Joseph 
Uncura, 353 Court Street, 
Elizabethport, New Jersey, 
USA.

Nuoširdžiai prašy č i a u 
apie tai man pranešti pagal 
mano adresą. Viso geriau
sio, lieku belaukdama 
jūsų skubaus atsakymo: M. 
Naraškevyčienė, Bagasla
viškiu paštas, Širvintų rajo
nas, kaimas Šeipūnai,' Vil
niaus, sritis, Lietuva, 
USSR.

KINIJA SPARČIAI 
ŽENGIA PIRMYN

Pekinas. —Kinijos gamy
ba .sparčiai žengia pirmyn. 
Kansu provincijoje paleista 
darban virš 2,000 mažų ga
mybos įmonių. Kiangsi pro
vincijoje pradėjo veikti me
talo liejyklų 20 pečių, kur 
pagamins 320,000 tonų me
talo. Shensi provincijojepa- 
leosta darban eilė naujų 
fabrikų.

Lima. — Perų respubliko
je jau yra 40,000 bedarbių.

i

Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

i 
j

i

GENEROLAS
I. ČERNIACHOVSKIS

Vilniuje pastatytas pa
minklas generolui Ivanui D. 
Černichovskiui. T a i Uk
rainos sūnus, kuris, kovoje 
tiž Lietuvos liaudies laisvę 
atidavė savo gyvastį.

♦ Generolo Černiachovskio 
sugabumas, drąsa, mokėji
mas kirsti priešui smūgį iš
gelbėjo Lietuvoje daugelį 
miestų, miestelių ir kaimų 
nuo sunaijkinimo. Jo žygiai 
išgelbėjo dešimtis tūkst. lie
tuvių nuo išvarymo į Vokie
tiją. Štai kodėl ''Lietuvos 
liaudis gerbia .generolo ka
pą ir jo paminklą.

Ivanas Danilovičius Čer- 
niachovskis gimė Ukrainoje 
1906 m., Umaniaus mieste, 
geležinkeliečio šeimoje. Ka
da buvo dar tik 12-kos me
tų berniukas, jis neteko tę
vi ir motinos. Todėl jam te
ko vargti nuo piemens iki 
šaltkalvio gyvenimo.

1922 metais jis įstojo j 
k o m jaunimo organizaciją. 
Organizacijos vadai, paste
bėję jo gabumus, 1924 me
tais pasiuntė Ivaną mokytis 
inkarinę mokyklą. Nuo to 
iaiko jis iki mirties buvo 
karinėse jėgose.

Per dvidešimt vienerius 
metus jis praėjo šlovingą 

kelią nuo karinio mokinio 
iki fronto komandieriaus.

PIRMIEJI SMŪGIAI 
HITLERININKAMS

1941 metais Černiachovs- 
kis komandavo tankų kor- 
pui, kuris stovėjo Lietuvoje. 
Jeigu kitur hitlerininkams 
pavyko pasalingas užpuoli
mas, tai ne Černiachovskio 
kryptyje. i

Pirmomis karo dienomis 
hitlerininkams buvo suduo
tas skaudus smūgis Šiaulių 
srityje, kur jie neteko apie 
300 tankų. Černiachovskio 
tankai toje kovoje pasižy
mėjo. Šis smūgis sulaikė 
hitlerininkų veržimąsi lin
kui Latvijos. Černiachovs- 
kis tada dar buvo pulkinin
ko laipsnyje. Jis pasirodė 
drąsesnis ir gabesnis už eilę 
kitų vadų.

NUO PERGALES 
PRIE PERGALĖS

Traukiantis tarybiniai 
armijai Černiachovskio da
liniai gabiai mahevravo ir 
daug kartų skaitlingesnes 
priešo jėgas mušė. 1942 
metais gegužės mėnesį jis 
buvo pakeltas j generolo 
laipsnį.

Tais pat metais liepos mė
nesyje jis jau paskirtas Vo
ronežo fronto vadovu. Ka

da hitlerininkai grūdosi lin
kui Staligrado ir Kaukazo, 
jie išsilaužė dantis Vorone
žo fronte.

1942 metų pabaigoje pra
sidėjo Tarybų armijos ofen- 
syvas po nacių jėgų apsu
pimo Stalingrade. Generolo 
Černiachovskio frontas grū
do priešą į vakarus. Jis da-

lyvavo išlaisvinime Glucho- 
vo, Kroleveco, Bachmačo, 
Nižino ir perėjime Dniepro 
upės.

1944 metais Tarybinė ar
mija buvo naujai pergru
puota, kad kirstų priešui 
smūgį po smūgio ir visiškai 
jį išmestų iš Tarybų Sąjun
gos žemės. Aukštoji koman
da generolui Černiachovs- 
kiui pavedė Tretįjį Baltaru
sijos frontą, kuris iš Balta
rusi j os buvo nutaikytas Lie
tuvos išlaisvinimui.

BŪK LAISVA, 
LIETUVA!

Generolas Černiachovskis 
žinojo, kad hitlerininkai, 
besitraukdami, sprogdina 
namus, tiltus, ardo kelius, 
degina viską, varosi gyven
tojus ir jų galvijus. Jis ruo
šė savo armijų dalinius 
staigiems ir greitiems puo
limams, kad hitlerininkai 
negautų laiko Lietuvą nute- 
rioti. Jis su komandieriais 
ir politiniais vadais turėjo 
susirinkimus ir aiškino už
davinius.

Birželio 21 dieną Tarybi
nė armija plačiu baru perė
jo į ofensyvą Baltarusijoje, 
jų tarpe ir Černiachovskio 
komandoje Tretysis Balta
rusijos frontas. Ant Dniep
ro ir Berezinos upių galin- 
gipriešo įsitvirtinimai buvo 
sutrėkšti. Pusė milijono 
Hitlerio, armijos sunaikintą 
ir suimta į nelaisvę. 

1944 m. liepos pradžioje 
Černiachovskio vadovauja
mas frontas pasiekė Lietu
vos sieną, o liepos 8 dieną 
jau apsupo nacius Vilniuje. 
Generolas Černiacho v s k i s 
dalį jėgų paliko nacius Vil
niuje įtaikinti, o kitas armi
jos dalis metė į vakarus. Jis 
išvien su Antruoju Baltaru
sijos frontu (generolo Zh- 
charovo) perėjo Nemuną.

Liepos 12 d. jau išvadavo 
Trakus, 13 dieną—Aukšta-
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dvarį, Varėną, Marcinko
nis. Liepos 15 dieną išgrū
do nacius iš svarbaus gele
žinkelių centro Kaišiadorių 
ir Nemuno krante iš Drus
kininkų, Punios, Alytaus.

Dalis jo armijos jėgų^už 
Nemuno pradėjo apsupti 
nacių jėgas Kaune. Rugpjū
čio 1 dieną jau buvo išlais
vintas ir Kaunas.

Tuo gi tarpu jo ir Pir
mojo Pabaltijos fronto kari
niai daliniai, jų tarpe ir 
Lietuvių divizija, žygiavo 
per Daugalius, Kupiškį, Su
bačių, Panevėžį ir Šiaulius.

Į dvidešimt parų generolo 
Černiachovskio kariuomenė 
nuėjo virš 100 kilometrų, 
nuo Lietuvos rytų sienos į 
Suvalkiją. Toks smarkus 
žygiavimas neleido naciams 
deginti miestelių. Jie jau 
strimagalviais skubėjo, kad 
išneštų savo kailį.

Rugpiūčio pirmomis die-
nomis generolo Černiachovs
kio armijos daliniai stovė
jo prie Širvintos, tai yra, 
pasiekė Rytų Prūsijos sie
na. ,

GENEROLO MIRTIS
1944 metais veik visa Lie

tuva jau buvo išlaisvinta iš 
hitlerininkų vergijos. Pasi
liko tik Klaipėdos kraštas.

1945 m. sausio mėn. Ta
rybinė armija perėjo į ge- 
neralį puolimą nuo Baltijos

iki Juodosios jūros, kad pa
gelbėti Amerikos ir Angli
jos jėgoms, kurias hitleri
ninkai užpuolė Belgijoje.

Rytų Prūsija buvo nacių 
paversta į “neįve i k i a m ą 
tvirtovę.” Tarybinė armi
ja užklupo ją iš pietų ir ry
tų pusės. Generolo Černia
chovskio daliniai sulaužė 
daugybę priešo įsitvirtini
mo linijų ir apgulė Kara
liaučių.

1945 m. vasarino 18 die
ną generolas Černiachovs
kis išvyko į pirmąsias fron
to linijas, norėdamas padė
ti kairiojo sparno kovūnams 
laimėti mūšį. Tai buvo pas
kutinė jo kelionė, nes priešo 
kulka jį ten mirtinai sužei
dė. Tą pat dieną jis ir mi
rė, nesulaukęs nė 40 metų 
amžiaus.

Generolas Černiachovskis 
buvo du kartus užsitarna
vęs Tarybų Sąjungos didvy
rio vardą, apdovanotas dau
geliu garbės ženklų. Jį pa
laidojo iškilmingai Lietuvos 
sostinėje ir pastatė jo 'at
minčiai paminklą.

Vacys Reimeris sekamai 
apdainavo jo kapą:
Bet jis tylus ir nealsuoja.
Rami širdis, rami galva.
Tik bokšte plakas, plevėsuoja 
Jo iškeltoji vėliava...
Tik rausvas antkapio granitas 
Sužvilga aukso raidėmis 
k žėri vardas to, kurs kritęs 
Kartu gyvena su mumis.

J. PALECKIO ŽODIS
Generolo Černiachovskio 

laidotuvėse Vilniuje dalyva- 
į vo 80,000 žmonių. Atsisvei
kinimo kalboje Justas Pa
leckis, Tarybų Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos 
prez i d i u m o pirmininkas, 
pareiškė:

“Generolo Černiachovskio, 
dvigubo Tarybinės Sąjun
gos Herojaus, vardas yra 
susijęs su Tarybų Lietuvos 
ir jos senovinės sostinės iš
vadavimu nuo vokiečių fa
šistu. iv

“Didi yra Lietuvos žmo
nių meilė ir padėka garbin
gajai Trečiojo Baltarusijos 
fronto kariuomenei ir velio
niui jos komandieriui gene
rolui Černiachovskiui. Kaip 
graudu, kad ilgai lauktosios 
galutinosios pergalės išva
karėse mes stovime prie šio 
šaunaus armijos vado kapo! 
Jisai krito mūšio lauke, jis 
padėjo galvą už mūsų šalies 

Uaisvę ir nepriklausomybę. 
Bet jo garbė nemirs, atmin
tis apie jį nesudils!

“Prie šio kapo visi lietu1 
viai sudeda iškilmingą pa
žadą — vėsti iki sėkmingos 
pabaigos didįjį ir teisingąjį 
darbą, dėl kurio generolas 
Černiachovskis kovojo ir 
mirė, būti ištikimais mūsų 
šalies patrijotais, visas savo 
jėgas pašvęsti jos laimei ir 
gerovei.”



EUGENIJA TAUTKAITĖ

Takais takeli ais į didį kelią
(Tąsa)

Mums bekalbant, priėjo dar vienas ry
šininkas, jau pagyvenęs raudonarmietis. 
Pamatęs mane, jis nustebo ir apsidžiau
gė ir, ištraukęs iš užančio dešros, atlaužė 
man gabalą. Buvau labai alkana, todėl 
priėmiau jo dovaną. Valgydami dešrą be 
duonos, abu su Juozu jau ketinome to
liau keliauti. Tačiau tas pats raudon
armietis, pastebėjęs koks sunkus mano 
šautuvas, nusikabino nuo pečių mažytį 
kavaleristo karabiną ii- uždėjo man, pa
silikdamas sau manąjį. Nepaprastai nu
džiugau ir susijaudinau, nežinodama, 
kaip jam atsidėkoti už tokią dovaną.

Pagaliau atsisveikinome su ryšinin
kais ir išėjome į Lukiškių aikštę. Staiga 
nuo Jokūbo bažnyčios bokšto į mus pasi
pylė kulkų kruša. Užbėgę už kertės, pri- 
gludome prie mūro sienos, bet tai buvo 
menka apsauga nuo kulkų, kurios zvimb
to zvimbė aplinkui. Juozas Greifenber- 
geris jaudinosi ir stengėsi mane užstoti. 
Kelios kulkos, atmušusios nuo sienos tin
ką, peršovė Juozui milinę. Tada jis lie
pė gulti šaligatvio griovelyje. Kritau ant 
žemės, kažkur netoliese griuvo ir Juo
zas. Legionieriai vis tebešaudė. Gulėjau 
nejudėdama, bet pareiga man nedavė ra
mybės, — būtinai reikėjo kuo greičiau 
prasiveržti pas savuosius ir jiems per
duoti žinias.

Pagaliau kulkosvaidis nutilo. Matyt, 
legionieriai galvojo, kad aš užmušta, ir 
nustojo šaudę. Pradėjo temti. Tada aš 
prišliaužiau prie kažkokių vartų, paki
lau ir įbėgau i kiemą. Ten buvo saugiau. 
Apsidairiau, ieškodama Juozo Greifen- 
bergerio, bet jo niekur nebuvo. Taip mu
du ir pasimetėm.

Po kiek laiko iš .Jokūbo bažnyčios vėl 
pasigirdo kulkosvaidis, bet jau iš kito 
bokšto, kuris nukreiptas į Neries pusę. 
Jam pritardami, atsiliepė kulkosvaidžiai 
iš Rapolo bažnyčios bokšto. Supratau, 
kad visa ugnis nukreipta j Žaliąjį tiltą ir 
kad aš dar nebesu priešo pusėje. Nusiė
musi savo gauruotą kepurę, paslėpiau ją 
užantyje, karabiną pasikišau po paltu,— 
tik galiukas matėsi iš po skverno. Ką gi 
būčiau dariusi su savo didžiuliu senuoju 
šautuvu?. Mintimis vis dėkoju raudon
armiečiui už brangia dovana. Prietam
sis dengė mane. Išėjus i gatvę, pasidarė 
kažkaip nejauku. Varga is negalais pa
kiemiais ir skersgatviais pasiekiau mu
ziejų.

Iš kiemo pusės įėjusi į vidų, pakilau 
laiptais į viršų ir čia radau saviškius. 
Kaip tik tuo metu baltieji iš naujo pra
dėjo pulti. I.egionieriai mėgino leistis nuo- 
Gedimino kalno. Būtinai reikėjo kai Į) 
nors iki ryto savo rankose išlaikyti tą 
fronto ruožtą, nes kitaip baltieji būtų vi
sai atkirtę kelią mūsiškiams atsitraukti 
per Žaliąjį tiltą. Raudonarmiečiai ir ke
letas mūsų komjaunimo žmonių, atsi
gulę balkone, šaudė į gatvę. Nuo smar
kaus šaudymo drebėjo visi rūmai, byrėjo 
išmušti langų stiklai. Aš visur ieškojau 
komisaro, kuris mus siuntė į žvalgybą, 
bet jo niekur nebuvo.

—Greičiau gulk-—sušuko man kažkas 
iš vyrų. Visi kambaryje vaikščiojo pa
silenkę arba klūpciom. Kulkos zvimbė 
per išdaužytus langus. Paklusniai atsi
guliau ant grindų ir nušliaužiau į balko
ną, kur kovojo mūsų draugai. Aš taip 
pat prie jų prisidėjau. Pasislėpus už 
apvalių balkono tumbelių, buvo galima 
patogiai prakišti šautuvo vamzdį. Mano 
karabino garsas atkreipė visų dėmesį.

—Va mergičkė kad pila!—gėrėdamie
si kalbėjo kariai.

Pagaliau naktį pasirodė komisaras, ir 
aš jam papasakojau, ką man teko matyti.

Nors nedaug mūsų kovotojų, tačiau 
iki lyto mums pasisekė išlaikyti nurody
tą fronto ruožą. Vienu metu legionieriai 
paliovė šaudę. Mes taip pat nutilome. 
Palikę budinčius balkone, įėjome į di
džiulį muziejaus kambarį ir sėdomės ant 
kilimų tvarkyti šautuvų. Kai kurie ko
votojai sumigo čia pat ant žemės, pri
glaudę galvas prie šautuvų. Aš taip pat 
buvau gerokai privargusi, todėl, išvaliu
si savo karabiną, tučtuojau užsnūdau.

Auštant legionieriai vėl ėmė pulti. Vi
si skubiai iššliaužėm į balkoną. Legio
nieriai buvo jau gerai matomi. Porą va
landų dar kovojome, bet greit supratome, 
kad jų skaičius didėja ir negalėsime il
gai išsilaikyti. Pagaliau baigėsi ir šovi
niai. Mes prašėme suteikti paramą mū
sų flangui, bet visai nelauktai išgirdo

me įsakymą skubiai trauktis į kiemo 
pusę.

Mums lipant laiptais, legionieriai jau 
laužėsi į muziejų iš gatvės. Iššovę dar 
porą kartų į duris, išskubėjom į kiemą 
ir leidomės per sodelį. Į gatve prasiverž
ti jau nebebuvo galima. Pasiekę aukštą 
medinę tvorą, šautuvais išlaužėme lentą 
ir pr'alindome į kiemą Tilto gatvėje. Le
gionieriai vijosi, šaudydami mums įkan
din.

Bėgdama Tilto gatve, įsmukau į kaž
kokį kiemą,—čia galvojau paslėpti kara
biną ir šovinius, nes pati nebesitikėjau 
išsigelbėti, o suimta be ginklo kiek pa
lengvinčiau savo likimą. Mat, visi daly
vavę ginant Tarybinį Vilnių buvo šaudo
mi vietoje. Čia netikėtai kažkas pabarš
kino į langą ir. atidarė duris. Aš greitai 
įbėgau į vidų.. Pasirodo, ten gyveno dvi 
mūsų draugės — Katrė Matulaitytė ir 
dar viena mergina.

Skubiai persirengiau panelės drabu
žiais ir atsisveikinau su savo karabinu, 
kurį draugės išnešė į sandėliuką ir užka
sė. Kieme legionieriai jau darė kratą, 
ieškodami merginos su karabinu. Ilgai 
likti šiame bute buvo neįmanoma, bet 
išeiti į gatvę be jokio dokumento taipogi 
negalėjau. Mano draugės pasitraukė į 
saugesnę vietą, o aš likau viena.

Didesnė pusė miesto jau buvo užimta 
legionierių. Už Žalidjo tilto dar girdėjo
si šaudant, dar vyko kova. Staiga už sie
nos išgirdau kalbant, kad visa tarybinė 
vyriausybė, taipgi ir Kapsukas, suimta. 
Tas mane labai sujaudino. Tačiau po 
dviejų nemiegotų naktų buvau taip iš
vargusi, kad rizikavau likti čia pat nak
voti. Nė nepajutau, kaip užmigau ir iki 
ryto nieko negirdėjau, tik labai skaudėjo 
sutinę delnai. Mat, savo sunkiojo šau
tuvo užraktą galėjau atidaryti tiktai 
daužydama ranka, sukaupusi visas jė
gas. Visai kas kita karabinas,—taip gai
la man buvo su juo skirtis.

Rytą atsikėlus būtinai reikėjo iš čia 
pasitraukti. ’ Kur eiti, pas ką — nežino
jau. Gatvėje pamačiau pažįstamą mo
kytoją, kuri dirbo lietuvių mokykloje, ir 
pasiprašiau pas ją pernakvoti. Ji iškart 
griežtai atsisakė, bet pagalvojusi sutiko 
priimti tiktai vienai nakčiai. Paguldė 
mane mokykloje ant stalo ir liepė, legio
nieriams užtikus, paaiškinti, kad pati 
Įlindau pro langą.

Bet taip ilgai gyventi buvo neįmano
ma. Reikėjo kaip nors užmegzti ryšius 
su likusiais Vilniuje partijos nariais. Iš
ėjusi į gatvę, žvalgiausi sutikti, ką nors 
iš pažįstamų. Bet kaip prieiti, užkalbin
ti, ar patikės? Pagaliau aš ir pati neži
nau—draugas jis šiandien ar ne?

Tail) begalvodama prisiartinau prie 
Žaliojo tilto. Ant tilto spietėsi didelis bū
rys žmonių. Priėjau ir aš. Prie kulko
svaidžio gulėjo, visu ūgiu išsitiesęs, jau
nas, gražus vyriškis. Man pasirodė kaž
kas pažįstamo jo sukruvintame veide. 
Arčiau priėjusi, pažinau: tai. buvo Mečis
lovas Kobakas, Vilniaus miesto komen
dantas. Kažkoks pienburnis legionierius 
gyrėsi nušovęs jį kulkosvaidžiu iš Ra
polo bažnyčios bokšto. Tačiau niekas ne
sigėrėjo jo narsumu. Praeiviai žvilgčiojo 
ir, nieko nesakydami, užgniaužę savyje 
pasibiaurėjimą ir neapykantą, ėjo šalin 
nuo to baisaus vaizdo. Netoli lavono, 
pasirėmusi į tilto turėklus, stovėjo seny
va moteris ir raudojo. Tai buvo Kobako 
motina, j Ji maldavo, kad jai 'atiduotų 
sūnaus lavoną, bet vietoje atsakymo gir
dėjo tik patyčias.

(Bus daugiau)

Gegužes Pirmąją
Draugai, draugės, šiandien šventė— 
Gi Pirmoji Gegužės,
Kuri turi didžią reikšmę 
Dėl žmonijos ateities.

Švęsk!m šventę tarptautinę 
Darbo klasės pavergtos,, 
Traukini dainą, sutartinę, 
Skleiskim obalsi taikos. K

Vienbalsia i pasisakykim 
prieš žudynes, prieš karus 
Ir griežtai užprotestuokim 
Prieš atominius ginklus.

Lai išgirsta mūs valdonai’ 
Mūsų protestus, šauksmus, 
Lai nedrįsta karų ponai
Rengt karus ir šaukt vaikus.

Jonas Juška

CHICAGOS ŽINIOS
LMS Los apskrities 
komiteto darbuote

Balandžio 16 dieną Mil
dos patalpose atlaikė savo 
posėdį LMS 1-os apskrities 
komitetas. Jame buvo pada
ryta daug svarbių tarimų ir 
plačiai apkalbėta LMS veik
la. Ypatingai daug disku - 
suota būsimos konferenci
jos reikale. Tiesa, laiko dar 
turime, nes konferencija 
bus gegužės 24 d., Mildos 
patalpoj, bet kadangi į ją 
kviečiami chorai ir kitos 
meno grupės ir iš kitų kolo
nijų, k.a.: Detroito, Cleve- 
lando, Grand Rapids, Rock- 
fordo, Kenosha ir kitų mies
tų, tai reikia žinoti, kiek at
vyks, kad tinkamai pasiren
gus juos patikti.

Tad čia norime priminti 
visiems menininkams, kad 
tuojau praneštumėte ape sa
vo dalyvavimą, kad komite
tas galėtų parūpinti visą 
tai, kas svečiams būtina.

Po konferencijos turėsi
me pažmonį. Mūsų jauni
mas duos puikią menišką 
programą. Tinkamu suorga
nizavimu programistų rū
pinasi mūsų nenuilstantis 
veikėjas drg. J. Misevičius. 
O kad programa bus tinka
mai prirengta, tai iš praei
ties žinome, ką Justinas pa
sižada, tą visuomet ir atlie
ka. ;

Nutarta apskrities komi
teto vardu surengti meni
ninkų išvažiavimą vasaros 
metu ir pasistengti duoti 
gerą dainų programą.

Nutarta pąsveikinti Dai
lės ir Djrainos klubo narių 
susirinkimą ir duoti para
mai $5.

Nutarta pasveikinti “Vil
nies” Bendrovės suvažiavi
mą, kuris įvyks geg. 4 d., ir

įteikti dienraščio reika
lams $5.

Plačiai diskusuota, kad at
eiti į talką Mildos namui, 
pertvarkyti trečio aukšto 
salėje estradą-sceną. Kaip 
dabar yra, ji labai maža. 
Jei scena būtų didesnė, dau
gelis mažęsnio'masto paren
gimų būtų galima ten su
ruošti. Komitetas sutiko 
prisidėti su darbu to reika
lo sutvarkymui. Bet paskir
ta drg. J. Misevičius prižiū
rėti ir vadovauti tam dar
bui.

Rašant šią žinią į spaudą, 
LMS 1-os apskrities sekre
torius J. D. Bendokaitis 
randasi Illinois Research li
goninėje, 840 S. Woods, 
kambario nr. 637. Kas ga
lite, atlankykite ligonį. Lin
kiu greito pasveikimo po 
sėkmingos operacijos.

—V. Kripei is

atliko klasiškus šokius, 
kurie publikai patiko, 
Charles Kleinauskas, Be
niuliu dukters sūnus, dar 
visai jaunas berniukas, 
gražiai davė akordiono so
lo. Jeigu būtų gyvas K. 
Beniulis ir tą būtų matęs, 
tai jam būtų buvę suteikta 
daug džiaugsmo.

Broliai Benny ir Edw. 
Saukai, Benio ir Stepanės 
sūnūs, gražiai pagrojo 
smuiku ir akordionu. Pub
likai patiko, tai juos iššau
kė antru kartu.

Phyllis Wallen, Antano 
ir Rožės Wallen marti, dai
navo soprano solo kelias 
dainas iš operų. Publikai 
labai patiko, nes turi gražų 
ir išlavinta baisa, v- • •

Rožė Stripinis, soprano 
solo, buvo gerai pasirengus 
ir gražiai atliko. Aldona 
Wallen-Downey, kontr-alto 
solo, ir jos vyras, Eldon 
Downey, baritono solo, gra
žiai pasirodė ir su duetu.

Publikai labai patiko ir iš
šaukė antru kartu.

Po koncertinės programas 
buvo šokiai. Grojo šeši mu
zikantai. Visi linksminosi.

Dabar laukiame kito pa
rengimo, nes Aido Choras 
iš Worcesterio, vadovybėje 
Jono Dirvelio, atvyks su
vaidinti operetę “Kada kai
mas nemiega.” Parengimas 
įvyks gegužės 11 d., 2 vai. 
popiet, Lietuvių Tautiško 
Namo salėje, N. Main St., 
Montello. G. Shimaitis

Newark, N. J.
Onos Kazokevičienės ad

resas: 599 Bergen St., New
ark, N. J., tapo praleistas, 
pranešant apie jos ligą, o 
be adreso lankytojai nega
lėtų jos susirasti. Tai dabar 
prašom aplankyti vienišą 
sergančią draugę.

I J. K.

Montello, Mass.
Parengimas pavyko

Balandžio 19 d. Lietuvių 
Tautiško Namo viršutinėje 
svetainėje įvyko Montello 
Trio koncertas su šokiais. 
Gerai pavyko, publikos — 
vietinės ir iš apylinkės — 
atsilankė nemažai. Meninė 
dainų programa visus pa
tenkino.

Montello Trio — Rožė 
Stripinis, W. Yuodeikis ir 
Alb. Potsius—pradėjo dai
nų programą. Jie sudaina
vo keletą liaudies dainų la
bai puikiai. Vyrų grupė, 
vadovybėje Alb. Potsiaus, 
sudainavo apie keturias 
dainas. Buvo gerai susimo- 
kinę, tai gavo publikos už- 
gyrimą.

Audrey Potsiukė, M. 
Potsicnės anūkė, gražiai

Lawrence-Methuen, Mass

Pirmas Pavasarinis Parengimas
pandos Naudai—“Laisvei”

Sekmadienį, Gegužes-M ay 18
Pradžia 2 vai. dieną

MAPLE PARKE
Lawrence-Methuen, Mass.

#7 <į

Bus šaunūs pietūs šiame metiniame parengime, 
iš geriausių Valgių ir įvairių gėrimų. Tad kviečiame 
visus dalyvauti šiame pirmame pavasariniame pa
rengime, pirmame šį sezoną.

Rengėjai, LLl) inLDS Kuopos
■ I

□ ūiui trini m: frunin miifn lEmJurnJibin imrn un anw n 11 uurainrin ?

Montello-Brockton. Mass.%
Worcesterio AIDO CHORAS Suvaidins Trijų Aktų Operetę

KADA KAIMAS NEMIEGA”-

Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugove

Sekniad,. Gegužės-May 11 - Pradžia 2 Vai. Dieną

Worcesterio AIDO CHORAS, vadovybėje Jono Dirvelio

Lietuvių Tautiško Namo Viršutinėj Salėj, 668 No. Main Street, Montello
Kviečiame, visus meno mylėtojus ir rėmėjus dalyvauti, pamatyti šią gražią operetę, kurią 

parašė V. Raila, muziką sutaisė aDratėlė Yud en. Yi’a gražių dainų ir jaukaus humoro.
Durys atdaros nuo 1 vai. dieną.

Rengėjai

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., bal. (April) 29, 1958



BROCKTON, MASS.
J

Mire A. M alant
Balandžio 16 d. neteko

me ilgamečio “Laisvės” 
skaitytojo Antano Valant- 
Valantukevičiaus. Mirė sa
vo namuose. Jis su šeima 
turėjo farmą. Buvo pašar
votas Yakavonio šermeni
nėje, N. Main St,. Buvo 
daug gėlių vainiku ir ati
davė pagarbą skaitlinga 
uublika. A

Palaidotas Melrose kapi
nėse laisvai. Į kapus lydėjo 
skaitlingai. Visi buvo už
kviesti sugrįžti į Lietuvių 
Tautiško Namo svetainę, 
kur davė pietus.

Velionis paliko dideliame 
liūdesyje mylimą ž m o n ą 
M a r i j o n ą Valant (Vis
li iauskaitę), sūnų Rudolph, 
marčią, anūkų, podukrę 
Mrs. Ellen Stripinis ir jos 
šeimą, ir daugiau giminių, 
taipgi d a u g draugų ir 
draugiu.

Velionis pirmiau sirgo, 
t u r ė j o sunkią operaciją. 
Biskį buvo susvei kęs, tačiau 
prieš porą mėnesių vėl sun
kiai ..susirgo. Ligoninėje 
gydė,'.prižiūrėjo, bet negel
bėjo. Buvo paivežtas į na
mus. Jis kankinosi, nes ne
galėjo gulėti—smaugė, tai 
dieną ir naktį sėdėjo kėdėje.

Bet ir tokioje padėtyje 

<

I

T t:H

būdamas rūpinosi darbi-i 
ninkiška spauda. Kada tik 
lankiausi, vis apie tai kal
bėjo. Ir sakė, “nors nesu 
turtingas, bet po mano m ir-: 
čiai palieku ‘Laisvei’ $100.” i

Lai būna Antanui lengva1 
žemelė! Reiškiu jo šeimai j 
gilia užuojauta!

ŠIRDINGA PADĖKA
Š i r d i ng i a us i a i dėkojame 

visiems giminėms, drau
gėms ir draugams už sim
patiją, užuojautos laiškus, 
atvirutes, dovanas, gelių 
vainikus ir už viską, kas 
kuo gelbėjo mūsų liūdesio 
valandomis, kuomet mirė 
mūsų tėvas — namų galva 
Antanas Valant (Valantu- 
kevičius).

Dėkojame gaspadinėms 
M. Gutauskienei, K. Čereš- 
kienei, A. Kukaiti-enei ir 
kitoms, kurios pagelbėjo 
rūpestingai paruošti užkan
džius šermenų laiku. Ačiū 
visiems palydėjusiems ve
lionį į kapus. Dėkui G. 
Shimaičiui už nuvežimą jo į 
ligoninę, už lankymą ligo
ninėje ir namuose. Ačiū 
sesutei Onutei Chestnut už 
visokią pagalbą, namų ruo
šą ir sergančio prižiūrėji
mą. Visiems dėkui, kurie 
mums vienaip ar kitaip pa
gelbėjo!! Ačiū ir graboriui 

V. Y'akavoniui už simpatin
gą ir mandagų patarnavi
mą. Visiems širdinga mūsų 
padėka!

.Marijona Valant, 
Velionio žmona 

Rudolph,
sūnus ir šeima

Ellen Stripinis, 
podukrė ir šeima

Kiti mirę lietuviai
Kovo 17 d. mirė George 

Chesnul (česnulevič i u s ) . 
Velionis priklausė prie Lie
tuviu Piliečiu K 1 u b o ir 
Franklin Club. Paliko tris 
sūnus ir vieną dukterį. Bu
vo geras žmogus, su visais 
gražiai sugyveno.

Kovo 29 d. mirė Hele
na Norkevičienė (Šatkaus
kas). Priklausė prie Biru
čių Pašaipi nes draugystės. 
Buvusi “Laisvės” skaityto
ja, palaidota Melrose kapi
nėse.

Balandžio 10 d. mirė Ma
ry Galinis, jau buvo 88 me
tų amžiaus.

Taipgi balandžio 9 d. mirė 
Michael Gecewich, buvo dar 
tik 48 metų amžiaus.

Balandžio 8 d. mirė Vin
centas Watchkis, 50 metų 
amžiaus. Paliko ž m o n ą 
Dorothy Watchkis (Petra- 
sevich). Velionis priklausė 
prie Lietuvių Piliečių Klu
bo, Franklin Club ir Brock
ton Lodge of Elks.

Kitos pastabos
K. Čereškiene per eilę 

metų atlieka daug gerų 
darbų. Jeigu kada laisvie
ms numiršta, tai ji šeimos 
simpatijai surenka vardus, 
pavardes ir užuojautą pa
siunčia į “Laisvę.” Užuo
jauta telpa laikrašty, — tai 
graži, kultūriška simpati
jos išraiška.

Bet atsiranda atsilikėlių, 
kurie ir jai išmeta prastą 
žodį...

Mūsų ilgametė veikėja J. 
Stigienė ne vien daug vei
kia, bet ir gali pasakyti 
prakalbėlę. pa rinkėse arba 
prie mirusio draugo ar 
draugės, šermeninėje ar 
ant kapinių. Ji turi žinoji
mo ir talento.

Rožė ir Antanas Wallen 
yra laimingiausia šeimyna, 
tai menininkų šeimyna. Jų 
dukrelė Aldona, žentas ir 
marti Phyllis yra visi pro
fesionalai menininkai.

G. Shinuritis

SOVIETŲ IR JAPONIJOS 
ŽVEJYBOS SUTARTIS
Maskva. —"Tarybų Są

junga ir Joponija pasirašė 
žvejybos reikalais sutartį. 
Sovietai sutiko, kad per 
metus Japonija gali pasi
gauti 110,000 tonų lašišų 
(sąlmonų) tarybin i u o s e 
vandenyse.

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinkimas

Pirmadienį, gegužės 5 
dieną įvyks labai svarbus 
LDS 6 kuopos susirinkimas, 
kad pasekmingai atlikti 
svarbius organizacijos rei
kalus.

Mes jau žinome, kad šia
me susirinkime bus balsavi
mas Centro valdybos ir rin
kimas delegatų į LDS 13-tą 
Seimą, kuris įvyks liepos. 7, 
8 ir 9 dienomis, Pittsburgh, 
Pa. Mūsų 6 kuopa visuomet 
pasiųsdavo delegatus į pir- 
mesnius LDS seimus, tad 
būtų labai gražus dalykas, 
kad ir šiame seime mūsų 
kuopa turėtų atstovybę.

Kaip matote, draugai,
šis susirinkimas iš tikrųjų 
yra svarbus. Tad visų narių 
yra būtina pareiga dalyvau
ti. Leistina manyti, ■ kad 
mes visi įvertinsime.šio su-' t . 

Lawrence. Mass.
Iš LLD kuopos susirinkimo

Balandžio 20 d. turėjo
me du susirinkimus—LDS 
ir LLD. Daugiausia buvo 
kalbama apie prisirengimą 
prie pavasarinių parengi
mų. Pirmas tai bus ban
ketas, kuris įvyks gegužės 
18 d. dėl “Laisvės” para
mos. Komisija pradėjo dar
buotis ne juokais.

Taipgi prieita prie LLD 
suvažiavimo. Nutarta pa
siųsti delegatą į suvažiavi
mą. Išrinktas S. Penkaus- 
kas. Jis bus atstovu abiejų 
organizacijų.

Pakeltas klausimas dėl 
knygų leidimo, ar žurnalo. 
Iš pasikalbėjimų pasirodė, 
kad knygos turėtų būti lei
džiamos. Draugija yra tam 
sukurta. Žurnalo leidimas 
gali būti ir sulaikytas, jei
gu finansiniai pasidarė 
sunku, nebegalima išsivers
ti. Juk tie patys straips
niai, kurie telpa žurnale, 
g a 1 i tilpti laikrašičuose. 
Tai kam daryti didesnes iš
laidas?

Pasirodo, jeigu mes nu
stotume leidę knygas, tai ir 
draugiją laipsniškai turėtu
me palaidoti. Tai būtų di
delis apsileidimas mūsų ap- 
švietos ir kultūros srityje. 
Mes gi turime dėti pastan
gas draugiją palaikyti kny
gų leidimui.

J. Rudis davė geyą suma
nymą, kad kiekvienas LLD 
narys turėtų kalbinti visus 
gerus lietuvius prisirašyti 
prie draugijos. Mes gerai 
žinome, kad kožnas vienas 
narys turi savo draugų, 
kurie nepriklauso prie Li
teratūros Draugijos. Tai 
gera progą pakalbinti prisi
rašyti. Tokiu būdu drau
gija padidės narių skaičiu
mi ir sutvirtės finansiškai. 
Taigi, visi draugai prie 
rekrutą vhno n a u j ų na
rių į LLD! Kurie gausite 
naujų narių, tie būsite pa
skelbti spaudoje, kaipo at
likę prakilnų darbą.

■ •

Apskričių piknike birže
lio 15 d. turėsime puikią 
programą, nes Montello 
vyrų grupė apsiima daly
vauti. Tai grupei, kaip ži
nia, vadovauja Albertas 
Pocius. Taipgi to paties 
mokytojo vadovybėje daly
vaus programos atlikime 
Trio. Abi dainininkų gru
pės gerai išlavintos.

Tiktai reikia visiems ge
rai organizuotis piknike da
lyvauti. Ten bus gera pro
ga susitikti su savo senais 
draugais ir pažįstamais.

Bet pinkiausia kviečiame 
kolonijų draugus ir drau

sirinkimo svarbą, kaipo ge
ri organizacijos patrijotai, 
ir dalyvausime jame.

Sekr. O. Wellus

Daug nelaimių įvyksta. 
Kad išvengti bei sumažinti 
automobilių nelaimes, kurių 
įvyksta veik kiekvieną die
ną po kelias, tai miesto me
ras John J. Burns su 1-ma 
diena gegužės dar pridės 9 
policijos automobilius, kurie 
važinės gatvėmis, pridabos 
važiuotės įstatymus.

ž vyksta daug nelaimių 
dėlei auto valdytojų neat
sargumo, bet įvyksta ir to
kių, kad einant skersai gat
vę užgaunami ne tik dideli 
žmonės, bet ir vaikai. Perei-
tą savaitę į 4 dienas buvo 
pavojingai sužeisti 3 vaikai 
tarpe 3 ir 8 metų. Tai gana 
daug, mano supratimu. Bet 
kas tame kaltas? Onytė 

ges dalyvauti gegužės 18 d. 
bankete Maple parke. Tai, 
bus pirmas toks šaunus: 
banketas. Kaip vietiniai, 
taip ir kolonijų Laisvės rė
mėjai atvažiuokite, būsite 
visi gerai pavaišinti. Ir 
tarpe žaliuojančių mede
lių iš po sunkios žiemos ga
lėsite giliai pakvėpuoti tyru 
oru. Tuomi sustiprinsite 
savo sveikatą.

S. Penkauskas

SOVIETAI VEJASI 
AMERIKOS GAMYBĄ
Washingtonas. — Pirma

jame 1958 metų ketvirtada
lyje Tarybų Sąjunga pasi
gamino 14,600,000 tonų plie
no. Tuo kartu Amerika, kuri 
turi galingesnę industriją, 
pasigamino 18,790,000 tonų. 
Sovietų gamyba sparčiai 
auga, nes kovo mėnesį ji bu
vo netoli Amerikos gamy
bos.

Taipeh. — Taiwano (For- 
mosos) sala turi 9,500,000 
gyventojų.

NAMŲ SAVININKAMS I 
Pehtiname namus iš lauko ir 
vidaus; apkalame Bingeliais:; 

; sutaisome pijazus ii' dengia-; 
me bei taisome stogus. ;

Prašom kreiptis: ;
JOHN PETRUS

• 14 Gartland Street ■
Jamaica Plain, Mass.

; h Tel.: JA. 4-4576 ;

South Boston, Mass.
Gegužinis Parengimas

Šio parengimo tikslas yra sukelti kiek finansų 
pasiuntimui delegatų į LLD suvažiavimą, kuris 
įvyks liepos 6-tą d., Pittsburghe.

Rengia LLD 2-ros kuopos Moterų skyrius.

Įvyks Sekmadienį

Gegužės 4 Mav
Salėje 318 Broadway

Bus duodami skaniai pagaminti pietūs 
ir bus graži programa.

/

Kaip matote, šis parengimas yra labai svarbus, 
tad nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti jame. Ren
gėjos užtikrina, kad būsite skaniai pavaišinti ir 
linksmai laiką praleisite.

Pradžia 1-mą valandą dieną.
Renginio Komisija

5 pu«l.-»Laisvė (Liberty)* An trad., bal. (April) 29, 195;

So. Boston, Mass.
Dėmesio Bostono ir
apylinkės LDS 62 

kuopos ir ALDLD 
2 kuopos nariams

Bendras šių kuopų susi 
rinkimą įvyks gegužės 8 d 
8 vai. vak., po num. 31< 
Broadway, So. Boston. Ypa< 
ALDLD nariams reikalai 
labai svarbus. Jau seniai 
kai ši organizacija turėj< 
visuotiną suvažiavimą. Da 
bargi yra šaukiamas šuva 
žiavimaš: liepos mėn., Pitts 
burgh, Pa. Yra draugų pen 
sininkų, turinčių daug lai 
ko, ir nekurie turi avo au 
tomobilius, be didelių kasti 
ir vargo galima nuvažiuoti

Suvažiavimas nutars 
Mums pasilikti tik su žur 
nalu “šviesa”, ar ir ateityj 
leisti knygas, kaip buvo da 
romą iki šiolei. Todėl ir me 
prisidėkime su savo balsi 
Delegaciją siųskime.

Įdomaujasi
Daug kas viens kito klau 

šia, ar Sovietų Sąjungo
Moiseyev šokikai bus Bos 
tone? Taip, jie Bostone bu 
birželio 13 ir 14 dd., Th 
Boston Garden North sta 
tion. Svetainėje telpa api 
20,000 žmonių.

Ar tikėtus parduos pirm 
parengimų, neskelbia.

M. K

Specialūs pietūs
Kaip jau visiems žinoma 

liepos mėnesį įvyks LDS i 
LLD suvažiavimai ir pri 
jų kuopos turi ruoštis, ka< 
jie būtų skaitlingi.- Me 
southbostoniečiai manom 
pasiųsti bent du delegatus 
minėtus suvažiavimus, i 
mes nenorime patekti į bied 
nų kuopų sąrašą, kad gaut 
iš apskričių pinigų padengi 
mui delegatų kelionių.

Kad sukelti dėl kelionr 
pinigų, tai So. Bostono Mo 
terų LLD 2-os narės rengi 
skanius pietus, kurie įvyk 
gegužės 4, pirmą valanda 
pietų laiku. Jos prašo, ka> 
nesivėluotų, nes po pietų tu 
rėsime platų pasikalbėjime 
kiek delegatų pasiųsime i 
kokius pageidavimus jie tu 
retų nuvežti ir perduoti su 
važiavimui.

P.S. Bandykime vien, 
dieną prieš pietus nevalgy 
ti, nes jau kelintas banketą 
kaip mes neįstengiam visk 
suvalgyti, kiek moterys pri 
gamina.

Jaunuti

Maskva. —Nikitai Chruš 
čiovui sukako 64 metai.
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nepaprastai buvusi šalta ir 
snieguota žiema, kuri neiš
vengiamai apsunkino atlik
ti būtinai mūsų dienos gy
venimo pareigas bei praves
ti organizacijų parengimus. 
Tas rimtai trukdė meninin
kų veikimą. Jam teko sun
kiai grumtis su žiemos at
gabentais nepalankumais ir 
ruoštis pasveikinti grįžusį 
gražųjį pavasarį, kurio grį
žimo jokios kliūtys nesulai
ko.

Išdykę jaunuoliai 
terorizavo žmones

Vania” nesinaudoja filmo 
Galimybėmis rodyti plates
nius akiračius, įjungti ap
linkas, kitus žmones. Vis-

TEATRUOSESveikina vilniečių 
suvažiavimų

Šiuo kartu Vilnies b-vės 
akcininkų suvažiavimą, ku
ris įvyks gegužės 4 d. Čika
goje, sveikina sekami asme
nys:

J. Gasiūnas su $10.00
M. Liepa $8.00
Po $5:

“DĖDE VANIA”
Prie dviejų filmų pagal ^as filmuota lyg būtų fil- 

klasiškus rusiškus kūrinius muot'as pats scenos veika- 
( T o 1 s t o j aus “Karas ir ]as teatre. Atrodo, kad fil- 
Taika” ir Dost o j e v s k i o į mininkas savo kameros be- 
“Broliai K a r a mazovai”), 
dabar New Yorko kino-te- 
atruose į 
A. Čechovo ‘Dėdė Vania,' — | 
angliškai “Uncle Vania.” 
Šis filmas rodomas Baro
net teatre, Manhattane.

Tam tikru atžvilgiu šis 
filmas yra geresnis už pir
muosius du, bet kitu atžvil-' 
giu silpnesnis. Į

‘Dėdė Vania” sukurta 
filmo pavidale pagal sceni
nį veikalą, kuris buvo per
statytas apie dveji metai 
atagl New Yorko ' teatre 
Fourth Street Playhouse. 
Ta pati aktorių trupė su 
Franchot Tone priešakyje, 
kur vaidino scenoje, vaidi
na ir filme. Filmas seka 
originalų Čechovo veikalą

i beveik nuo pradžios iki ga-į
i “prie-

” kaip tai daryta prie 
ir Dostojevskio 

romanų.
Taigi, iš to atžvilgio “Dė

dė Vania” ištikimesnis ru
siškam klasikui. Bet iš ki
tos pusės, “Dėdė Vania” ga
mintas žmonių, kurie, kaip 
matyti, neperdaug nusima
no apie filmų meną, nors 
Franchot Tone, kuris padė
jo režisuoti, yra senas Hol- 
lywoodo veternas. “Dėdė

MIRE
Sekmadienio vakarą, bal. 

27 d., Kew Gardens ligoni
nėje mirė ilgametis laisvie
ms Charles Pužauskas. Mi
rė sulaukęs 69 metų am
žiaus. Didžiausiame liūde
syje paliko žmoną Juzę . ir 
dukrą Sylviją. Pužauskai 
gyvena po num. 80-31 90th 
Rd., Woodhavene.

Velionio kūnas pašarvo
tas pas Šalinską. Bus lai
dojamas ketvirtadienį,
gūžės 1-mą dieną, 11 vai. 
ryto. Palaidotas bus Cyp
ress. Hills kapinėse.

Reiškiame giliausią už
uojautą velionio žmonai ir 
dukrai, taip pat giminėms 
ir draugams. Netekome dar 
vieno gero, malonaus, pa
žangaus lietuvio. Kaip gai
la ! Rep.

veik niekad nepajudino. Iš 
to atžvilgio filmas silpno- 

prisideda trečias: i ]<as>
at « ” i £ecpovas ]ieka Čecho

vas. Jo tragedija, kuri at
miešta filosofine koihedija, 
prasiskverbia pro veikalą, 
kiek silpnumų jame nebūtų. 
Filmas vertas matymo..

Teisingai aną dieną vie- iš Bedford-Stuyvesant mies- 
nas dienraštis pareiškė, kad to dalių. Jie iš anksto buvo 
“New Yorkas yra mirties Į susitarę Coney Islando 
raistas”. Ar gali būti biau- tyje muštynių keliu išrišti 

kaip IND savo tarpe kokį tai nesusi
pratimą.

Visgi kas nors apie jų te
rorą suspėjo pranešti poli
cijai. Į jų nuskirtą vietą 
“karui” jau rinkosi polici
ninkai. Todėl pilno jaunuo
lių karo nebuvo. Jie suspėjo 
tik du peiliais perverti, bū
tent D. Baldwina ir H. Gog- 
ginsą, abu po 17 metų am
žiaus. Jie abu atsidūrė ligo
ninėje. Traukinyje jie per
dūrė kaklą H. Saundersui, 
19 metų, kuris pastatytas 
po $15,000 kaucijos. Sako, 
kad dar yra ir mažiau su
žeistu.

Policija suėmė 44 jaunuo
lius. Visi jie apie 16 ir 17 
metų amžiaus.. Jų vadai pa-

resnis įvykis, 
traukinyje buvo?

Žmonės važiavo trakiniu 
link Coney Island. Ir štai 
Brooklyne susigrūdo trau
kiniu apie 60 baltų ir negrų 
jaunuolių, apsiginklavusių 
peiliais, gelžgaliais, “zip 
šautuvais”, ir terorizavo

Šiuo tarpu Menininkų 
Antrosios Apskrities ribose 
pilnai veikia Worcesterio ir 
Montello Chorai, kurie tra
diciniai imasi savo pareigas
atlikti, surengdami pavasa- žmones kelių mvlių kelionė- 
rinį koncertą. Šiemet toks je. Jie lakstė išilgai aštuo- 
koncertas įvyks gegužės 18 nis vagonus, laukiniais hal
ei., Worcesteryje. Jam į tal
ką atvyks veiklus Hartfor
do Laisvės Choras vadovy
bėje lietuvių dainos dvasio
je išaugusios francūzaitės 
Wilmos Hollis.

Šia proga LMS 2-oj ap
skritis kviečia ir prašo vi
sus būti su menininkais ge
gužės 18 d. Lietuvių salėje, 
29 Endicott St. ir bendrai 
paskeikinti grįžusį gražųjį 

( visų laukiamą pavasarį su 
i daina. Pradžia 2 vai. diena.

M. S.

į Beirutas. — Bomba spro- 
. go tik 300 pėdų nuo premje- 
: ro R. Sohl namo.

PRANEŠIMAI
: GEGUŽINES APVAIKŠC'IO.JIMAS 

įvyks gegužės 2 d., 8:30 vai. vak.
į Tunis Mansion, 929 Bergen Street, 
I Newark, N. J. Kalbės Patrick Tou- 
, hey, Martha Stone. Bus įvairi pro

grama. įžanga 50c. • Kviečiame vie-
I tinius ir iš apylinkes dalyvauti, 
švęsti gegužės pirmąją dieną. Ren- 

i gėjai—May Day Committee of Essex 
(County. (49-51)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Meno Sąjungos 2-ra Ap

skritis rengia gražų pavasarinį kon
certą, sekmadienį, gegužės 18 d. 
Programos atlikime dalyvaus Hart- 
tordo, Montello ir Worcesterio me
nininkai. Pradžia 2 vai. dieną. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 

, dalyvauti šiame koncerte. Salėje 29 
i Endicott St. Rengėjai. (50-52)

, BROCKTON, MASS.
Sekmadienį, gegužės 11 d., ma

tysite 3-jų aktų operetę KADA 
t KAIMAS NEMIEGA. Suvaidins 

Worcesterio Aido Choras,, vadovau- 
jant Jonui Dirvdiui. Rengia Liet. 

, Taut. Namo D-vė viršutinėj salėj, 
i 668 N. 
| dieną. 
I jaukaus 
’ muziką

‘ Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. (51-53)

Main St. Pradžia 2 vai.
Išgirskite gražių dainų ir j 
humoro. Parašė V. aRila, 
sutaisė Daratėlė Yuden.

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks ge

gužės 5 d. Lietuvių Taut. Namo 
kambariuose. Nariai prašomi da
lyvauti, turime svarbių reikalų ap
tarimui, kaip tai Laisvės piknikas 
ir kiti reikalai. Geo. Shimaitis.

(51-52)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 46 kp. „susirinkimas įvyks 

trečiad., gegužės (May) 7 d., 7:30 
v. v., Liberty Auditorijoj, 110-06 At
lantic Avė. Nariai prašomi daly
vauti. Bus balsavimas LDS Centro 
valdybos sekamam terminui, rinki
mas delegatų į LDS seimą, kuris 
įvyks Pittsburghe liepos mėn. ir tu
rime kuopos reikalų aptarimui. 
Kom. (51-53)

LDS 1 kp. metinis banketas jvyks 
• gegužės (May) 10 d., 7.30 vai. vak., 
Liberty Auditorijoj, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill.

Šis banketas bus nepaprastas, 
kadangi Alex Velička, 1 kuopos pre
zidentas, gamins patrovas šiam ban- 

| ketui. O jis per daugelį metų paty
ręs tame darbe. Taigi kviečiame 
skaitlingai atsilankyti, ir patirsite, 
kad maistas skaniai paruoštas.

Rengėjai

NEW HAVEN, CONN.
šeštadienį, geg. 3 d., įvyks Ge

gužės Pirmosios apvaikščiojimas. 
t Pradžia 8 v. v. Peoples Center, 37 

Howe St. Bus žymus kalbėtojas. 
"į Auka 50c. Kviečiame vietinius ir iš

apylinkės dalyavuti. Rengėjai.
(51-52)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 1 d., kętvirtadienio vakare. 
Liberty Auditorijoje. Bus Centro 
valdybos ir Seimo delegatų rinki- 

i ma«. Todėl svarbu visiems kuopos 
nariams šiame susirinkime dalyvau
ti. Valdyba.

sri-

ge-

Anne Yakštis
Tadas Kaškiaučius

sais rėkė, triukšmavo, me
džioklės peiliais švaistėsi ir 
stotyse žmonių neleido iš 
traukinio išeiti. Mat, jie bi
jojo, kad iš traukinio išėję 
gali pranešti policijai. Ir 
taip jie terorizavo arti šim
to moterų ir vyrų.

Pagaliau 18th Avė. stoty
je jie išsigrūdo laukan. Tai 
buvo trys jaunuolių gaujos eiliniai po $5,000.

Tel Aviv. — Izraelio val
džia praneša, kad Aqaba 
užlajoje susišaudė žvejai. 
Yra užmuštų iš Jordano ir 
Izraelio pusės.

K. Petrikienė
K. Depsas
V. Bunkus
A. Balčiūnas $3.00
J. Steponaitis $3.00
G. Wareson $2.00
V. Mikelėnas $2.00
Po $1:
M. Stakovas
K. Levanas
A. Bieliauskas
P.Grabauskas
E. Kasmočienė
Ačiū visiems!
Kurie dar nepridavėte 1O) neprideda visokių 

dovanėlių, prašomi priduo- du, 
ti, nes ketvirtadienį reikės Tolstojaus 
visą, ką sudėsime, pasiųsti 
į Čikagą.

R. M.

4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* *!• 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Aido Choro koncertas 
įvyks gegužes 4 dieną

I

A. LaMarca gaus 
naują teismą

1956 m. gruodžio 7 d. An-; Mūsų didžiąjai jubilieji- 
gelo LaMarca buvo nuteis- į nei šventei artėjant, šiuomi 
tas mirti elektros kėdėje norime jums tik priminti ją 
už pavogimą ir nužudymą! ir prašyti, kad geg. 4-ošjjo- 
Weinbergeriu vaiko. Kelis! pisti praleistumėt pras mus. 
kartus buvo jam paskirta iri Jeigu j ū s tai padarysite, 
mirties diena. Jį laikė Sing mūsų 45 metų jubiliej aus 
Sing kalėjime. Bet jo advo-įšventė bus mums linksma ir 
katu pastangomis mirtis laiminga. Ji mums teiks vil- 
buvo atidėliojama. Pagaliau IĮ dar ilgai gyvuoti, 
gavo jam nauią teismą.

LaMarca dabar laikomas Į prašome žiūrėti ■ skelbime. 
Mineola kalėjime. Jo advo-I 
katai nori perkelti teismo 
reikalus iš Nassau apskri
ties į kitą, nes, sako, ten jis 
vėl negaus “teisingo teis
mo”. Jie įrodinėja, jog La
Marca piktadarystę atliko 
“laikinai netekęs proto iš 
priežasties didelių skolų”.

Daugiau koncerto žinių

Aidiečiai

Tokio. — Japonija nega
lės gaudyti žuvų Okotskose 
jūrose. Taip susitarta, su 
Tarybų Sąjunga.

Pajieškojimai
Ieškau brolių Vinco ir Aritano Za- 

rauskų. Jie išvyko į JAV prieš 
mąjį pasaulinį karą. Po I-ojo 
saulinio karo korespondenciją 
broliais palaikiau, o po 2-ojo p.
ro jokios žmios apie juos neturiu. 
Prieš išvykimą į Ameriką jie gyve
no Alytaus apskr., 'Daugų valse., Gė- 
dukonių kaime. 
Alytaus apskr., 
Dabartinis mano
Savičiaus g-vė, Nr. 9, b. 4, Amilė 
Zagbrskienė, Lithuania, USSR. .

■ (49-50)

Passaic, N. J. — R. King, 
25 metų amžiaus, gavo 
mėnesius kalėjimo ir nu
teistas sumokėti $800 pini
gais. Jis aštuonis kartus be 
reikalo iškaukė gaisrų gesi
nimo komandą.

Ar Turite Televizijos Bėdų?
Kodėl turėti prastą rodymą? 

Mes garantuojame visus pataisy
mus. žemos kainos. Tin’kamas, 
teisingas patarnavimai visiems.

County Radio-T-V
Service

716 Richmond Ave. 
Port Richmond, S. I. 

Gibraltar 8-0850.

pir- 
pa- 
su 

ka

Anksčiau gyvenau
Kriklionių kaime, 
adresas: Vilnius,

Eugenija Murauskaitė ieško savo 
dėdės Juozo Murausko, kuris 1907- 
1908 metais (iš Peterburgo) išvyko 
Amerikon. Jis. buvo ^apsigyvenęs 
Brooklyne ar New Yorke, tikrai ne
žinau, nes su juo seniai yra nu
trūkęs susirašinėjimas. Labai no
rėčiau su juo susirašinėti. Būtų I 
labai smagu ■ jei jis pats ar kurie 
apie jį žino, man parašytų sekamu 
adresu: Vilnius, Žygio g-vė 9-3, 
Eug. Murauskaitė, Lithuania, USSR.

(49-50)

amo choro
JUBILIEJINIS KONCERTAS

Iš motery veikimo
Balandžio 17 d. vakare tu

rėjome labai gražų susirin
kimą. Draugių atsilankė pu
sėtinai daug. K. Petrikienė, 
pirmininkė, atidarė susirin
kimą.) Apsvarstėme kelis 
klausimus.

Buvo daug 
suvažiavimą, 
1958 m. liepos
ge, Pa. Nutarta pasiųsti at-

kalbėta apie 
kuris įvyks 
6 d., Pittsbur-

Taipgi plačiai kalbėta 
_ apie LLD 2-ros apskrities 

konferenciją, kuri atsibus 
gegužės 25 d., Libertv Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Nutarta turėti parengi
mą pagerbimui motinų ir 
tėvų bendrai. Jis įvyks bir
želio 7 d. vakare. Bus vaišių 
ir meninė programa. Ren
gėjos prašo visuomenės ne
pamiršti tos dienos ir skait
lingai atsilankyti.

Turėjome ir vaišes, bet 
jos buvo skirtingesnės nuo 
kitų. Tatai buvo pagerbi
mui mūsų iždininkės, grį
žusios iš Floridos, Mary Mi
sevičienės, kuri pakeitė sa
vo pavardę į Lideikienę. 
Linkime laimingo jiems po
roje gyvenimo! Sudainavo
me “Ilgiausių metų!” Ir 
įteikėme dovanėlių. Gražių 
gėlių puokštė puošė mūsų 
stalą.

Gera paskaita apie 
mūsą širdį

Reikia pasakyti, kad Lie
tuvių Literatūros. Draugi
jos 1 kuopos rengta paskai- 

, ta apie širdį gerai pavyko. 
' Sambūvis įvyko sekmadie
nį po pietų Kultūriniame 
Centre. Prelegentu buvo Jo
nas Gužas. Reikia Joną pa
girti už tokį kruopštų pa
skaitos prirengimą. Parodė 
mums nupieštą širdies 
struktūrą. Tas pagelbėjo 
aiškinimą paryškinti. Bu
vo ir klausimų ir diskusijų.

Visas popietis buvo pra
leistas labai naudingai. Tie, 
kurie 'atėjome paskaitos pa
siklausyti, daug ko išmoko
me apie širdį. O kurie tin
gėjo ateiti, tie mažiau su
pratimo tui’i, kaip SU savo ges rajono Pagramančio apylinkės 
Širdimi elgtis, ją užlaikyti L^sėnų kaime. Jo seserys į Ame- 

. ° ’ J c . v i riką išvyko pries pirmąjį pasaulin)
H' Saugoti nuo sutrikimo, karą ir maždaug iki 1940 m. gyveno 
Gaila, kad tokių laisviečių 
buvo nemažai. Tingėjimą 
reikia priskaityti prie vie
nos iš daugelio širdies ne
laimių!

Graži staigmena buvo 
deklamacijos. Vera Bunkie- 
nė ir Koste Rušinskienė 
puikiai padeklamavo Lietu
vos poeto Matuzevičiaus po
emą apie nūdienines Lietu
vos moteris.

Beje, po paskaitos sugu
žėjome apačion į restauran- 
tą, kur mus 1 kuopos žmo
nės pavaišino šilta kava, 
skaniais pyragais ir baltu 
sūriu. Paskui išsiskirstėme 
gerai nusiteikę ir šiek tiek 
ramesni. Rep.

Choras su Solistais Statys Vieną žavingą Aktą iš Operetes

KORNEVILIO VARPAI
Tai Bus Atžymejimais Aido Choro 45-r’ų metų Jubiliejaus

Klubi-ete

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai

Paryžius. — Francūzijoje 
jau yra 5,000,000 automobi
lių.

6 pu«I.—Laisve (Liberty)- Antrad, bal (April) 29, 1958 Tito politiką.

Lietuvoj gyvenanti Kriūkonių šei
ma paieško į Ameriką išvykusios 
Levisios Baranauskaitės, po vyru 
Černiauskienės, kilusios iš Klepočių 
kaimo, dabar Alytaus rajone. Ji pa
ti ir ją žinantieji prašomi jos adre
są ar ką nors apie ją parašyti S. 
Večkiui, 91-49—115th St., Richmond 
Hill 18, L. I„ N. Y.

Veronika Rokaitė, gyvenanti 
Anykščių rajone, Debeikių miestely- 

i je, ieško savo brolio Petro Roko, 
Jono sūnaus, gimusio 1905 m. Ute
nos apskrities Anykščių valsčiaus 
šeiminiškių kaime, ir emigravusio į 
Kanadą 1932 m.

Praga. — čekoslovakų 
spauda smarkiai kritikuoja

nos 
nes 
kis,

Seserų Onos Dabulskytes-Kinčie- 
ir Juzefos DabulskytėsMineikie- 
ieško jų brolis Juozas Dabuls- 
Jono sūnus, gyvenantis Taura-

New Yorke-Brooklyne.

Stasė Kybartieriė-Baziulyte, gyve
nanti Pagėgių rajono Vilkiškių kai
me (Vilkiškių paštas), ieško savo 
brolio Antano Baziulio, Stasio sū
naus, 1930 m. išvykusio į Braziliją 
iš Utenos apskrities Joniškio vals
čiaus Pašiliniškių kaimo. Paskuti
nis nuo jo laiškas buvo gautas 1940 
m. iš San Paulo miesto.

Veronika Bajarūriienė, gyvenanti 
Dotnuvos rajono Surviliškio kaime 
(Surviliškio paštas), ieško savo tėvo 
Jono Lukšio, kurio paskutinis laiš
kas gautas maždaug 1940 m. iš Au
rora miesto, JAV.

Paieškau pusbrolio Antano Svent- 
ticko, gyveno apie Pittsburghą.

apie 
ačiū 
309

Prašau jo paties, arba žinančių 
jį pranešti man. Už tai tariu 
iš anksto. Margaret Kubert, 
South Ave., Garwood, N, J.

Ieškau giminių: Miliausko Juozo, 
Miliausko Miko, Miliausko Adomo 
ir Miliauskaitės Elenos. Prieškari
niais metais gyveno Srancton1, Pa., 
ir turėjo savo namą. Noriu sužino
ti, ar 'gyvi ar ne. Taipgi Kis- 
liauskienės M a r i j ° s , jau senų 
metų, apie 70< 5 Ieško jūsų pa
siilgus sesė ir teta. Po vyru pavar
dė Zagurskienė Magdalena, Ramo
no. Po tėvais Genevičiūtė. Taipgi 
ir Savickieriės Elenos (Adomo Za- 
gurskip). 
no g-vė, 
Lithuania,

Rašykite. Alytus, Nemu- 
nr. 1, Elena Savickienė, 
USSR, (51-52)

ws
AIDO CHORAS, vadovaujamas Mildred Stensler, kuris rengia šį koncertą.

ĮVYKS

SEKMAD., GEGUŽES (MAY) 4,1958
LIBERTY AUDITORIUM

110 06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Operetes vaidintojai:

Nellie Ventienė, Suzanna Kazokytė, Jonas Lazauskas, Povilas Rainys, Walter 
Brazauskas, Nastė Buknienė, Elena Brazauskienė, Ona Kazlauskienė, Amelia 
Yuskevich, Irene Babarskaitė, ir visas Aido Choras.

Koncertinę dalį išpildys: % .
Čigonų vaizdą atliks Elena Hope su akordionu ir Sasha, kontraltas.
Solistės: Suzanna Kazokytė, Elena Brazauskienė ir šokėja Irene Babars
kaitė. Taipgi dainuos Aido Moterų Choras ir visas Aido Choras.
Girdėsite dainų iš tolimos praeities. Jos prikels malonius skaisčios jaunystės 

‘atsiminimus. Ir pirmu kartu išgirsite naujausias, šių dienų kūrybos dainas.
Kviečiame visus kartu su Aido Choru minėti šią gražią sukaktį. r

Koncertas prasidės 3.30 vai. popiet. Įžanga $1.50 asmeniui


	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00258.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00259.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00260.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00261.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00262.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00263.pdf (p.6)

