
LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.) $10.
Kanadoje .........  $10.
Kitur užsienyje ..............................  $12.
Jungtinėse Valstijose ..................  $O.i

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Richmond Hill 19, N. Y., Penktad., kovo (March) 6, 1959

LAISVE—LIBERTY
Seni i-Weekly

110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827

PRICE 10c A COPY

METAI 48-ji

KRIS LA I 3,000 namų statybos nnijistų Amerika vėl iššovė pranas vis ieško 
j naujų nesmagumų

Teheranas. — Iranas

Moterų Diena.
Dr. J. F. Borisas.
Gražiai palaidotas.
Mirtis ir gyvenimas.

Rašo R. Mizara

jau pikietuoja Kongresą

<> n ą

dau-

Moterų Diena. Praėjusiame 
Laisvės numeryje t ą d i 
įprasmino K. Petrikienė 
straipsniu, o šios dienos 
vėjo telpa tuo klausimu 
giau straipsnių.

, Kovo Aštuntajai atžymėti 
Niujorko Lietinių Moterų ap
švietus klubas rengia įdomų 
sambūri, kur bus kalbų, dai
nų ir daugiau ko. įvyks šeš
tadienį. kovo 7 d.. Kultūrinia
me Centre, Richmond Hill.-

Washingtonas. — Virš mas
3,000 statybos ir namų dar- nas prieštmijinis įstatymas 
bininkų unijos delegacija panaikintas.
jau pikietuoja
Kongreso rūmų koridoriuo
se dalina savo pareiškimus. 
Tai pradžia AFL-CIO unijų 
veiklos, paveikti Kongresą, 
prieš reakcinius bilius ir iš-1 
reikalauti daugiau viešų

būtų atmestas, o se-

Senata ir e , . T t- tzSenatorius J. F. Ken
nedy, kuris su savo broliu 
advakatu Robertu Kennedy 
yra paruošęs 
mą

T rius S. J. Ervin jau 
’ ka, kad “pataisymą” 

George Meany, AFL-CIO'lštrauktb 
prezidentas, sakė, kad unijų R. e 
šie žygiai yra “dėl gerovės nūnkų 
visu amerikiečiu”.
tai kritikavo Kennedy-Er 
vin bilių, ypatingai

tą “pataisy
ki teismo. Bet senato- 

sutin- 
reikia

Na, tai palaidojome Dr. J. 
F. Borisą (Zigmas Barysas jo 
tikrasis vardas ir pavardė).

F. Borisas mirė va-

Gray, namų darbi- 
unijos prezidentas, 

Jis kie-' reikalauja atmesti “patai
symą” ir Taft-Hartley įsta- 

jo 6-jį tymą atšaukti. Jis reikalau
ja panaikinti “Right to 
work” įstatymą, kur jis

raketą link mėnulio
Cape Canaveral, Fla.

Amerikos armijos specialis- nešė Tarybų Sąjungai, 
tai po ilgo pasiruošimo vėl jis daugiau nesiskaitys 
iššovė raketą linkui menu- abiejų šalių 1921 metų 
lio. Jis vadinsi “Juno II”.! tartimi.
Tai maža raketųkė, tikv 20[Tarybų Sąjunga gali 
colių ilgio. įsiusti į

Armijos vir inmkai sakę, j dalinius i
kad kada ji jau buvo keli I šiaurinę dalį, jeigu iš Irano!

pusės susidarytų pavojus) 
Tarybų Sąjungai. 11941 me
tais TSRS tą ir buvo pada
rius, kada Irane buvo 
galėję hitlerininkai.

Ką Tarybų Sąjunga
I rys, tenka palaukti.

desėtkai tūkstančių mylių 
nuo žemės, tai buvo girdimi 
radijo garsai. Jie sako, kad 
jeigu raketųkė pralėktų Tr 
pro mėnulį, tai dar iš jos 
būtų galima girdėti radijo 
garsus.

pra

Tarybų Sąjunga stato sąlygas 
; del ministrų konferencijos

Mirė staiga plaučių 
Palaidotas kovo 2 

Hills kapinėse. Bos-

paruošas neva “pataisy
mui” Taft-Hartley priešu--yra, pakelti federalių namų' 
nijinio įstatymo, bet tikru- darbininkų algas, priimti 
moję jis nieko nepataiso., Monroney bilių už paruoši- 

i Unijų prezidentas reikalą- mą orlaukių ir suteikti pini-' 
vo, kad naujas “pataisy- gų naujų namų statybai.

Macmillanas kalbėjo 
per TSRS televiziją

Maskva. — Anglijos 
premjeras Macmillanas 30 

į minučių kalbėjo per Tary- 
I bų Sąjungos televizijos 
I tinklus. Jis savo kalboje 
•teisino Vakarų politiką, bet 
ją baigė:

“Dabartiniame

Dr. J. 
sario 27 ( 
pitalyje. 
uždegimu, 
d. Forest 
tom*.

Apie Dr. Boriso mirti mums 
pranešė penktadieni, kai laik-į 
rastis jau buvo išėjęs, todėl ' 
nebuvo galima apie tai nieko, 
pranešti. Tačiau šermenyse: 
ir laidotuvėse dalyvavo nema- 
/^i žmonių, velionio bičiulių ir:

^draugų.
Dr. Borisas mirė, sulaukęs! 

GI metų amžiaus. Paliko liū-į 
desyje žmoną Anna Petrikai
tę ir daug draugų.

Apie velionį plačiau bus pa- me technikos karas
— . _ ! ■» t i >• i * •

rašyta sekamuose Laisvės nu-Į didelių valstybių negali bū-;III 
mariuose. Teilsisi jis ramiai,I ti pergalingas nei vienai i r is
o žmonai 
nuo mūsų

vienaiI n is
nuoširdi užuojauta j pusei, jis būtų visiems pra- daugiau, kaip 13 svaru.

visu! ! Toc nnt p. .......

Po laidotuvių progresyviu j 
lietuvių klube turėjome ilgoką 
draugišką pasikalbėjimą 
South Bostono lietuvių v 
jais.

Bostone, kaip ir kitur, jau- 
čiama nedarbo rykštė. Na, o 
daugelis mūsų žmonių jau yra 
pensininkais.

Mūsų draugai bėdavoja, 
kad vis daugiau ii- daugiau 

•gerų žmonių išskina mirtis.
Mirimų pavojus, pasirodo, 

visur pasireiškia. Senoji mūsų 
karta, atvykusi prieš pirmąjį 
pasaulinį karą, regimai retėja. 
Visa tai neigiamai atsiliepia į 
mūsų organizacijas ir į spau-

. ikoje, vienų bandymas, vis
iką laimėti gali atvesti prie 
I katastrofos. Todėl dirbki- 
: me bendrai taikai su kant
rumu ir padėties suprati-

Federatyvė Respublika. Iš 
Rytų — Tarybų Sąjunga, 

Čekoslovakija ir 
Res-

su i jungos vyriausybė įteikė 
sa-luotas Anglijai, Francūzijai, 

Pag'al tą šutai tį, |jungtinėms Valstijoms ir 
„ • TSRS 

sutinka, kad susirinktų už
sienio ministrai ne vėliau 

[balandžio menesio Vienoje 
arba Genevoje, bet Tarybų 

'Sąjunga stato savo sąlygas:
(1) Užsienio ministrų 

konferencija turi duoti re
zultatus ve vėliau gegužės 
27 dienos, kurioje TSRS ry
tinio Berlyno reikalus per
duos Vokiečių Demokrati-

Iraną savo armijos Vakan.' Vokietijai, 
ir okupuoti j o

lS

Pasitarimai vech j 
taikąs sugyvemimą

Kiek dabar jau yra 
erdvėse satelitą?

Washmgtonas. — Ame
rikos armijos vadams iššo
vus “Pioneer IV” arba “Ju
no II,” dabar erdvėse ran
dasi sekami satelitai: Ap
linkui žemę sukasi Ameri- 
|kos “Vanguard I,” kuris! 

pasie k i-[ yra tik biskį daugiau 3 sv., > 
■; tarpe [“Explorer I” ir “Explorer ;

’ po 31 svarą. Dabarti- į sutinka laikyti; pasitari-'- 
‘Pioneer IV” yra biskį i mus, vedančius pasaulį prie, U 

į taikaus sugyvenimo, prie: 
! siekimo sumažinti a p s i- ’ 
ginklavimą, uždrausti ato
minius ginklus, įvesti tarp-: 
tautinę kontrolę, 
teiktų Europoš 
saugumą,

(2) Konferencijoje iš Va
karų pusės gali dalyvauti 

, i Anglija. Francūzija. Ju”g-Maskva. — Po 10 dienų i gos prekybos ir kultūrinių > t 
Anglijos premjero Macmil-' ryšių, taipgi jie veda prie' 

ilano ir užsienio reikalų mi-:tarp Anglijos ir TSRS ne-Į 
ųūstro Selwyn Lloydo pasi-; puolimo sutarties.
■ tarimų Tarybų į Sąjungoje! Anglijos premjeras i 
i abiejų šalių vyriausybes iš-'vykdamas pareiškė, kad jis I 
[leido bendrą 
kuriame sako: .

(1) Anglijos ir
Sąjungos derybose nepriei-i buvo paskelbtas, Maskvoje 
ta prie susitarimo Vokieti-j užsienio diplomatai 
jos ir vakarinio \

pareiškimą, ■ įsitikinęs, jog abi šalys no-1 
! ri palaikyti taiką.

Tarybų: Po to, kai pareiškimas

Lenkija, 
Vokiečiu Demokratine 

4.

turi
Ber

(3) Konferencija 
svarstyti tik vakarinio 
lyno reikalą ir su vokiečiais 
taikos padarymą. Vakarai 
gi nori, kad ministrų kon
ferencija svarstytų apsi
ginklavimo sumažinimą ir 
Vokietijos suvienijimą.

(4) Tarybų Sąjunga rei
kalauja, kad sumažinimui 
apsiginklavimo turi minist
rai tik paruošti viršūnių 
konferenciją, o Vokietijos 
apvienijimas, tai yra pačių 
vokiečių reikalas — tegul 
tuo reikalu kalbasi abidvi

ir Vokiečių Vokietijos.

. Atgarsiai dėl TSRS 
1 [vėliausios notos

issi-
Berlyno i reiškė, kad Anglijos prem-

reikaluose, bet pasitarimai jeras Macmillanas patampa c
, •» 1 • T 1 I • J • I i Į J <x o 1 L cl L ’Hliaillb

i»ndA Ižo rl m no n* o hn rrO i \/ O I/O VII HA ITlLno VOA11 r\ '

Washingto’nas. — Jungti- 
jnių Valstijų diplomatai ne
mato pasikeitimo Tarybų 
Sąjungos politikos sutikime 
dėl užsienio ministrų kon
ferencijos, bet sutinka, kad 

; “yra atviros

Anglai vėl šaudo 
Nyasalando žmones

Salsbury. — Visoje Nya-
salandijoje sujudo negrų

Aplinkui žemę sukasi TTa- 
rybų Sąjungos “Sputnik 
III”, kuris yra 2,925 svarų, 
ir turi virš 2,000 svaru 
mokslinių įrengimų. Į pla
netų šeimą pateko sovieti- 

įnis. satelitas “Mečta”, kuris 
i yra 3,245 svarų ir turi 800 
svarų įrengimų.

rodo, kad jų pagalba gali- Vakarų politikos vadu, o1(jurvs”
ma pašalinti skirtumus. jo politika, priešingai DuL

(2) Abiejų šalių vadai >eso nusistatymui,' v e d a J^oneir
7 * - prie taikaus sugyvenimo, kieti,loję mato, Kau

per tarptautines konferen- suteikia daugiau progų iš- 
•^Icijas. rišti taikos keliu Berlyno

Radijas prane 'e, kad kai' reikalus.
įtik Macmillanas sugrįžo i' pal.yžiuje yra pasidalini-
1 Londoną, tai jis. gavo pre-:mas Reaįcinė spauda ra

kąs su-1 ?ldent0 E>senhowerio pą-;šo, kad “nėra nieko’’aujo”, 
žmonėms! Rietimą atvykti j Amen- bet kiti iaikl.aščiai sakomomis.

ką, bet tuo pat kaitų pi a- pacĮ nebus galima “amžinai 
nešama,. kad jis^pirm vyki- j )aikyti užsienio armijų Ber- 

nesiskaityti su(3) Pasitarimai davė ge- mo į JAV, tai dar matysis i i e» «r 
rų rezultatų plėtimui tarpe su Francūzijos prezidentu< j>vtu Vokietija” 

Tarybų Sąjun-lde Gaulle. :Anglijos ir

KAS PIRMAS DARYS 
KARINĮ UŽPUOLIMĄ? |
Washingtonas. —Dar tik 

savaitę prezidentas

T Bet mūsų veikėjai dėl to ne
nusimena. Jie sako:

—Turėsime patys daugiau ; vienur, taip kitur 
veikti ir kitus raginti, kadiiznv:ni-

• 1 • 1 A * * 1 • *veiktų ; reikia bandyti įtraukti | 
daugiau žmonių į mūsų orga- i 
nizacijas, ieškoti spaudai nau-1 
jų skaitytojų tarp tų, kurie Ii-; 
gi šiol jos neskaitė. Gyveni
mas juk eina su mumis!..

masės. Nkata Bay, prie Ny- PI>ies . - * . .
asa ežero, negrai masiniai Eise^howens sakė, kad jei- 
demonstravo ir bandė pa- 
liuosuoti politinius 
nius.

i Forte Manninge 
šturmavo kalėjimą.

minios 
Kaip 

anglų 
lakūnai šaudė į 

I į minią. Desėtkai yra už- 
I muštu ir sužeistu.
I v

Mizimboje negrai prieša
kyje pasistatė vaikučius ir 
taip pasiekė kalėjimą ir 

. paleido kalinius.
šermeninėje buvau sutikęs A^glų kariai ir policija 

seną South Bostono ! 
veikėją p. Venį.

—Ar jūs žinote, — klausia 
jis, — kiek dabar man metų?!

—Jūsų spaudoje mačiau,— 
atsakiau jam, — kad jau per
žengėte 80.

—Tiesa!
—'Bet atrodote jaunas, gy

vas, pilnas energijos, 
tamsta tai išaiškinate?

Pagalvojęs, p. Venys
ko:

—Visą savo subrendusį gy- 
venimą veikiau organizacijose, 
Visuomeninėje veikloje;
veikiu ir šiandien Tai 
‘ ‘ j au natvės’ ’ ei e k sy ras.

Įdomu, ar ne?

katalikų areštavo virš' 200 kovotojų
už negrų laisvę, o Afrikos 
Tautinio Kongreso vadą 
Dr. Bandą ne tik areštavo, 
bet ir ištrėmė iš Nyasalan- 

ido.

Kaip

atsa-

te be
mano

Pekinas. —Kinijos kariai 
daug padeda žemdirbiams.

Gaunamuose iš Tarybų Lie
tuvos žmonių laiškuose ir 
spaudoje matosi įdomus reiš
kinys: visur žmonės statosi 
namus — naujus, moderniš
kus, gražius namus. Atrodo, 
taip yra visur: miestuose *ir 
kaime, kolūkiuose.

gu karas prasidės, tai jį 
“pradės ne Jungtinės Vals
tijos”. Gi gynybos sekreto
rius McElroy sako: “Mes 
laikomės nusistatymo, kad 
Jungtinės Valstijos nebūtų i 
pirmos užpultos”. Jis sakė 
kad, daugiau “i 
Pearl Harboras”.

Vėliausios žinios
Washing tonas. — Ame-| 

rikos raketųkė: “Pioneer 
IV” praskrido pro mėnulį 
apie 37,000 mylių jo atsto
ję. “Pioneer IV” pavirs į 
planetą saulės sankeleivių 
tarpe.

Leningradas ir 
vėl labai gražus

Leningradas. — “Kada 
1946 metais čia laikiausi, 
tai Leningradas atrodė kaip 
graži moteris po sunkios 
ligos”, .rašo D. Middleton. 
Mat, naciai beveik per tre
jus metus apguldinėjo Le
ningradą ir žiauriai bom
bardavo.

Dabar Leningradas vėl la
bai gražus. Gatvės plačios, 
namai gražūs ir tvarkiai 
pastatyti. O parkai ir sodai 
rodo aukštą kultūrą. “Vasa
ros sodas”, kurį dar Petras 
Didysis įrengė, tai gražiau-

Apie pasenusias ir 
naujas raketas

Washingtonas. — “Kiek 
žinoma, tai per metus — A V 
vyriausybė raketoms i 'lei- 

New džia $(<500,000,0000”, ra«o

N. Y. CENTRAL JAU 
SULAIKYS “FERRY”

. Washingtonas. — - - , ___
Paiadavo Rytų York Central Railroad ge- Richard Rutter. Bet jis at- 

Vokietijos gynybos ' ...
Jos yra gerai išlavintos iri 
apginkluotos.

jėgos., ležinkelių kompanija lai- žymi, kad tikros sumos ne- 
’ irimėjo bylą Aukščiausiame žinome, nes “tai gynybos 

.Teisme ir bėgyje 25 dienų slaptybė”.
( _ .. į jau galės sulaikyti savo Gamina įvairaus dydžio

~u;.^lCUZ1JOSiPervežimo ^a^vus (ferrys)'ir atstos raketas. Sakoma, 
am"!ant Hudson upės. Jie kel-jkad su “artimo siekimo”, 
na'jdavo žmones ir auto tarpe taipgi “žemė į orą” raketo- 

., ir 42nd mis “viskas gerai.” Blogai 
ir

Mraskva.
ir Vakarų Vokietijos ;
basadoriai išsiskubino na-
mo raportuoti apie Mac- Iweehawken7 N. J., .. ______ _ _______
millano apsilankymo rezul- st h. Cortland ?atviu New'vra tik su tolio siekimo i 
tatus.

Maskva. •— Tarybų Są- 
> prieš 

Jungtines Valstijas dėl to, 
kad Amerikos karinio lai- 

i vyno grupė buvo sulipus 
ant tarybinio ląivo “Novo- 
rusisko” tarptautiniu o s. e 
vandenyse.

nepasikartos junSa. užprotestavo

SMARKUS
PLĖŠIKAS

Canada.
plėšikas p a- 

Na- 
Co.

LABAI 
BANKO

Hamilton, 
Ginkluotas
čiupo $25,900 iš First 
tional Bank & Trust 
ir pabėgo. Jis automobiliu- 
mi nuvažiavo į Lafayette 
orlaukį, ten pačiupo lėktu
vą ir išskrido. Už valandos 
laiko jis nusileido į Co- 
ch'ockton orlaukį, ten nusi
pirko naudotą automobilį 
ir pabėgo. Vėliau tą Auto
mobilį rado paliktą už 45- 
lių nuo pastarojo orlaukio.

Bogota. — 
priešamerikinės 
tracijos pasikart o j o. 
Paže minia mėtė akmeni
mis į Jungtinių Valstijų 
ambasados langus. Policija 
suareštavo apie 200 žmo
nių.

Bolivi j o j e 
de m ons- 

La

Yorke.
Paryžius. — Po to, kai.

Francūzijos prezidentas de Į . GELEŽINKELIAI KELS 
Gualle ir Vakarų Vokieti
jos kancleris Adenaueris 
ilgai tarėsi, politiniai va
dai pasisakė už viršūnių 
konferenciją. Laikraščiai 
ragina remti Tarybų Są
jungos pasiūlymą.

VAžIUOTĖS KAINĄ
Newark, N. J. — Jersey 

Central Railroad Co. virši- 
; niekai paskelbė, kad jie 
.kels, važiuotės kainą net 
■ 60 procentų. Jie sako, jog 
i per pastaruosius 14 mėne- 
I šių turėjo $3,250,000 nuo-

erdvių raketomis.

Beverly Hills, Calif. — 
Čionai mirė komedijantas 
Lou Costello. Mirė nuo šir
dies smūgio. Jis buvo dar 
tik 52 metų amžiaus.

Blantyre. — Jau kelinta|g^|. 
diena negrų masės demon
struoja už Nyasalandui ne-j 
priklausomybę. Anglų ka- Aukščiaus i o j o 
riai šaudė į minią. Yra 
apie 50 užmuštų ir desėtkai 

I sužeistų.
nori ar ne, mes padarysime i 
su Vokietija taiką... Jeigu 
Vakarų Vokietija nenorės 
jos pasirašyti, tai taika bus 
tik su kaimyniška Vokiečių 
Demokratine Respublika.”

Leipzigas. — Atvyko 
TSRS premjeras. Chruščio
vas. Jis sake: “Ar Vakarai

Kompanijos pasidrąsino 
Teismo 

sprendimu, kuris N, Y. 
Central Railroad Co. leido 
sulaikyti “ferry” laivus ant 
Hudson upės, nes kompa
nija “turi nuostolių”. Da
bar geležinkelių kompani-

KUBA TURĖS SAVO 
PREKYBOS
Havana. — 

riausybė siekia 
Amerikos laivu 
viešpatavimo. Kuba suorga
nizavo savo prekybos laivy
no kompanija ir sudarė spe
cialią komisiją.

Kuba, kol kas, turi tik 9 
prekybos laivus, ir S laivus 
pirko Kanadoje, bet jų dar 
negavo.

LAIVYNĄ
Castro vy- 

atsikratyti 
kompanijų

Londonas. — Anglijos 
premjeras Macmillanas sa
kė parlamente, kad jis turi jos sako, kad jeigu jos ne- 

apie turės pelnų, tai sulaikys 
jo derybas su TSRS vadais, traukinius.
ką “naujo pasakyti”

Maskva. — Švedijos. Da
nijos ir Norvegijos ambasa
doriai įteikė pakvietimą 
Chruščiovui ansilankyti to
se šalyse. Švedija prašo at
vykti apie rugpiūčio mėne
sį, o Danija ir Norvegija 
kad ir vėliau.
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Kas Ką Rašo ir Sako Kalbamės ir kalboms ga
lo nesimato. Jau vėlyvas 

I vakaras, rytoj daugeliui į

SUBSCKIl’TK)N RATES
per year ....... $9.00
per 6 months $5.00 
....... $10.00 per year

IJnitcd States,
Queens Co......
Queens Co.......  $5 50 per six months

j ------2_------------------------------------------------------------------------

Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 rnontlis

$10.00
$5.50

112.00
$6.50

M a kart izmo a t r u iros
PRIEŠ KIEK LAIKO Chicago je įvyko Amerikos 

Advokatų asociacijos (American Bar Association) “de
legatų suvažiavimas”. Advokatų asociacijai priklauso 
apie 100,600 advokatų, daugiausiai didžiųjų korporacijų 
samdinių, teisėjų ir tt.

Šis suvažiavimas vyriausiai buvo pašvęstas puolimui 
šalies. Aukščiausiojo Teismo dėl to, kad jis, teismas, pas
taruoju metu pravedė neblogų sprendimų, stojančių už 
Teisių Bilių, už šalies Konstituciją, už asmens laisvę.

Advokatų asociacijos vadovai tuos
Teismo sprendimus vadina “komunistams 
todėl suvažiavime ir buvo nutarta raginti Kongresą, kad 
jis “suvaldytų” Aukščiausią Teisimi. Kaip matome, toje 
advokatų organizacijoje vii<ų paėmė makartistai.

Bet tai nėra balsas visų Amerikos odvokatų. Turi
me atsiminti, kad JAV yra apie 200,000 advokatų, dau
gelis jų nepriklauso tai asociacijai. Pažangesni advoka
tai priklauso Amerikos Advokatų Gildijai, o kiti niekur 
nepriklauso. Tuo būdu ir tas makartistų balsas, pareikš
tas Chicagoje, yra balsas tik tam tikros advokatų dalies.

'Poliau numatą kongresmanai jau pasisakė, kad jie 
nesutinka su tomis makartistinėmis atrūgomis. Jie ko
vos prieš jas. Taip ir turėtų būti!

Amerikos darbo unijos taipgi turėtų tarti žodį prieš 
tą ant Aukščiausio Teismo užpuolimą. Privalome žinoti 
tai, kad samdytojų klasė, kovodama neva prieš komuniz
mą, visą savo kovos svorį taiko darbo unijoms!

Grįžtant iš Buenos Aires
Vasario 17 d. į mano se-|kina, kad čia man suruošta; darka reikia stoti, bet drau- < 

sutės Marytės Palionienės1*’1 
namus prisirinko nemažas 

Lietu- lietuvių būrys. Susirinko 
mes ne- tam, kad mane palydėti Į 
Lietuva orlaivių stotį ir draugiškai 

apleido-1 atsisveikinti. Pilnas trokas 
ir automobilis nuvežė visus 
Į stotį. Ten jau radome ir 
gi susirinkusių. Labai sun
ku buvo atsiskirti su tokiais 
maloniais drąugais ir drau- 

Sudiev Buenos Ai-

JIE MELUOS, O JUS 
JIEMS AIŠKINKITE 
* r!Klerikalinės spaudos mo
ralė pasiekė nulio lygį. Štai 
kanadiškiai “Tėvynės žibu
riai” dabar jau pripažįsta, 
kad jie niauriai melavo, kai 
rašė, kad sugrįžęs Lietuvon 
S ( o n y s pasikorė. Girdi, 
“mes tikime, kad Stoniai 
gyvi.” Bet “T. ž..” sako, kad 
j v J girdėję, jog Lietuvoje 
koks ten iš Sibiro sugrįžęs,

SS Bet <Iasb pažinti ir suprasti joje l'CS.
?sa” tos vykstančius pasikeitimus, pri- Po 45 minučių kelionės

imti tuos jų, kuriuos pasisa-. didžiulis lėktuvas nusileido
, vina pati tauta ir Neprarasti Urugvajaus sostinės Mon- 

Tėviškės; bendros su ja kalboj. Nes ir tevidco orlaivių lauke. Per-
” meluos, o Lietuvos į besikeičianti Lietuva yra irįžiūrėjusi mano dokumentus 

policija pareikalavo dviejų 
pezų už permitą. Duodu 
penkis dolerius. Sako, tokie 
pinigai čia per dideli. Ne
turiu d v ie j ų pezų, negali u 
pasilikti porai dienų Urug-

m,)"! vajuje. Laimė, kad už gele- 
^as: žinių grotų buvo būrys lie-

,__ j, i ......................... ......
daroma ir kuriamai, jog ten!matęs mane esant nelaimiu-, š a b r i nskas, Morkevičius, nmtome" jau"" San ' Paulo

.------ ----------- Stotyje
su Viko- • susirandu biskį angliškais

kuris

Mes galime perdėti 
davertinti tų pas i k e 
reikšmės, kurie 1 , 
joje, vyksta ir pas nįus 
voje. Bet ių paneigti 
galime. Šios dienos 
nebėra ta, kurią mes 
me 1944 metais. Ji 
kitokia, .jei okupacija 
dar ilgesnius metus, 
mi būti veikliais mūsų tautos 
kovos dalyviais, turime gyven
ti jos gyvenimu, turime rūpes
tingai sekti kas Lietuvoje de- gCmiS.

Bet, dasi’

ar ne-
i t i m u 1

1 , * I
vyksta Sovieti-

bus dar 
užsitęs

Norėda-

girdi, Vilniaus “1 
žinutės nepaneigė.

Išeina šitaip: 
žiburiai _____ ,
spauda tegu užima vietą tų bus mūsų Lietuva. 
m<

išleistuvių puota. Besivai- gai nCsiskirsto. Pagaliau 
šinant buvo daug kalbų pa- atsisveikinę vykstame pas 
sakyta ir Jungtinių Valsti- čaplikus nakvoti.
jų pažangiesiems ]R‘tu- Vasario 19 d. reikia ruoš- 
viams^ linkėjimų pareikšta, ^s kelionėn. Čaplikas su- 
Pareiškime pasakyta: randa troką. Abiejuose klu-

“Širdingiausių linkėjimų i buose buvo susirinkusių pa- 
d. d. J. Gašlūnui, R. Miza- lydėti mane iki orlaivio, 
rai, J. Jokubkai ir visiems ■ T rokas prisipildo. Važiuo- 
Amerikos pažangi e s i e m s! jame gražiomis Montevideo 
lietuviams. Gyvename toli i gatvėmis. Draugai aiškina 
vieni nuo kitų geografiniai, i žymesnes vietas. Parodo ir 
bet mintimis esame artimi.” ; Urugvajaus prezidento rū- 
Seka visa-eilė parašų. imtis. Man viskas įdomu.

Klubiečiai aprodė visas į Pasiekiame miesto kraštą, 
klubo patalpas. Gražiai įvažiuojame laukais, per vie- 
klubas įrengtas, turi didoką na didžiulę gražią girią, 
salę ir visus kitus paran- į Pagaliau orlaivių stotyje, 
kumus Knygynas tvarkin- ■ Atsisveikinęs skubinuosi 
gai palaikomas. Turi viso-L didžiulį lėktuvą. Įsibėgė- 

""Į ir knygų. ;jgS lėktuvas kyla aukštyn, 
kambarys taipgi, 0 mano palydovai dar vis 

. . . .... - 1 mojuoja. Lėktuvas įlindo į
miais vietos veikėjais, tarp j didelius rūkus, nieko nebe
kuriu buvo ir “Darbo at
sakinga redaktorė R. Dik-!d^g

» Siu metu Vasario 16-sios mi- 
„ į liejimas vyriausiu mums Įsaku

Lie-

lų paneigimui! Vietoje 
įprašyti už “pakorimą” i . . (

deda: Neatitrukime nuo
1 tuvos!

Jei neklystame, tai 
reiškia, jog Kairys1 jau

Stonio, “T. ž.” su pasidi-į 
Aukščiausiojo džiavimu kepa naujus paka- 

palankiais”. i'uoklius.

PER DAUG JAU TO
KREDITO
KOMUNISTAMS

“Lietuvos vaduotojai” savo 
susirinkime priėmė ilgą re
zoliuciją. Ją, matyt, rašė 
labai didelės galvos. Vei
kiausia prie jos pirštus pri- 

JkL'o ir Grigaitis su Šimu
čiu.

visi “komunizmo griekai. 
Be kitų nusidėjimų, skaito
me ir sekamą:

kiu laikraščiu
“Darbo” J 
jaukus. Susipažinau su žy-|mojuoja Lėktuvas įlindo Į

.siamto, skrenda virš van- 
i Atlantiko pakraščiu.

STAMBIOJI AMERIKINĖ SPAUDA ir radijas bu
vo priešingi Macmillano vizitui į Tarybų Sąjungą. Kol 
Macmillanas buvo ten, ji visaip bandė jo vizito reikšmę 
menkinti.

Tačiau

“Kadangi didžioji dalis 
Europos, moderniosios civi
lizacijos lopšio, ir Azija, 
daugiausia gyventojų turįs 
žemynas, šiandieną paverg
tos agresyviojo komunizmo

mums atrodo, kad Macmillano vizitas buvo 
Tiesa, “nieko didelio” ten nebuvo nutarta, 
apsikeitimas tarp Macmillano ir Chruščiovo | myniniuose kraštuose 

žodžiu, tik atviras aptarimas tų dalykų, kurie Vakarus tt.’ 
skiria nuo Rytų, mūsų nuomone, yra svarbus, reikšmių- ■

kuris nuolatos vis ieški 
naujų pavergimo aukų kai ” t

!jaiJmyh\uria3°io<x ten'tUViU’ ta‘ Cal)lik“s! taraitė, administrat o r i u s Tž kiju valandų kelionės 
daioma n kuliamai, jo^ ujl matęs mane esant nelaimiu-,š a b r i nskas, Morkevicius,' qnn
esama ir to, ką L^lsa\in~ gojo padėtyje, atsiskubino Kurklietis, Vikonis. Smagu! mįestą Brazilijoje.

jis jiandelietis, i suprantantį taksi ką, 
Npatitrūkimo nuoGU as. ^su; paėmęs Magdalenos Vaken-

Dpvi -ir tik ne ^.U1IC ,niane Pas]ti <- j gimęs, kita, jis buvęs Lietu- > tienės adresa skubinasi San 
bus nėr vėhU P‘As Stono- 1 m dU1'c°S &8im° a s 1 0 v a ;Paulo gatvėmis ir vis mane
bus pci \elu. i ats otep per jaukus i miestą. Uz va- Smetonos teroro nrasisali- .......r...
nas Kairys jau 
per daug toli 

sudėti nuo mūsų Lietuvėlės, 
belengva būtų, kad ir 
labai norint, susirasti bend
rą kalbą su Lietuya, kurią mjntimis dalinamės. Vaka- ! rankų. Pirmiau jis dirbo su: sunkia? varosi nlrmvn ' vič- 
jis ir visi “vaduotojai” taip. re gaspadinės paruošė st a-, socialdemokratais, A: SU 15
il&ai irįtūžusiai; niekino, įus, apkrovė valgiais ir ge- bar palinko į kairiųjų pusę 
plūdo ir šmeižė. i rimais. Čaplikas paaiškino,: ------

kadetai čia man paiuošta “Į)arb0” padėtimi. Pir- taus purvo pilna, bet reikia 
miau dar galėdavo “Darbą” bristi, šiaip taip nubrido- 
išleidinėti dažniau, bet da- me iki nurodytos vietos. Už 
bar tepajėgia kartą į mene- atvežimą pareikalavo 400 
sį. Finansinis klausimas— kuizierių. Valentienė sako, 

vertė turėjo užtekti 200 kuizierių.
smarkiai i Bet man rokuojant dole-

pati tauta. Kairiui paėmė su fjvįeni pezais. buvo susipažinti
(Ividesetkį metų pr,ie tokios: Čaplikas supažindino ma- niu, viena, 
išvados prieiti. Jis jau ir n(; su vįsu lietuviu būriu, nuo to krašto, kur 
prašo: — ----

vos.” Leja,ar tik ne- ti. Sčdoluc į troką ir dui i vos Seimo a t s t o va s, nuo į pa”£ gatvėmisJr v^manė 
bene bu^ au ;us \ Uz va-, Smetonos teroro prasišali- kalbina, j) r a š o pamokyti 

dnuo- toli nuvažiavęs anc.os Jau l)azan~ i nQs . Dabar jis Montevide-: angiiškai ištarti žodžius.
J lletuviU. klybe’ ^onte-: oje gyvena is pensijos ir pa- į Aiškina kai kurias miesto

ian ■ m1( Pl lemiestyje Ceii o. gelbsti prie laikra š t i n i o vjetas. Pagaliau privažiuo- 
Lzi Ten dar daugiau susninkų-.dnrbo. Nors jo sveikata ne- jame priemiestį, kurio gat- 

siųjų ladome. Sveikinanies,. betvirta, bet nenule i d ž i a VgS negrįstos. Automobilis 
mintimis dalinamės. . ...... ~ T'-------- ’’ 1' 1
re gaspadinės paruošė s1 a-, socialdemokratais bet da- nam gatvių kampe vienas 

į ratas įslydo į duobę ir nė 
Veikėjai nusiskundė sun-'iš vietos. Išlipome. Po lie-

labai Įdomu, kad 
Azija randasi ko
ra nkose. Tai lab- 

didelė naujiena, 
per daug to kred-

Tiek to. Blaivėjimas' sutiktuvių puota. Visi žin-. 
yra geras dalykas. Daug geidavo, ką “nort-ameriko- 
geriau kalbėti apie neati- nas” pasakys apie lietuvių 
trūkimą nuo Lietuvos, negu gyvenimą ir veikimą Jung- 
agituoti, kaip kad ! kadaise į tinėse Valstijose. Po kalbų 
Kairys darė, Jtąddcįji Lietu-1buvo daug užklausimų ir __  ___ _ ________
va būtą trečiojo (diskusijų. Jie taipgi man j pabrango. Daugelis skaitv-1 riais, išėjo tik apie penkirį,
pasaulinio karo gaisre. i parode filmą apie Urugva- 

T ' - v. - ' * i j jaus lietuviu delegacijos
Ir, ta pačia proga, mums|įankvmaSi Lietuvoje. Apro- 

noretųsi Steponą Kairi pa-|d- )du);o j -- - 
klausti ar Jis ska te vasa-1 _ naujutglis gel.ai
no 27 dienos Naujienose ri;d„i„

svarbiausias. Pezo 
nupuolė, viskas

TAIKA SU VOKIETIJA. Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės šalys griežtai stoja už baigimą karo su Vo
kietija. TSRS savo pakartotinose notose nurodo, kad ne
leistina toliau tęsti tokios nenormalios padėties. Kitos 
šalys, kurios buvo viename lageryje su Vokietija, jau se
niai gavo taiką ir tvarkosi savistoviai. Vokietijoje ir jos 
sostinėje Berlyne vis dar yra užsienio armijos.

Kas dėl to, kad dabar yra dvi Vokietijos — Vokie
čių Demokratine Respublika (Rytuose) ir Vokiečių Fede- 
ratyvė Respublika (Vakaruose), tai Tarybų Sąjunga sa
ko, kad tik patys vokiečiai gali tą reikalą išspręsti, ar 
jiems apsivienyti į vieną valstybę, ar ne. Faktas yra, 
kad jos pamatiniai skiriasi: Rytų Vokietijoje yra socia
listinė santvarka, o Vakarų — kapitalistinė.

Vakarų diplomatija daug kalba, grasina jėga palai
kymui dabartinės padėties Berlyne. Nejaugi jie mano, 
kad taip bus amžinai?

Mums 
'jau visa 
i munistu 
ai, labai 
Čia jau
to komunistams. Rezoliuci
jos autoriai, matyt, pamir
šo tokius didžiulius kraštus 
kaip Indija, Pakistanas, In
donezija ir visa eilė kitų A- 
zijos kraštų . Tų kraštų va
dai niekados neatleis Chi-1 
cagos “vaduotojams” už jų 
pak rikšti j i mą ko m un ista i s 
ir už jų kraštų pavedimą 
komunizmui.

Kas liečia komunistus, tai 
jie turėtų tik karštai pade-, 
koti panelei Mikužiūtei ir 
kokiam ten teisėjui Wellsui,; 
kurie minėtą rezoliuciją pa
sirašo, už jų tokį netikėtą 
ir nelauktą duos n urną.

KUBOJE sukilėliai jau susitvarkė. Jų vadas Fidel 
(.’astro tapo premjeru. Šalyje imasi pravesti žemės re
formą valstiečių naudai. Kuba siekia įsigyti prekybos 
laivyną ir pakelti savo industriją. Castro sako, kad “tu
ri pasibaigti Jungtinių Valstijų diktavimas,., kad Kuba 
“laikysis savosios politikos”.

“LAISVĖS” DALININKŲ SUVAŽIAVIMAS buvo 
sėkmingas, atsižvelgiant į sąlygas. Šėrininkai pasisakė 
už sukėlimą $5,000 specialiu fondo laikraščio perkraus- 
tymui į naują vietą.

NEDARBAS PADIDĖJO, paskelbė valdžia. Vien 
sausio mėnesyje prisidėjo 616,000 bedarbių, kurie gauna 
nedarbo apdraudą. Bet unijos nurodė, kad bedarbių 
yra ne 5,000,000, o jau apie 6,000,000, nes milijonas ir- 
300 tūkst. yra tokių bedarbių, kurie darbo neieško, ir 
todėl jie prie bedarbių nepriskaitomi.

SENAS IR LIGOTAS JOHN DULLES, Valstybės 
sekretorius, pasidavė į ligoninę. Jis vėl serga vėžio liga. 
Prezidentas Eisenhoweris, kol kas, jį vis laiko Valsty
bės sekretoriumi, nors demokratai reikalauja skirti ki
ta, sveika, žmogų.

John F. Dulles jau sulaukė 71-ių metų amžiaus. Jis 
energingas, labai veiklus, bet jo veikla taikos šalininkų 
nedžiugina.

ANTI SEMITIZMAS pakilo Vakarų Vokietijoje. 
Ten žydai sudarė Centralinę Tarybą kovai prieš “nau
jų fašistų” anti-semitizmą. Chuliganai išvartė pamink
lus ant žydų kapų, biauriai ištepliojo sinagogų sienas, 
tūli vadai pasisakė, kad “Hitleris permažai žydų ga- 
zais išnuodijo”. Bet Amerikoje reakciniai žydai apie tai

AR TIK NEBUS 
PER VĖLU!

Galimas daiktas, kad me ne

apie Lauryną Kapųčių, apie 
atstovą Lietuvos, nuo ku-V 7

rios jis prašo neatitrūkti? 
Kairio vienmintis Grigaitis 
padėjo į šalį net 1 papras
čiausią žmoniškumą. Kapo
čius ėmė ir atvežė!nuo Lie
tuvos menininkų IChicagos 
lietuviams meniu i n k a m s 
keletą tautiškų juostelių bei 
kaklaraiščių. Nužmoniškė- 
jęs Grigaitis provokatoriš
kų pirštu rodo ir sako: “At
vežė, žinoma ir kitokiu do- 7 v
vanų Kremliaus tarnams.” 
O tą savo biaurią provoka
ciją baigia: 
jam yra 
zuoti čio 
tinklą.”

Ar tai 
kacijomis

‘‘Atrodo, kad 
pavesta suorgani- 
sovietų žvalgybos

tojų ir rėmėjų iš savo ma-.tai dėl tokios kelionės neit 
žų pensijų gyvena, o ir tie,; daug.
kurie dirba, vos galą su ga-‘ Valentienės šeima malo-

. Prie laikraš- niai priėmė, pavaišino. Per- 
čio dirbantieji negauna at- nakvoję vasario 20 d. gavo- 

. lyginimo, apart linotipinin- meed. Viktorą Lašaitį, taksi 
knygyną, lestoianą n kitus . kuris gapna niažą atly- savininką, kuris sutiko mus 
paiankumus. Geiai veicia-jojnima> Jie norėtų iš Jung- pavežioti po San Paulo 
SL , . , . .;tinių Valstijų pažangiųjų' miestą, parodyti žymesnes

Čaplikų seimą aiaugiskai Į pe|-uvių gauįį nors jr nedi-į vietas, taipgi aplankyti tū- 
mane Prie”ie nakvynėn. Is-i^ję finansinę paramą. Vie-;lūs lietuvius. Bet apie tai 
sigeię kai sos arbatos ausi-,nas kitas doleriukas jiems‘kitame laiške.
gulėme Bet vidurnaktyje būtų gausi parama. J. Geisitinas

Klubo įu susi(jurįa /M/-x n i ’

mus išbudino audra. Ka-i 
dangi Čaplikų namas visai j 
arti jūrų, tai net vilnių 
plakimą jautėme. Vandens 
privarė net į namus. Lijo! 
per naktį, dieną ir kitą nak-į 
ti. Ta diena mieste buvo! k- fc.
ruošiamas karnavalo para-'
das. Vežimai buvo gražiai i vos rašytoju suvažiavimas į didžjuojasi J,. gėl.isd 
įrengti, papuošti, bet lietus 'siunčia Jums širdingiausius į pasiaukojimu Jūsų ištiki- 
viską^ sugadino. Audravis j linkėjimus ir gilią padėką i mybe savajai’ tautai ir pa
siautėjo, oras žymiai atžalo. i atsiųstą suvažiavimui I žangiausiems Lietuvos dar-

į sveikinimą. Jūsų asmenyje! bo idealams. Dirbdami sun-

Tarybų Lietuvos rašytojų III-jo 
suvažiavimo laiškas R. Mizarai

i Brangusis Drauge Mizara, , darbą skleidžiant naujojo 
Trečiasis Tarvbu Lietu- i darybų Lietuvos gyvenimo 

Vežimai buvo gražia, vos rašytojų suvažiavimas^ • . r ,isi j "

! Nejauku buvo laukan išeiti. ’ 
šitokiomis provo-! ret. ęaP^^as oei nuo, iki pa-; suvažiavimo delegatai dėko- į kiomis imperialistinės realį^ 

ševiku pabėgėliu "pati stam-į Kaf 11 ^ns^uacijonus prįemįes^Į0 svarbiausias a* 
biausia šiška Stėįonas Kai- l»'les Lietuvos veikėjus Ste- Amerikos lietuvių velke
rys (J. Kaminskas) prade-U)01nas \an7s ir j7L"iense' 

'vikai tikisi neatitrūkti nuo;

ir insinuacijomis ir aprodė to

da prabalaivėti. Savo pra-*T 
kalboje, pasakytoje Bosto- (Lietuvos. 
ne vasario 14 d., jis jau ne- 
bereikalavo, kad Amerika 
atominėmis bombomis susi
dorotų su komunizmu 
sugrąžintų Lietuvą dvarpo- tais medžio gamyba nupuo- ! su. ‘
niams ir kapitalistams. Tie- lė 4 procentais., lyginant su i kiti draugai 
sa, jis bolševikus ir bokse- 1957. Bet jau ir pirmesni j žymesnes 
vizmą sušilęs tebeplūsta, bet metai buvo prasti. iDidžiau- > gražus 
savo prakalbą užbaigia se- ‘ 
kainu pamokslu savo vien- pareikalavimas bū v o 
minčiams:

ir

dalis. Užvožė mus ant aukš
to kalno, nuo kurio galima 
• matyti plati apylinkė. . Bet
kadangi oras buvo prastas, ka masp krašte, lietuvių 

į tai toli nebuvo galima ma- j kultūros augimu mes nuo- 
, Datos jaučiame, nors 

Vakare per lietų vyksta-j mus ir skiria didžiausi at- 
Lstumai, giliausi vandeny- 
! nai.

Mes džiaugiamės ir gėri-

IR MEDŽIO GAMYBA 
LABAI NUPŲŲLĖ

New Yorkas. — 1958 me-! me miesto centran autobu- 
Važiuojant Čaplikas iri 

i man aiškina i 
vietas, 

švarus, 
; ir tvarkingesnis 

po!už Buenos Aires j

įlipei Iclllc-vll l(3b J

ja visiems pažangies i e m scijos sąlygomis, kovodanr* 
i- j su imperializmui parsidavu- 

jams, kurių nuoširdų rūpi- siu buržuazinių nacionalistų 
nimąsi lietuvių tautos gy-! šmeižtais ir provokacijomis, 
veniniu, komunizmo staty- Jūs padedate Amerikos lie

tuviams įsivaizduoti tikrąjį 
Tarybų Lietuvos gyvenimą, 
kupiną didžių darbų ir ne
blėstančios liaudies masių 
energijos kuriant komuniz
mą. Iš visos širdies dėkoja
me Jums už šį darbą, stip
rinanti patriotinius mūsų 

riniu darbu. Jūsų romanai, jausmus žadinan-
leidžiamUl mell« g»«tajal žemei.

sudaro

Miestas į 
a_  nepalyginti i^čs Jūsų vaisingu literatu-

įsias lentų ir kitokių medžio i švaresnis ir tvarkingesnis ;
> po!už Buenos Aires miestą.!dideliais tiražais 

karo 1947 m. 'Galėjome matyti puiku kar-'Tarybų Lietuvoje, sudaro! Treciasis Tarybų Lietu-
.... i............... 'navai a matėme tik stoviu-1 savitą ir reikšmingą indėlį, vos rašytojų suvažiavimas 

mum- nnMrii cHaUžl ■ J-..............1 č i 11 s' na Duoštus vpžimim H lietuviu literatūra, jie mė-! linki Jums ir visiems Jūsų
cialistinėse šalyse " : audra ir lietus viską suga- giami ir skaitomi plačiau- j bendiadai biams geios s\ei-

_  . _  idino. " j skaitytojų sluoksnių, ikatos, ilgų gyvenimo metų, 
MARŠAVIMAS Į VVASHINGTONA. AFL-CIO PiP Pasiekę centralinj pažan-'f}181-1 romanas “Mortos Vii-;sviesaus įkvėpimo ir neis- 

domoji Taryba nutarė ruošti bedarbiu, suvažiavima'giu.ių lietuvių klubą, kuria- ^nes divorsas isvers as y senkančios kūrybines ener- 
Washingtone. Sumanytojumi buvo uniiu vice-prezidem:me ir “Darbas” redaguoja-jkabą, pasklido toli uz.gijos naujiems darbams 
tas Walter Reūtheris. Jam ir pavesta' 'tas nutarimas į mas, jau radome nemažai į respublikos ribų. į mylimosios Tėvynės labui,
pravesti gyvenimam .susirinkusių lietuvių. Sta-į Lietuvių tauta, jos kultu-į

Unijos reikalauja daugiau viešu darbu, kad kovoti i lai puošniai aptaisyti.
prieš nedarbą. Reūtheris, tarpe kitko, sako: “Dešimtys padinės bėgioja, valgius i 
tūkstančių mūsų unijos narių ir jų šeimų kenčia tragiš- gėrimus nešioja. Klubo pir 
ką skurdą, kylantį iš nedarbo”. i

C, *
*as-iros ir literatūros darbuoto-' 

b’Įjai aukštai vertina Jūsų suvažiavimas
gtuiiiuo uuoivjci. avi ūmu pu - i----------  ■

alininkas Sk Rasikas paaiš-1 2 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., kovo (March) 6, 1959
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KAJP ŠVESDAVOME KOVO
■ AŠTUNTI LIETUVOJE

ETLVOS darbininkėm į Šiauliuose tuo metu ėjo jos, išėjusios iš kalėjimo, 
autinę moters dieną— legalus darbininkų laikras-ldar labiau susispietė apie 
aštuntąją pirmą karta tis " 1 )arbininkų atstovas,” i Komunistų partiją.
si minėti 1911 metais kurio visas vienas numeris 1925 ir 1926 metais kovolvėje.

. .................................■.......................................... i*, u. 1.............. Li. •• 2..* . ... i_______ . • :

buvo paminėta

gynėja buvo 
till) Ii t J! 1! >

pat.
gy

nė

darbą motorų 
kirpo. Buvo si 
rų organizator

m mąstą
U

!)( CJ

komitetų, miesto k 
ir Centro Kimiiteto. 
nelegali spauda vis; 
nėdavo ta diena sa <, <•

straipsnius, skirtus šiai die
dai paminėti, rašydavo Ka
rolis Požėla arba jo vado
vaujamos kurios nors mote
rys iš mūsų aktvvo. Buvo

dienai paskirti 
mai i darbinink

tai

rą kovą.
Nuo 1922 metų kovo a.- 

tuntoji Lietuvoje buvo visa
da minima. Tais metais 
Kaune pažangesnės darbi
ninkės fabrikuose bei dirb
tuvėse, kur jos dirbo, pra-
vecie pasiKalbėjimus ryšium 
su iškeltais Komunistų par-

tosios minėjimui.
nelegaliai buvo iš

gausus

'.ai paminėti

ne

in esi mus apie tos dienos’nūs kaspinėlius i
I reikšmę, apie moterų darbi-1 skraidyti. Skrido balandžiai 
Įninkių kovą dėl lygių tei
gsiu su vyrais,: taip pat su-.kaspinai, nutvieksti 
įruošė, nedidelę meninę pro- čios saulės spindulių, plaz- 
|gramą: deklamavo, kas kąidenoore.

K alėjimo administracija 
pyko ant moterų, reikalavo 
nuimti balandžiams kaspi-O 

* Fill

nūs, bet moterys neprisipa-1 
, n . T. . . . , , i žino tai padariusios ir atsi-buvo landžiai. Jie jau seniai bu- .. k K .. . .. . 4 vJ _ i sake išpildyti reikalavimair vo pripratę lesti musų ka- , • • / . • • -ui ‘1 i . . . O administra c 11 a i balau-duonos ,

vo švenčiama ta diena lais- 
. Labai praskaidrinda- 

o aštun-'aštuntoji taip pat buvo mi-jvo mūsų kalinių gyvenimą j 
Tą dieną Inima. Kai kuriose dirbtu-1 atskridę ant palangių ba-' 
e i s t a s į vėse bei fabrikuose buvo | landžiai. Jie jau seniai bu-! 
lis,” re- pravedami susirinkimai 

priedas skelbiami streikai, kuriuos I Įėjimo
palaike ir ten dirbusieji vy- kurių kalinės jiems negailė- 
rai darbininkai. Kaune, davo, be to, jie nebijodavo 
trikotažo fabrike, darbiniu-1 švelnių moteriškų rankų ir 
kai pareikalavo, kad mote- duodavosi pagaunami. Ir 
rims i 
vyrais būtų mokamas. i_ 
vienodas atlyginimas.

ėjusio nelcga- rai darbininkai.
/vko nors ne

Panevėžyje

.........Kur slypi grožio paslaptis?
lankstai i padangę, o raudoni (

skais-1 Tur būt, kiekvienas žmo-|ri pasakyti per portnetuoja- 
gus, kuris bent truputį do- i mą žmogų — myli jis jį, pa- 
misi daile, yra ne kartą nu-;gražina, užjaučia ar išjuo- 
sivylęs savo skoniu. Nuei
na toks žmogus į dailės mu
ziejų, vaikštinėja jo salė- 

|mis, ties vienu paveikslu 
Į pastovi ilgiau, pro 
i greičiau praeina, dar kito 
’gal ir visai nepastebi.

trupinius,

už vienodą darbą suptai šią dieną jie taip pat 
ir atskrido dideliu būriu, mi
ls sileido ant palangės ir ėmė 

burkuoti, tarsi sveikindami 
mus kovo aštuntosios pro
ga. Kalinės paukštelius su-į 

i gavo, pririšo; jiems raudo-i

ikia? O gal tik pasitenkina 
vien perteikęs jo išorinį pa
našumą, visai nesigilinda
mas į jo vidų, pergyveni
mus?

Pasaulinėje portreto isto
rijoje tokių gilių psichologi
nių portretų kūrėjas buvo 
olandų t a p y t o j a s Rem
brandtas. Analizuodami jo 
portretus, mes galime iš
mokti, nuo ko reikėtų pra
dėti vertinti portretus ir ko 
iš portreto reikalanti.

Prieš mus Rembrandto 
motinos portretas. Jame iš 
karto mus pagauna ne išo
rinės priemonės, kaip kom
pozicija, spalvos, bet daug 
pergyvenusi moteris, kurios 

i veide, akyse, visoje kūno 
kūrinys sukurtas v adovau- Į laikysenoje atsispindi jos 
jautis tam tikrais dėsniais, ■ visas gyvenimas, jos sociali- 

| kiekvienas jų turi kažkokį nė padėtis. Tai didelį ir 
j tašką, nuo kurio reikia pra-i sunkų gyvenimą išgyvenu- 
.dėti jį suprasti. Panašia* 
kaip namas,

i pradedame nuo p a m a t ų 
sienų ir užbaigiame 

: kiomis detalėmis, 
dar labiau papuoša

kitą

Po
. t - . i poros dienu skaito šis žmo-'.nesidavė pagaunami:įrecenziją apie jo raaty.

tą parodą. Ir ką gi? Pasi
rodo, kad recenzentas nag- 

i rinėja ir teigiamai atsilie- 
Ipia būtent apie tuos kūri- 
Inius, pro kuriuos jis praėjo 
paskubomis. Ir tuoj pat įsi- 

i tikina — negalima pasiti- 
I keti vien savo skoniu ii* nu- 
• jautimu.

Reikia išmokti paveikslą

jie. bijojo grubių vyriškų 
\ rankų. Ilgai dar balandžiai

skrajojo aukštai padangėje N 
Į ir vis plasnojo savo sparne-' 
liais, kurie buvo papuošti I 
raudonais kapsinėliais. At-Į 
skridę ant palangės, jie vėl 
maitindavosi kalinių paber- 

Įtais duonos trupiniais.
M. K.

4,.

ino

1 i
*'♦ i

urėta e

rū-

mėtas: nors darbininkėms 
vienodai nemokėjo, bet atly-1 
ginimus padidino.

J u 1 i j a ž y m a n t ien ė - ž eina i te 
mioji lietuviu tautos rašyt

to, Ąžuoly- perversmo buvo pasmaug-i 
daptą susi-Į tos visos profsąjungos, ap- 
atvyko mo-Į linkui siautė kruvinas tero-i 
s iš tabako, Iras, visa, ką darbininkai iš-

bei įmonių. Tai buvo dau- > rikų ir dirbtuvių savininkai 
giausia nepartinės darbi-įdarė, ką norėjo. Ypač jie, 
ninkės. Jos labai džiaugėsi, j puolė moteris darbininkes.

Tais metais kovo aštunto
sios proga buvo išleistas 
specialus vienkaii^nis laik
raštis u Darbininkė.” Jame 
buvo rašoma api-e begalinį 
darbo žmonių skurdą, į ku
rį juos įstūmė fašistinis re- 

aktualiųĮžimas. Be to, buvo išleisti; 
’•erų pa-'atsišaukimai, kviečiantieji

ga leda mos atvirai 
būti apie savo va 
pėsčius, be to, išg 
įmonių darbininkių balsą ir 
susitarti, kaip bendromis 
jėgomis kovoti prieš baisų 
išnaudojimą. Čia joms pa

TAUTOS DIDVTOĖ

tarimu. Baigiantis susirin-; darbininkes burtis išvien su i a u g i n o lietuvių liaudis, 
kiniui sargybiniai pranešė, I vyrais darbininkais į bend- šiandien Tarybų Lietuvoje 
kad žvalgyba su policija su-lrą kovą prieš kapitalistus ir; tūkstančiai moterų greta su 
pa Ąžuolyną. Kai kurioms 11V 
darbininkėms vis tik ])avy- 
ko, pasinaudojus tamsa, pa-

gybos nagus ir buvo nuga
bentos j K a u n o sunkiųjų 
darbu kalėjimą. Tačiau

rinkinio dalyvės. Po poros
mėnesių moterys buvo pa-

>. Persekiojimai nė
neatbaidė darbininkių:

tekti žmones su specialiais

tų draugams i tą mitingą 
pavyko prasiskverbti, o kai

džios organai nedavė leidi
mo, tačiau socialdemokra
tams buvo leista sušaukti

kad joms būtų už darbą 
apmokama tiek pat, kiek ir 
vyrams (tuo metu visur 
moterų darbas buvo apmo
kamas perpus mažiau).

jų valdžią. Tą dieną kailVyrais dirba fabrikuose, 
kuriose dirbtuvėse ir fabri- j kolūkiuose, MTS, mokslo 
kuose buvo paskelbti strei- įstaigose. Ne vienai ištai
kai. įgai, įmonei, kolūkiui, ligo-

Kovo aštuntąją nebūdavo ninei vadovauja moteris. Ji 
užmirštamos ir moterys ko----- ■ lygiateisė gyvenimo šei-
votojos, kalinčios Kauno mininkė. 
sunkiųjų darbų kalėjime. 
Ten taip pat ta dięna būda
vo minima. Atsimenu 1923 
metus. Iš pat ryto visos ka
linės šią dieną buvo šventiš* 
kai nusiteikusios: darė pra

Juk kiekvienas

icvoui. Panašiai I sios moters portretas. Apie 
,' kurio statybą!tai kalba ne tik jos veidaš, 

bet ir rankos, • kurios čia 
vaidina veidui tolygų vaid
menį.

Lietuvių dailėje tokio re- 
vertę. I alistinio gilaus portreto 
blogai ikūrėjai buvo J. Rustemas

smul
ku rios

moteris būtu apdrausta nėštu
mo laikotarpiu, kad būtu už
drausta siusti m o t e r i s i 
d^rbą nakties metu, be to, 
jos kovojo prieš nežmonišką 
moterų išnaudojimą, prie 
moters paniekinimą ir t. t.

Tais pat metais, Šiauliai 
se buvo mėginta suruošti 
v i esą m i t i ngą pro fsą j u ngų

moters
tai pirmininkaujantis soci
aldemokratas Belskis kalbą 
nutraukė, o kai viena iš mū
sų draugių pasiūlė priimti 
rezol i uc i j ą, re i k a 1 a u j a nč i ą 

Sandra tįsti moterų darbinin
kių darbą, ir kelti kitus 
reikalavimus, tai pirminin
kaujantis uždarė mitingą ir 
liepė visiems išsiskirstyti. ;

Salomėja Neris 
žymiausia lietuvių tautos poete

Bet jei namas bus
užplanuotas, užma n y t a s ,, (1761-1835) 
pastatytas su negražiomis!tas,” 
proporcijomis, tai jo n-epuoš 11860 
nė patys dailiausi papuoši-1 las,” 
mai. žmonės, kurie jame11945) 

'gyvens, peiks tokį pastatą, kiti.
; nes jis neatliks jų visuome- Portrete, kaip ir kiekvie- 
ninių ir buitinių poreikių, name dailės kūrinyje, idėja, 

Taigi, kiekviename kuri- jo turinys išreiškiamas me
ninėmis priemonėmis: kom
pozicija, spalva (tapyboje), 
šviesotamsa ir t. t. Tapyto
jas, derindamas šias visas 
priemones, stengias kuo ge
riau perteikti idėjinį turinį.

, su į Žinoma, kūrinio kompozici- 
! kuriuo mes kalbėdami pir- ja ir piešinys čia vaidina 
miausia pradedame žiūrinė- patį pagrindinį vaidmenį, 
ti jo drabužius, o tik paskui i Kompazicijos pagalba daili- 

J sekti jo tuščią kalbą, veidą, j ninkas drobėje išdėsto visas 
! akis. portreto dalis, t. y. įrašo į

Štai jūs ir žinote pagrin-1 paveikslo plokštumą portre- 
dinį raktą į kiekvieną dai-ltuojamą žmogų taip, kaip 
lės kūrinį. to reikalauja jo užmany-

Bet neužmirškite, kad imas. Būtent, ar jis pavaiz- 
kiekviena detalės sritis —Įduos žmogų iki pusės su 
tapyba, skulptūra, grafika, rankomis, ar be rankų, ar 
taikomoji ir dekoratyvinė a t v a i z d uos tik jo veidą, 
dailė ir jos visi žanrai turi I Kompozicija padės jam iš- 
dar savo ypatumus, kuriuos j kelti į pirmą vietą tą port-

nyje turi būti vedamoji 
mintis, o šią minti dar la
biau iškelia, parodo kitos 
dailininko naudojamos prie- 

I monės.
I Ir toks kūrinys mums pri- 
| mins neįdomų žmogų, 
I kiirinn rnec kalbėdami

buožes,'

K. Rusekas (1800- 
“Besijuokantis ita-

P. Kalpokas (1880- 
“ Autoportretas” ir

Marytė Melnikaitė
Daug šaunių dukterų iš-Į ...Karas.

fabrikantai,
dega vadovėliai,
mokėsi Marytė.

—Ne! — pro sukąstus 
dantis ištaria mergaitė, — 
fašistui aš nevergausiu. Aš 
keršysiu!

Spausdama ranka auto
mato vamzdį, Marytė perse-: taip pat reikia žinoti, no-1 reto dalį, kuri dailininko 
kioja okupantus, siunčia Į pint suprasti vienos ar ki-Į nuomone yra svarbiausia, 
jiems taiklias kulkas, ker- tos srities kūrinį. j norint pilnai atskleisti kū-

Šį kartą pakalbėkime I rinio pagrindinę mintį. Po 
; apie portretą. | to dailininkas portretą pie-

dega Zarasai, 
iš kurių

Nelengvai išsikovojo mū
sų moterys šią teisę. Niū
rus fašistinės diktatūros ir 
hitlerinės okupacijos metais 
lietuvė moteris kartu su vy
ru kovojo už liaudies laisvę, 
už naują šviesų gyvenimą. 
Adelė Šiaučiūnaitė, Klaudi- 
na Krastinaitė, seserys A- 
delė ir Izabelė Laukaitytės, 
Marytė Margytė paaukojo 
savo jaunas gyvybes šioje 
kovoje.

Marytė Melnikai te . . . 
Kas nežino Lietuvoje šios 
narsios mergaitės vardo, 
aštuonioliktą savo gyveni
mo pavasarį išėjusios ker
šyti hitleriniams grobikams 
už sugriautus Tėvynės 
miestus ir kaimus, už kaus
tytu fašisto batu sutryptą

Gimusi gražiuosiuose Z- 
| rašuose, darbininko-šaltkal- 
■ vio šeimoje, Marytė anksti 
pažino vargą, neteisybę, iš
naudojimą.

Nuo septynerių metų ji 
ganė buožių gyvulius, vė- 

i liau, ieškodama duonos kąs
nio, kartu su tėvais va
žiuoja į Anykščius, Rokiškį. 
Marytei pavyksta gauti 
menkai apmokamą darbą 
saldainių fabrikėlyje. Po to 
—vėl Zarasai, vėl kova už 
duonos kąsnį. Bet štai — 
1940-tieji. Lietuva — ta
rybinė. Marytė — suaugu
siųjų vidurinės mokyk los 
moksleivė.

šydama už pavergtą ežerų
kraštą.

Virsta nuo bėgių priešui Tapybinis portretas—vie- šia, o vėliau pradeda jį.ta- 
ešelonai, sprogsta tiltai, de- Inas populiariausių dailės pyti.
ga žemė po fašistų kojomis | kūrinių. Portretas ypač bu- Rembrandtas motinosRembrandtas motinos 
visur, kur praeina drąsioji vo plačiai paplitęs tada, kai; portretą sprendžia švieso- 
mergaitė su savo draugais. nebuvo foto aparatų, tamsą. Jis, naudodamas 

rusvų auksinių spalvų ga
mą, visą paveikslą skandi
na giliuose šešėliuose, ap
šviesdamas tik veidą ir ran
kas, — tai, kas gali dau
giausia pasakyti apie žmo
gaus pergyvenimus.

Dar galima portretą 
spręsti per spalvas, šviesias, 
ryškias, bet tarpusavyje la
bai suderintas. Taip kūrė 
portretus P. Kalpokas, J. 
Šileika . Visi šie sprendimo 
būdai yra geri, jeigu jie pa
deda autoriui pasakyti tai, 
ką jis ir norėjo apsakyti.

Yra vadinamieji natūra
listinės krypties portretai. 
Šie portretai labai artimi 
fotografijai. Juose tiksliai 
perteikiama kūno, medžia
gos spalva ir faktūra, net 
visos nereikšmingos smulk
menos, tuo tarpu gyvo, mąs
tančio žmogaus portrete nė
ra. Tokie portretai m u m s 
nepatinka.

Štai jūs ir pramokote sa
varankiškai nagrinėti ir su- 
prasti tapybinį portretą.

Pr. Gudynas

...Ėjo 1943-ji. Partizanų 
grupė, kurioje buvo ir Ma
rytė, vykdė sunkų uždavinį 
—sprogdino stipriai saugo
mą geležinkelį, kuriuo į Ry
tus važiavo priešo kareiviai. 
Liepos 7 dienos rytą grįž
tančius po operacijos parti
zanus ties Apvardų ežeru 
apsupo fašistai, šešias va
landas truko mūšis. Vienas 
po kito nelygioje kovoje žu
vo partizanai. Fašistai 
šliaužė artyn. Marytei liko 
viena granata. “Už tėvy
nę, už partiją!” sušuko ji, 
su granata rankoje šokda
ma prie fašistų grupės. De
ja, granata nesprogo.

Net paskutinė granata 
Nūnai nepagailėjo.
Gal būt, per daug mergaitė ta 
Gyvenimą mylėjo ?—

rašė Salomėja Nėris apie 
Marytę. Ilgai ir žvėriškai 
kankino fašistai narsiąją 
lietuvių tautos dukrą. Vis
ką iškentė ji, nei viena ai
mana, nei vienas skundas 
neišsprūdo pro suspaustas 
kruvinas lūpas. Ir tik prieš 
nužudymą Marytė prakal
bėjo:

Bet jo reikšmė nė kiek ne
sumažėjo ir šiandien.

Portreto tikslas — ne tik 
perteikti išorinį žmogaus 
panašu m ą. Svarbiau at
skleisti jame vidinį portre- 
tuojamo žmogaus pasaulį, 
jo išgyvenimus, nusakyti jo 
socialinę padėtį. Visa to ne
pajėgia padaryti fotogra
fas, ir dėl to jis negali nu
konkuruoti dailininko su
kurto portreto. Be to, port
retas daug ką pasako ir 
apie epochos dvasią. Dides
nės apimties portretai net 
atskleidžia žmogaus profe
siją, jo aplinką. Tokie yra 
buitinio pobūdžio portretai.

Taigi, pabandykime įver
tinti portretą. Pradėkime 
nuo turinio. Nuo to, ką dai
lininkas vaizduoja, ką jis no-

—Aš kovojau ir mirsiu 
už Tarybų Lietuvą, ir ži
nau, kad mes nugalėsime!

Jau po mirties, 1944 m., 
Marytei suteiktas Tarybų 
Sąjungos Didvyrio vardas.

J. Bulota

3 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., kovo (March) 6, 1959



CLEVELAND© ŽINIOS
Žiūrint Į dabartinio ato- rubežiaus. 

minio gyvenimo per i o d ą 
matome, kaip mažas šis pa- karinės jėgos būtų Toronte, 
saulis pasidarė. Ypatingai natūralu, mes norėtume ir 
sekant šių dienų komunika- net reikalautume, 
cijos sistemą, matome, kad būtų iš ten ištrauktos. Tai 
nežiūrint kuriame pasaulio i mūsų šalies galvos turėtų 
užkampyje kas nors garsiai I suprasti, kodėl rusai reika- 
nusičiaudėjo, kelių minučių i lauja mūsų karinių jėgų iš- 
bėgyje visam pasauliui ži-' traukimo, < 
noma. Nereikia būti i

rial, dalyvauti. Po vaka 
rienės tęsis Šokiai. WORCESTER, MASS

Daleiskime, kad 
rusu, chinu ar kitu šalių c y £ v v

kad jos

Mirė LLD 190 kuopos na- 
rys Justinas Andriusk-An-i 
driuškevičius. 
kaus būdo

Vardan Moterų Dienos
Jau nuo seniai kas metai 

Tai buvo ty- i atžymime Tarptautinę Mo- 
žmogus, mažai terų šventę, kovo 8 dieną, 

kur dalyvaudavo, bet per ei- Tai vienintelė diena į me-
lę metų prigulėjo LLD 190 tus, kada moterų nuopelnai 
kuopoj. Jis laikė už garbę sužymimi.
būti jos nariu. Nekartą apie tai prirašyti, 
duokles pasimokėdamas pri- Mes čia pažangieji nedi-

Daug reikėtų

, o ypatingai kuo- dėdavo doleri kita apšvietos delį skaičių veikiančiu mo- 
ne; met rusai sutinka ištraukti reikalams. Paliko sūnų Ed- ‘ ‘ ' 1 1 * “ 1

aukštu politiku, kad visą tą Į savas jėgas, jeigu mes iš- vardą; marčią ir 4 anūkus.X ve j U O 7 <

pasekti. Tik visa bėda su'trauksime savas, 
tų žinių pranešėjais, kad jie! MQsų ša)ies Monfoc dokJ 
žinias pianesa ne taip, aipjtrjlia uždraudžia svetimoms i 
jos,is tikrųjų yra bet taip,;karin6mg jggonls įžengti į, 
kaip jie noi i, kad u U • Ąmeri^os žemyną, bet mūsų 
Stambiajai sios salios span-; ,vos vigai nepagalvoja 
dai beijos komentatoriams, |kai j tai žiQrj t'0/47 ša. 
teisybės viename ar kitame! ys’- ląndasi gana nintelis Laisves
icis^oes n name skaitlingos musų karines Hartfordeklausime leistina pasakyti, •- • ~~ . _ naiuoioe.
• . ... 1 IVLSUO, U C-M7 llCUUltO

ir jie tų nuostatų turi lai-1' įld tos ^bėriais, ku- 
kytis, jei nenori atsidurti! 1 1 
bedarbių eilėse.
laikraščiai turi įvedę tam! 
tikrus skyrius, kuriuose bi-

Hartford, Conn.
Seniau Conn.

terų turime, i kurios dar
buojasi kultūriniame ir 
šiaip visuomeniškame dar
be. Sekamoms worcesterie- 

; tems reikia prisegti gėles 
moterų dienoje:

M. Sukackiene, viena
gyvavo keli pažangiečių lie- ^U1'hūt seniausių kulturinė- 
tuvių chorai. Užsiliko vie-'1"je dirvoje darbuotojų; jos

i veikla Aido chore man nuo 
dlYi neatmenamų ' laikų lošia 

gybybinę rolę. Ji taip pat 
per daugelį metų yra di-

. - , - Reikėtų
! jėgos, ^ir 89^ karinės. bazės, i pastangas atsteigti chorus
i-. - / \ "’lir kitur; reikia dėti visas T o . 1

Bet kurie 11 e salių pa-1 pastan g a s, kad esantis dziules^L.S. _n D.B Draugi- baliauskienė.
įkraščius, nežiūrint kartais; ĮjajSVeS choras ilgai gyvuo-
I ne^ tu ^a^lJ protestų. j q gyvuoti gali tik su vi

le piliečiui leistina išsireikš- Kol mūsų dabartiniai va-islJ širdinga talka, 
ti savo mintis, ir tuose sky- . dovai nuolatos kaltins Ru-i gomu
riuose dažnai pasirodo ga-!siją, būk nesiskaitančia su į Laisvės Choras 
na sveikų minčių, kokių mūsų pageidavimais, tol ne- puig koncerto ir

jos iždininkė,' namų šeimi
ninkė, sykiu šu savo vyru, 1. • _ ...L- .. i .'M.. J..

limienė, M. Valinčiauskie- 
ne, M. ir M. Ališauskiūtės, 
ir kitos.

Moterys — darbininkės 
■—pažangiame judėjime, ne
nuilstančios gasp a din ės 
kultūriniams re i k a 1 a m s 
rengiamų bankietų ir va
karienių ir šiaip besidar
buojančios sukėlimui fi
nansų, nepaliaujamai dirba 
progresui, už pastovią tai
ką pasaulyje, kad visų mo
tinų sūnūs niekad daugiau 
nežūtų pragariškuose ka
ruose. Štai keletas jų: A. 
Vosilienė, M. Petkūniene, 
H. Kalakauskienė, Skrols- 
kienė, O. Stankienė, E. Pil
kauskiene, F 
Kuklevičienė 
Kuklevičiūtė, 
J. Jusienė, 

| Mickienė, M.

Kanapkienė, 
ir jos duktė 

O. Sidarienė, 
Dūdienė, M. 
Kižienė, Sa-

I). J.

So. Boston. Mass
PALAIDOJUS DR. 

ZIGMĄ BARYSĄ
Kovo 2 d. iš Kasparo šer- . . ..

meninės, gražus būrelis ! J1]0 ^ai, atlaikyti. Tik paim- 
palydėjo t 
(Forest Hills kapines) Dr. Į 
Zigmą Barysą, kuris būvu-..* J r .
plačiai žinomas pažangiam toms tautoms tenka
lietuviškam pasauliui. Kas ^zlailsla musų taksais su- 
negirdėjo ji viešai skaitant mokėta parama, 
paskaitas, tai skaitė jo; 
įvairiomis temomis straips-; 
nius. '

Žmogaus gyvenimas yra i 
labai panašus į plaukiojan
čius laivus. Kaip laivai nė J 
ra vienodos konstrukcijos, i 
taip ir žmonės nėra vieno
dos sudėties. Silpnos kon
strukcijos laivelis : 
perplaukti Atlanto vande
nyną, i 
banga jį nublokš. Tačiau' 
didlaiviai perplaukia pavo-' 
jingiausias audras. Argi j 
ne tas pats ir su žmogum?' 
Pavyzdžiui paimkime ve-1 
lionį Zigmą. Kaip daugelis | 
iš mūs esame kilę iš Lietu
vos vargstančių kaimiečių, 
taip ir Zigmas. Patekus 
šioje šalyje tiesiog į grobi
kų glėbį, vieni pasitenkino
me tik išmokti gatvės var-i 
dą, ant kurios mes gyve-j 
nam, kiti pramokome skai-i 
tyti laikraščius ir iš ju pla-| 
čiau pažinome pasaulf. Gi I IVAIPIfK 
kalbėti apie velionio Dr.l pftllllvO LlHlva 
Zigmo Baryso gyvenimą, i 
tai it kalbėtume apie mitą! 
ar kokią fantaziją. Nes kas* 
gi gali tikėti, kad jis savo-į 
mis spėkomis moksle išau
go iš mažyčio laivelio į did- 
laivį ir visas gyvenimo 
audras perplaukė, patapda
mas mokslininku?

Visi žinome, kaip sunku 
šiame peri j ode pažangiam 
žmogui gyventi, o ypatin
gai profesijonalui, kuomet 
reikia reikalą turėti su iš
naudotojais. Viena reakci
ja baigiasi, o kita praside-

ida; silpnesnius nubaido, it 
tuos žvirblius nuo kanapių, 

į Reikia plieninio pasiryži-
gražus būrelis C. , .
i mišku kalneli \ k,“e- kaiP «a seniai buvo 

-±,'Sukelta audra pries 
buvo i JaPonus vokiečius, o šian-

Nors velionis pasiekė 
; aukštą mokslą, bet neišsi- 
; skyrė iš darbininkų klasės 
i iki mirties.

Kaip šermeninėje, taip ir 
kapinėse, Laisvės redakto- 

irius R. Mizara pasakė tu- 
; riningas kalbas, kurios il
gai pasiliks klausovų vai- 

m .. dentuvėse. Ačiū Mizarai, 
kad jis netingėjo paaukoti 

... tokįą ilga kelionę.
nes . stl£re.sne I Vardan Onos Barysienės, 

i ačiū visiems už gėles, sim
patiją, lankymą šermeninė
je ir lydėtojams į kapusJ’ 

Labiausiai ačiū šeiminin
kėms už pagaminimą už
kandžių sugrįžusiems iš 
kapų. Juos paruošė: B. 
Chuberkienė, B. Rauplėnie- 
nė, A. Kandraška, A. Jen-^ 
kus.

Ačiū Reinardams už su
rinkimą simpatijų.

Jaunutis

pastan- kaipo motina, išauklėjo du
i sūnus ir vieną dukterį ir; 

. J vis dar uždarbiauja kaipo ; 
rengiasii - i
banketo, j 
t meną j

ir
Pakvietimas

LDS 57 kuopos
i šiemet

metinis 
įvyksta

! siuvėja. | Į kovo 15 d., 1-mą valandą,
i H. Žilinskiene, ji jaunes-i pietą. Tai bus puikūs pie- 

susitarimų.;my|inčius būti su choru ko- \l? anizmmi n; veikime, mo-; us. Maistas, kepti .......
vyksta Ber-ivo py d įtina, įsauklejiisi sūnų R.;kai su atitinkamai
ečia, iei bent i ,■ jJanulį ir dukrą Heleną dėčkais. Įžanga tik

sužiniai kišaraės į ne savok. -ayr u ‘ ,Pe, !.^ | Smith, dalyvauja ir veikia asmeniui.
iHaitfoido ii jo apylinkes; pastoviai chore, LDS 57 kp. į Kviečiame 
lietuviai, bet ir kitų kolo-;vice-pirmininkės pareigasIvauti. Vieta: 
nijų pažangiečiai, būtent: !eina Jos dukį Smith fi-iSt.

'New Haveno, Waterburio:nanSų sekretorės pareigas; 
’čuului^1 *S . puikiai atlieki ir taip pat!
mūsų i, ^es ^^mes Pas^matyti | dalyvauja chore kaipo pia- 

inistė, auklėja sūnelį ir dūk-' 
uytę. ;

M. Meškienė yra
veikusi kultūrinėje dirvoje,' 

o . u . .. per eilę metų mokino Aidoj Parengimo Komisija J. ? , J2: , '______ _ chorą ir dabar dar t 
idarbuoja Sūmį ir Dukterų 

Taipei. — Kinija jau tu-|Dr-joje.
Dabar eilines Aido Cho

ro dalyvės: Ona Dirvelienė, 
Įžanga tik tyje ties Formoza esą virš skambi dainininkė, L Janu- 

yra maždaug toks, j $1 asmeniui. Kviečiami vi- 1,000 “jet” greitųjų bombi- lienė, D. Lukięnė, L. Aušie- 
jienė, M. AuŠičjūtė, M. Ža-l4 žmonės.

stambieji žinių skelbėjai ne-;bus galima prieiti prie jo-!Mes prašome visus 
drįstų skelbti. i kių bendrų

Pavyzdžiui, “Cleveland ?as .
Plain Dealery” tūlas JohnVne> Illusli n'el,ecia> bent 
D. Alexander rašo Berlvno ... . (, i v reikalus. Mes niekuomet'klausimu: . • . .r. >neatgausime tų milijonų do-

Jeigu leistina vienoj Ber- lerių, kuriuos ten paskandi-; 
lyno daly, kuri randasi ru- nome. Sunku net suprasti,; 
su zonoj, daryti inspekcijas kokią naudą mums galėtų ■ 
JAV, Anglijai ir Francu- nešti laikymas ten i__ __
zijai, tai kodėl nenorima karinių jėgų. Atrodo, kad,. 
leisti Rusijai daryti inspek- vadovaujantis sveiku sensu, 
cijas toj miesto daly, kuri reikėtų iš ten išsinešdinti! L°f 
randasi JAV, Anglijos ir pirmiau negu dar 
Francūzijos priežiūroj? Ki- įklimpsime. 
tais žodžiais, kodėl mes rei- —:—
kalaujame inspekcijos rusų 
zonoj, kuomet mes užgina- LDS 55 kuopos rengiamas 
me rusams inspektuoti mū- banketas įvyks kovo 14 d. irinti galingą armiją ir ka-i 
su zona? Tolis tarp Toron- klubo svetainėje. Pradžia rinį orlaivyną. Vien pakraš-

koncerte !
Svetainė atsidarys 

pietų, koncertas-banke-j 
prasidės 4:30 v. po pie-

sų zoną? Tolis tarp Toron- klubo svetainėje.
to, Kanadoj, ir JAV rūbe-i 6 vai. vakare.
žiaus y” -~ ------- ■—*
koks tarp Berlyno iki rusų si, o ypatingai kuopos na-inių lėktuvų.

i

JONAS SKLIUTAS

ATSIMINIMAI IŠ ILGU PERGYVENTU
METU WORCESTERYJE

(Pabaiga) pradėjo mane siųsti į viso-
Bet įsišventino kunigu ro- kias konferencijas ir < 

patapo : dižulius suvažiavimus.
Pirkome namą

atitinkamais
v ištu

pia
mi.50

daly-visus
29 Endicott

LDS 57 kp. Valdyba

New Delhi. —- Buvęs New 
Yorko valstijos gubernato- 

: rius Harrimanas lankosi

Maskva. — Atvyko Irako 
pasi-1 respublikos delegačių. Jos 

į tikslas padaryti su Tarybų 
Sąunga ekonominiais reika
lais sutartį.

Danbury, Conn. — Čia 
susidaužė lėktuvas ir žuvo

TITO GAUS Iš JAV 
$150,000,000

Washingtonas. — Jugo
slavijos Tito valdžia dar 
gaus iš Jungtinių Valstijų 
20 milijonų dolerių, tai nuo 
1958 m. liepos mėnesio jau 
bus gavus $150,000,000. Per 
tą laiką Anglija jam sutei
kė už $8,500,000 ir Francū- 
zija už $2,000,000 ekonomi
nės pagalbos. Taip Vakarai 
remia Tito.

F. CASTRO ATVYKS M 
JUNGT VALSTIJAS

Washington as. — Ame
rican Society of News-Veikimas kitoje draugijose

i Pirmiau ■ progresyviai 
i žmonės, veikę kitose draugi
jose, buvo pradėję agitaci
ją už tai, kad būtų panai- 
i kintas priverstinas išpažin- 

>, nes kazimieri- 
jurginėjė ir liudviki-

susirinkimų, o kiti net ir iš-. Vaikučių švietimas
sibraukė. Na, ir tautiniu-; Worcestervie buvo suor- paper Editors laikys savo 
kams sn klerikalais pavykolgan7zuota didelė Žiburėlio!metinę konferenciją. Ji 
laimėti. Tai buvo musų | kuriai pl.ik|ausė; prasidės balandžio 16 d.
žmonių padaryta klaida. As,lietuviu vaikai j-e buvo; Redaktoriai užkvietė į ją 
tai pasilikau klube ir pri-;mokom- ]ietuviu kalbos, lie-,Kubos sukilėlių vadą, da- 
klausau jame ir dabar. ; tuviškai skaityti ir rašyti, bartinį^tos šalies premjerą

Didžiausią veikimą pro- taipgi lietuviškas dainas 
gresyviai išvystė SLA 57-oj I dainuoti.
kuopoj. Turbūt nebuvo nė1 choreliui vadovavo M. 
vieno progresyvaus lietuvio j a b j onskyitg . Meškienė.. 
Worcesteryje, kuris nebūtų j Vaikučiai ją labai mylgjo. 
priklausęs tai kuopai. Is-; Buvo statomos ir iengVutės 
auginome ją ik! 700 nanų.. Qpere(es. Kadangi M. Meš- 
po kiek laiko tautininkai j kieng vadovavo tais ]aikais 
negalėjo išrinkti ir pasiųsti | ■ -----
į seimus nė vieno delegato.;
Matydama tokią padėtį, pil- ■ chopą. Todėl per keletą me-

kuopą ir sukūrė 118-ą, ma-j^ jauninw^Was“ 
n y d a m a daug narių is-1 
traukti. Kas gi atsitiko?!
Tik 80 narių ten nuėjo, o|

Na, o
di- klubas pasistatė savo namą, nėje

! kuriame dabar ;
: ninku ir klerikalų tvirtovė 
'Jie ten daro gerą biznį.

Vėliau Suvienytų draugi-j
Gerai suorganizavo ne tik jų sąryšio komitetas nupirj 

•į ko namą — tą, kuriame bu-1

mietis Jakaitis ir 
kazimierinės klebonu, o Bu-' 
kavecka kitur iškėlė. Jakai
tis buvo gudrus kunigas.

savo parapijomis, o pasiga
vo net ir kai kuriuos lais- Vo nepriklausomų Romai 
vamanius ir s o c i a 1 i s -. lietuvių katalikų bažnyčia, 
tus. Pastatė gražią bažny- Kadangi parapija subank- 
čią ir mokyklą/ Na, ir tai, rutavo,. tai buvo galima jos 
kunigo Mickevičiaus parai- bažnyčią pigiai nupirkti, 
ją vedė į bankrutą. Gi pas! 
romiečius parapijonų buvo 
daug — netilpo į vieną baž
nyčią. Vėliau vyskupas pa
tarė statyti dar vieną lietu- 
v i a m s bažnyčią. Kunigo 
Čapliko vadovybėje ji buvo -.-. - 
pastatyta. Į naują pavapi-'-, - .. 
ją susirašė dauguma dzū- ■. ! au^.a . 
kų. Čaplikui neilgai teko! 
klebonauti — jaunas mirė.1

1915 metais socialistai su-į 
rengė pikniką ir kvietė L. 
Prūseiką jame kalbėti. Kal
bėtojas sakė: reikia lietu
viams organizuoti apšvietos , . r ..-v m , 
draugiją, kuri leistu kny-i"eg al 1 a. sllratl;, Tuomet, 
gas, skleistu apšvietą. Visi!kletuvlų P.llleg*

v * ** i I i Ir / i <•< n t r r\ i vv> r\ Irx. 1 fllliil rx

sutiko. Susirašė virš 30 as- . , - .. - _ - _
menų. Tais metais ir buvo!kltos draugijos paėmė 
įkurta ALDLD. Pas, -mus. 
buvo jos 11 kuopa, į kurios 
veiklą ir aš įsitraukiau. 
Kol buvau sveikas, neap-1 
leidau nė vieno susirinkimo. 
Skaičiau visas jos išleistas 
knygas, o svarbesnes studi
javau. Studijavau ir LSSj 
išleistas knygas — pavyz-! statyti visokius 
džiui, Lenino “Valstybė ir 
revoliucija.” T a i puikus 
veikalas!

Savo darbais įgijau drau- 
guose pasitikėjimą, ir ...jie

Lietuvių piliečių įi,es ėjimas 
i 

yra tauti-;nėje draugijose nariai bu- 
ii fvn-fMvp i.._ vereianp eiti “velyki- 

’ prievarta. Pažanges- 
Perkam Olimpia parką j.nių žmonių tikslas buvo at- 

. j siektas. Gal jis ir nebūtų 
Buvo suorganizuota L^-| buvęs atsiektai, jei nariams 

I tuvių Apšvietos bendrove 1 - .
kuri nupirko Olympia par-j dolerL 
ką, kuriame laikome pikni-he. 
kus.

Iš pradžių turėjome už
traukti paskolas; reikėjo 
pridėti daug darbo ir pini
gų parko ištaisymui. B-et, 
jauni būda m i, turėjome 
daug energijos, tai darbo 
nepaisėme. Parką ištaisė
me labai gražiai.

Fidelį Castro. Jis užkvieti- 
mą priėmė.

i vo
I nes

nebūtų reikėję; mokėti po 
: už “velykinę korte- 
Doleris tuomet buvo 

didelis- pinigas.;
Lietuvių paliečių klubo 

konstitucija laįsva, panaši, 
kaip ir Lietuvoj Sūnų drau
gijos. Joje net buvo sakyta, 
kad nevalia aiĮikoti bažny
čiai pinigų. į

Po to laimėjimo progre- 
Vėliau suvienijome Ap- šyviams buvo galima rašy- 

švietos bendrovę su Lietu
vos Sūnų draugija ir pasta
rąją pavadinome: Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugija. 
Norėjome, kad prisidėtų ir 
Lietuvos Dukterų draugija, 
bet joje buvo dauguma ka
talikių, tai nubalsavo su 

' mumis nesivienyti. Jaunes- 
liko savo įmokėtą $1,000, oį"ės draugijos narės ją pa- 

-- - ; j mete ir prisirase prie Sūnų
TZ L ir Dukterų Draugijos. Tuoj savo pinigus seru. Komite- . , * i •• *, 1 j-T. v_ " j . ii)o to Dukterų draugija šutas pradėjo serus pardavi- į J , , : b J

neti. Buvo ju nemaža par- T, . , _ .. , J 1 1 Po vienybes gerai pradėjo
sektis. Kadangi Sūnų drau- 

Iš bažnyčios salę padaryti j gi ja turėjo ant namo mor- 
reikėjo daug darbo. Betigičių, tai S. ir D. Draugija 
įtaisėme salę su steidžiumi I ir paėmė namą į savo ran- 
ir scenerijomis. Pradėjome,kas.

; veikalus. šiandien namas (svetai- 
Tuomet turėjome gerų ak-,nė) ir Olympia parkas 
torių — vyrų ir moterų.' nai išmokėti. 
Kiekvieną lietuvišką veika- Dabar visa beda, kad 
lą vaidinome, o didesnius—-jsenome, nėra kas dirba, 
po keletą kartų. prisieis viską parduoti.

Po namo nupirkimo kai 
kuriose draugijose kilo 

I skandalas. Buvo sakyta, 
kad socialistai nusipirko tik

■ sau namą. Kai kurios drau- 
i gijos pasiryžo atsiimti savo
■ pinigus; tik Lietuvos Sūnų 

nereikalavo savo
. Draugijų są-i 

ryšio komitetas buvo inkor
poruotas. Na, jį ir patrau- 

| kė valdiniu teisman. Teis- 
I mas pasakė, kad draugijos, 
kurios įdėjo į draugijų są- 

i ryšio komitetą pinigus, jų 
negali atsiimti.

paėmė namą i savo ran-

tis prie anų pdš a 1 p i n i ų 
draugijų. Na, į ir rašėsi 
draugai ir veikė, kiek tik 
buvo galima. Prisirašiau ir 
aš prie Birutės;ir Kazimie
rinės, bet iš pastarosios bu
vau išbrauktas UŽ progresy
vi veikimą.

i
Prisirašiau prie Lietuvių 

piliečių k 1 u b o L Prisirašė 
prie jo ir kitų progresyvių 
žmonių. Veikė! jie gerai, 
lankydavo susiimu k i m u s . 
klubas augo naifiais ir atli
ko daug naudingų darbų 
visuomenei. Tautininkų va
dai, pamatę, kad mūsų žmo
nės gerai veikiai kad jie ne
gali vadovauti, ; sudarė su 
klerikalais “bendrą frontą”

LENKUS RAGINA 
KELTIS J VAKARUS
Varšuva. — Lenkijos vy

riausybė vėl paragino dar
bininkus ir valstiečius kel- 

lir Aido Chora, tai paaugu-i^.gy^nti į šalies vakarų 
i sius vaikus ji traukdavo i!dalb Vaka^ Lenkija, ku- 

;rią seniau buvo pagrobus 
domoji taryba suskaldė 57: Choras* buvo"dide-iXjletija’ yra ,in,dust™®-

Bet ten yra ir derlingų že
mių. Vyriausybė pažadėjo 

Bet kai tie jaunieji suau-■ persikėlusiems mažinti tak- 
go, susituokė, nebeliko Cho-!sus.

kiti visi pasiliko 57 kuopoj.!1^ nė vieno buvusio Žiburė-: 
Na, ir mes veikėme, įrašė- pio draugijėlės auklėtinio, 
me daugiau naujų narių. Į'Kodėl?
1930 metų seimą, kuris tu
rėjo įvykti Čikagoje, 57 
kuopa išrinko 21 delegatą.

Kai pild. taryba sužinojo,! 
kad mes tiek delegatų išrin
kome, tai juos suspendavo, 
girdi, mes nelegališkai juos 
išrinkę! Mes pasisamdėme 
advokatą, kad su jo pagalba 
priverstume pild. tarybą 
suspendavimą atšaukti. Ta-; 
da taryba prisiuntė savo 
advokatą Bagočių, kuris; 
buvo priveistas suspendavi- ^jų pasitraukė iš veikimo, 
mą atšaukti. . jįe jsįganci0> Atsisakė lan

kyti net ir susirinkimus bei 
pramogas . Tačiau Worccs-i 
terio pažangiųjų lietuvių 
veikimas per daug nenu-' 
kentėjo. Pasilikusieji, drą-! 
sesni ir ištvermi ilgesni,; 
mes p ra dėjo m e daugiau;

1 • 1 1 • • 1 1 • I-A j 1 •

Gal mes nemokėjom kaip 
reikia jaunimo auklėti, gal 

j neturėjome tam ir tinkamo 
■’ vadovėlio. Tiesa, R. Miza- . 
ra buvo parašęs vadovėlį, i 
“Jaunuolių švyturėlį,” bet j 
jis jau buvo per vėlai para-1 
šytas ir išleistas, nes vai-- 
kų mokyklėlės jau buvo1 
krikimo padėtyje.

Užėjus makartistinei re- i 
, akcijai, daug mūsų pažan
gių žmonių, net ir gerų vei-

Londonas. — Anglija ir 
Egiptas sutiko nereikalau
ti vieni nuo kitų atmokėti 
1956 m. karo nuostolius.

Tokio. — Japonija veš 
i pardavimui automobilių į 
■Jungtines Valstijas..

pa- 
Gal

ma atšaukti, v
Pasiuntimas 21 delegato 

į Čikagos seimą, žinoma, 
mums daug kainavo. Kai 
fašistai su socialistais, su S. 
Gegužiu priešakyje, pama- 

. : te, jog pažangiųjų jėgos sei-
Išsivystė aštrios; kovos. Mū-j tne didelės, tai, pasišaukę,__  i._.. ___ _______ (
su nekurie draugai pavar-. policiją, seimą suskaldė. Po I dirbti, veikti. Po to, kai re-; 
go, pradėjo nelankyti klubo!to buvo įkurtas LDS. akcija atslūgo, mūsų orga-; Elizabeth Gurley Flynn

i nizacijų kuopų susirinkimai, įžymi darbininkų judėjimo
4 p.-Laisve (Liberty)—Renk tad., kovo (March) 6, 1959! ir vėl pagerėjo; | veikėja-vadovė

%
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New Jersey naujienos
^Vasario 2 d. įvykęs drau-' Patersone miręs Dulkė 
giškas pobūvis buvo gražus'man buvo gerai pažįsta- 
ir vaisingas. Tačiau ne visi m a s . Tačiau nemaniau, 
kviesti jame daly v a v o . kad jis paskutinėse gyveni- 
Maistas buvo skirtingas mo dienose buvo taip suar- 
nuo kitų vakarienių. Jį pa-i tėjęs su dipukais ir pasida- 
ruošė Churlienė su savo^ręs aršus progresyvaus ju- 
dukrele. Ačiū joms už jų'dėjimo priešas. Savo lai- 
darbą, ir susirin k u s i e j i i kais buvo artimas darbo 
joms gražiai paačiavo. ’žmonių draugas ir neblogas

r , 4 i t veikėjas. Frakcijos padarėIr kuomet valgis buvo ne-1 - *
mokamas, tai susirinkusieji 
parėmė gerą tikslą, sumes- 
dami $25. Pinigai bus pa
siųsti tam tikslui, kuriam 
aukoti. Ačiū už aukas.

daug žalos ir sugadino daug Į 
buvusių gerų veikėjų. Pa- 
tersonc yra jų daugiau, ku- 

' rie irgi nesitaiso.

draugėMan prisimena 
St-elmokaitė kaip daininin-i 

Draugė V e r t e 1 i e n ė iš kė ir dažnai lankiusi mūsų i 
Point Pleasant nusiskun- parengimus. Gaila, kad jiį 
džia sveikatos pablogėjimu, apleido Newarka ir apsigy-Į 
Savo laiškutyje sako, kad veno tolokai nuo mūsų cent-; 
nors daktarą lanko, bet ma- ro. Jos jau nesimato. Nęrai 
žai ką pagelbsti, ir tik to- jau nė to Newarko dueto, Į 
dėl ji negalėjo dalyvauti kuris linksmino mus savo; 
draMgiškame pobūvyje va-'dainavimu mūsų parengi-i 
sario 21 d. muose. Gyvenimas keičia-l

Gaila geros ir nuošir-i^ bct Patraukusių vie- 
džios mūšų judėjimo drau-|tą neatsiranda naujų spėkų, 
gės. Jos sveikata jau pusė-i dalnininkl-L ' 1 lllet,s
tižias laikotarpis pašlijusi1 
ir, matomai, neina geryn.' 
Vertelių antrašas: 138 Ri-’ 
viera Dr., Point Pleasant,;

Miami, Fla.
Iki šiol iš čia, rodos, nie-

SOUTH BOSTON, MASS.

MIRUS

DR. J. F. BORISUI

reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Annai, 
giminėms ir draugams. ;

H. Thomas A. Broskey ;
Elz. Repshis A. Dambrauskas
Ch. Urban E. Likienė
J. Gustaitis J. Usavich ,
K. K a loši us P. Žukauskiinė
G. Kudirka R. ir B. duburkiai
U. Kavaliūnienė S. ir J. Rainąrdai
M. Giriūnas P. Niukai
S. Einikis A. Sabulienė
Elz. Cheikienė F. ir EI. Kaildakis
A. ir K. Barčiai M. Limontienė
C. A. Yankus S. Šukienė 1
M. Paurienė J. Bevardis ,
H. Belikevičienė G. Bražinskas
D. Ruplėnas F. Kapočius1
V. Vaškienė M. Cook
M. ir K. Kazlauskai J. Jaunutis
J. Butkus M. Chase

' kas neraportavo apie lietu- 
iviškų filmų rodymą, kuris Į 
|įvyko vas. 11 d. Pas muši 
Į buvo rodoma: “Urugvajaus! 
Į Lietuvių Delegacija Lietu- j 
;voje”, “Dekada Maskvoje”!
Hi*

n iesės, negaliu pasakyti. gaj mflSų aplinkybes, mora-i 
Linkiu jiems saugios kelio-,]įnjai p. estetiškai rodymas1 
nes ir smagiai praleisti lai-!pavyko labai gerai. Kadan-!

!gi šiuo laiku pas mus. ne 
mažais svečių, tai ir publi
kos prisirinko nemažai. Ste
bint ekrane plačius Lietu
vos laukus, bakūžes ir mies
tus, o ypatingai atsisveiki
nimą Urugvajaus delegatų, 
grįžtančių namo, su savo 
giminėmis ir pažįstamais, 

; daugeliui žiūrovų išriedėjo
ne viena gaili ašara, kuri

; priminė mums mūsų pačių skaitų. Yra' mirusių ir kitų 
savai-’ draugių. Moterų Klubas pa- 

!garbai mirusių draugių pa
skyrė po $10 Laisvei ir Vil
niai. Tai labai pagirtinas

Kovo 7-ą dieną bay on ie
tis draugas Radušis su savo 
gyvenimo drauge vyksta į

Radušis pensininkas, tu
rįs gražaus liko. Jis ir drg. 
kukaitis gražiai padirbėjo 
savo kolonijoje ‘atnaujinda
mi “Laisvės” skait y t o j ų 
prenumeratas.

Žydėk, Jaunyste.”

Pittsburgh, Pa.
Iš Moterų Klubo

Moterų Apš vietos Klu-

.va, tai šiemet mes, new 
jeisiečiai laimėjome tik tre 
čia dovaną praėjusiame 
“Laisvės” vajuje. Pereitais ;;ltsisveikinira.j su 
metais laimėjome pirmą do- ‘s;ajs apleidžiant tėvynę, 
vaną. Bet laikai keičiasi, 
kolonijų “Laisvės” rėmėjai ; 
susiburia į talką, kad pa-1 
gelbėjus laikraščiui ir pake-! 
lūs savo ; 1

Brockton, Mass. I į
Kintami paveikslai —filmai | Į 
ę iš Lietuvos g
“Žydėk, jaunystę!,” “Urug- | 
vajaus lietuvių delegacija1! 
Lietuvoje” ir “Lietuvių me- g 
no dekada Maskvoje” rody- g 
mu rūpinasi worcesterietis g 
D. Jusius. Dabar gavo ir I 
pagalbininką J. Lavą iš g 
Stoughton, Mass., kuris ga- I 
vo ir prodžektorių su filmi- | 
ninku Alex Adom. Jiedu ap- g 
lankys visas maršrutui nu- I 
skirtas kolonijas. IOIyJLI tūlo IY V 1V JI 11J CIO.

Įvyks: Worcestery balan- 
Į džio 17, Lawrence bal. 18, į 
Į So. Bostone, bal. 19, Mon-j 
Įtelloj bal. 25, Stoughton bal. | 
26. j

Kaip girdėti iš kitų kolo-! 
nijų, šitie lietuviški filmai 
tikrai yra verti pamatyti.

WORCESTER, MASS.

Netikėtai, staigiai mirus

DR. .1. F. BORISUI
reiškiame gilią užuojautą

giminėms ir draugams 
George ir Helen Žilinskai 

ir senna

Rochester, N. Y. 1 
i 

Mirė G. Kazlauskas
Vasario 21 d. mirė Geo. | 

* 1 -w- * • •

Lawrence, Mass.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pavasaris jau artinasi, 
Kazlauskas. Velionis gimęs tai pradėsime pavasarinius 
Lietuvoje, Gailuliškių kai- parengimus, kaip tai išva- 
me, Troškūnų apylinkėje žiavimus ir piknikus. Oras 
Panevėžio apskrityje. Jis ii- ; darosi malonesnis, paukšte- 

' gai sirgo džiova, 10LA sa-1 liai pradeda linksmiau čiul- 
.natorijoje išbuvo per 5 me
tus. Sausio 21 d. jis gavo 

i Širdies smūgį ir po to jau 
: nevaldė kairės rankos ir ko
jos. Smūgis jam prigreitino 
mirtį.

Velionis žinojo, kad arti
nasi mirtis, tai pasišaukė 

,Mr. Savage, grabo rių, ir 
įteikė raštus, kaip jis turi 
būti palaidotas — laisvai, jo 

r a v . kūną kremuoti, visus paly-
Montellos moterų Apsvie- (]ovus pakviesti į Gedemino 

! tos Klubas turėjo susirinki-; praugįjos svetainę ir ati- 
jmą vasario 28 d. Nutarė at- tinkamai pavaišinti. 
! žymėti Moterų Dieną, kovo i

G. Savage velionio pagei-

G a v o m e atsakymą i 
(Worcesterio nuo Aido Cho 
iro sekretorės M. Sukaskas,1 
■kad choras apsiėmė suvai- F 
'dinti operetę “Čigonai” ge-4*^* 
Įgūžės (May) 17 d. Šitą ope- -()S 
iretę, kurie yra matę, dar;' ■' 
į norės ir antru sykiu pama
nyti, nes ji yra pailginta, 
i pagerinta, ir vadovybėje J.
Dirvelio vaidilos gerai susi- 

’ mokinę.

Miami, Fla.
Vietines žinios

Iki šiol pas mūs turime Į 8. Parengimą turės kovo 7,, . _ .
, tikrą vasarą.! Liet. Taut. Name. Paaukojo’davimą pilnai išpildė. Kaz- 

• • ! I 7'1 • _ K _______ • d* r' M/\ 1 11 o V o o Vai t t rv i o i ta o 1 o i
vibas turėjo susirinkimą. Jis šiltą žiemą,

i buvo skaitlingas ir padary- Saulutė karštai kaitina vi-'Vilnies, bazarui $5.00.
*ta daug svarbių tarimų, sus pašalius, tankiai iškrin-
I Svarbu, kad draugės nepa-1 ta lietaus, kas pąg e 1 b s t i Į 
miršo savo* mirusias. .,nares.
Jau netoli metai,
Helen Bagužienė. Bagužie- :
nė, kol jai sveikata leido,' visokios daržovės, 
daug yra veikus tarpe Pitts- rai ir šabalbonai jatrodo la-;
burgho moterų. ’ —j-i-a.-------- :

Taipgi prisimename i»*
Dr. Baltru'aitienę, kuri 
daug veikė, pasakė nema
žai prakalbų ir davė pa-

lauskas buvo gražiai palai-
i dotas ir palydovai atitinka- 

RailwaypW priimti.
vai- Prieš savo mirtį velionis

•ir
ikas prašė atvykti pas jį į ligo-!

d. ninę. Nuvažiavome mudvi i

Easter, Mass.
.... __ šauniai žaliuot jardams iri (street car) Bušų Co

kaip mirė puikiai žydėt gėlėmis įvai-i ruotojų ir mechanikų strei- telefonu pasmaukė mane 
riomis spalvomis.! Ūkininkų1 kas tebesitęsia. Stre 

pomido-iprasidėjo lapkričio 17

■bai gražiai ir produktingai. 
Vasario 26 dieną! tempera
tūra rodė 83 laipsniu s 
aukščiau nolio. •?—I zero —ši
lumos. Visi byčįai pilnai

bėti.
Mūsų veikiantis komite

tas sumanė parengti pirmą
jį parengimą Maple Parke, 
šeštadienį, balandžio (Ap
ril) 18 dieną. Pradžia 5 v. 
vakare. Tai bus vakariene 
“Laisvės” naudai. Bus ska
nių valgių. Matysime fil
mus iš Lietuvos — “Žydėk, 
jaunyste!,” “Lietuvos Meno 
dekada Maskvoje” ir “Uru
gvajaus -lietuvių delegacija 
Lietuvoje.” Ir už tą viską 
tikinto kaina tik $2.

Kviečiame Lawrence, Me
thuen ir visos plačios apy
linkės lietuvius dalyvauti, 
skaniai pasivalgyti, pama
tyti įdomius filmus, susiei
ti su savo draugais ir drau
gėmis !

Pereitais metais Law-
I Apima 80 miestų ir mieste-’su K. Žemaitiene. Radome pollclja

ligoni sunkiai sergantį, bet 20,040 tikietų automobilių 
mūsų labai laukiantį. Jis savininkams prie auto Pa" 
prašė, kad aš užrašyčiau į statymo myterių. . y " c? ' J T . • • — t • * 1 V1 ° * xrt»n Vyt ry vi i O 1 Tr C? nneprieita ’Lietuvą jo giminėms Liau- į

l?ų. Daug turėjo visokių su
sirinkimų, treciųjų teismą, j 
.'.r išima išė steik 
'Gorius, bet vis __ .
prie susitarimo. Dabar daug dies Balsą dvejiems me

-Myte
nai" yra biznio dalyse, 
žmonės pasistatę auto, nu-' 
eina pirkimų) reikalais ar

PASTABA FILMŲ 
RODYTOJAMS! i

Per spaudą buvo nusi-« 
kolonijos garbę.1 skundimų, kad lietuviški į 

Linksma matyti, ir vajinin- filmai neaiškūs ir kalba1 
kai verti pagarbos. Aukų prastai rekarduota. Tiesa, 
surinkome $248.50. Tai ne- mes tą turime iš kalno žino- 
maža parama biudžetui, iš-'ti, kad Lietuvos filmų ga

per Į mintojai dar gal techniškai 
Inėra tobuli filmų gaminime 
Bet daugelyje atvejų ga 
yra ir pačių rodytojų kaltė. 
Mat, pas mus dar vis yra 
įprasta ekonomizuoti. Turi I 
kas nors kokį rodymo apa- Į 
ratelį, na, ir sako, “bus ge-j 
rai”. Jeigu norite, kad ro-į 

dymas išeitų gerai, būtinai! 
turite nusisamdyti profesio-i 
nališką rodymo operatorių 
su geru aparatu, tada ir ro
dymas išeis gerai ir kalbą 
suprasite.

Šią pastabą būtinai turi 
pastebėti Massachu setts, 
draugai ir ; 
ti. Didmiesčiuose 
džiuose miestuose 
rendavimo įstaigos turi už 
labai prieinamą kainą rody
mo aparatus ir operatorius.

nutarė paminėti 
turėti

šiuos metus.

Tūlos kompanijos santy
kiuose su unija, kuriuos ty-

kaip liudininkė kompanijoje 
dirbanti 
Orange, 
skamba 
—esanti

V a i t u 1 i o n is iš

gražiai lietuviškai 
lietuvaitė.

,Xaip kiekvienomis me
tais, taip ir šiemet mūsiš
kiai “Lietuvos vaduotojai” 
pasiskelbė per anglų spau
dą vasario 16-osios proga. 
Nežinau, kaip kitose koloni
jose, bet mano kolonijoje 
apie tai tilpo smulkiomis 
raidėmis ir paskutiniame 
puslapyje. Jų didysis ker
mošius įvyko Newarke.

K lubas
! Moterų Dieną, tam
i parengimą su užkandžiais. 
■Jis įvyks kovo 8 d., pradžia
6 vai. vakare. Pelnas skiria
mas dėl Lietuvių Tautiškų 
kapinių. Visas drauges ir 

; draugus kviečiame daly
vauti. Turėsime skanių už
kandžiu, v

Lowell, Mass.
Keli bruožai iš 
mūsų kolonijos

Vasario 22 d. ir čia įvyko 
Lietuvos “nepriklausomy
bės” minėjimas. Kalbėtojai 
smerkė Tarybų Sąjungą. 
Sakė, kAd jie buvo pasiun-

apie tai pagalve- Į Washingtonan specialią 
> ir apidi-i ^e^egaci'l^’ supazindin- 

filmu'^ mūsų valdžią “f........"su rusu 
žulikystėmis”. Buvo renka
mos aukos. D.K.K.V. Klu
bas aukojo $50, SLA $10. 
Buvo pasiryžę surinkti 
šimtus dolerių, 
ko trūks

Sakė, 
tai klebonas

du 
kad 
pri-

JACKSON HEIGHTS, N. Y. Socialis 
užsidarė.

Staigiai mirus

DR. J. F. BORISUI
reiškiame nuoširdžią užuojautą

giminėms ir draugams

užpildyti svečiais; - turistais taxių ir mokyklų busų ope-1 tams. Jis Laisvę ir Vilnį jau j -t- • neqUp-riž
I rašęs. Kazlauskas padavė; ta laiku. Policija prikabina 
I $25 ir sako, kad tai pasku-! tikietą prie auto už laikymą 

de-ltinis jo darbas ir jis jau jo jau pasibaigusiu _ laiku, 
mokrat as Eurcolo jau kelin-Įbus ramus, nes gyvenimo j Auto savininkas turi eiti į 

atvažiuot užbaigt žiemužeiti metai per spaudą ir radi- dienos suskaitytos. Apsi- P° 1C‘^D s o į n ais m is. 
. ja daugiau nieko nekalba verke. Ir po to uz kelių die- uz pnnią piasiKaitimą ao 
kaip tik apie -pakėlimą tak- ™. mirė. vanoja^bet uz kitus jau tu
su ant nirkiniu. Bet seime- Kazlauskas buvo pavie- « mokėti baudą.

ir vietniais gyventojais, nes ruoja ir moterys.. Kažin, ai 
jūros vanduo šiltas, o smil-į laimės? 
tys karštos, tiktai voliokis'
ir ilsėkis saulėtoje Florido-; Mass, gubernatorius 
je. Patartina šiauriečiams. J

pas mus Floridoje ją daugiau nieko vanoja, bet už kitus jau tu-
Vasario 12 dieiia sustrei- sų ant pirkimų. Bet seime- . ..

kavo Pan American World lis vis ntmetė. Dabar jie nys ir neturėjo Amerikoje 
Airway darbini fi k a i. ši Pavedė įstatymą valstijos Jls pnk?Use Tpilie I tradicinis niknikas ivvks 
kompanija samdė per visas | taksus išimti iš algų. Jeigu LLD 50 kuopos, buvo Uis- pilmitas
stotis apie septynis tuks-1 uždirbi $69, tai tau išima 
tančius visokių rūšių ir pro- {$L01. Jeigu uždirbi $55, iš- 
fesijų darbininkų. Streiką- į 46 c. Pavyzdžiui, jeigu 
vo ir pikietavo ' tiktai 12! uždirbai $55.50, tai išima 
valandų, nes kompanija su'Social Security $1.39, m- 
unijos pareigūnais nutarė! come tax $7.70, Mass, stei- 
visus klausimus ir darbo!tui 46 centus. Viso išima 
sąlygas išrišt taikos keliais Į $9.55. ^Darbininkai rūgoja, 
iki kovo ‘ ~ x
papasakojo dvi panelės, ku-Įsikėlė be jokio klapato.
rios tai kompanijai dirba ir! Ot, atėjo gadyne, kiek 
gyvena kaipo rendauninkes Į darbininkai turi šerti viso- 
mano name. ; • dykaduonių.

Geo. Shimaitis

Airway darbini ji k a i.
L L D ir L D S apskričių

1 dienosi Taip manio valdininkia sau algas pa- 
dvi nlonolpcj hn-'sikėlė be iokio klanato.

Prieš porą mėnesių strei-! 
kavo Eastern Air Lines in-i 
spektoriai, mechanikai, vai
ruotojai ir kiti darbininkai, 
— streikavo 38 dienas. Dar
bininkai streiką
kad ir su mažais trūkumais.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves paramai.

Liaudies sekmadienį, birželio (June) 
Balso skaitytojas. Nuolatos 14 d., Maple Parke, Methu- 
aukomis rėmė darbininkiš- en. Komitetai ir kuopos jau 
ka spauda skaitydavo laik- svarsto, kaip padalyti pik- 
raščius ir knygas. Iš mažos niką įdomesnį. Bus ir dai- 
senatvės pensijos už spaudą nų programa. Prašome ki- 
apsimokėdavo. tas organizacijas nerengti

Atsisveikinimo kalbą na- dieną savo parengimų, 
muose ir koplyčioje pasakė bet visiems kartu dalyvauti 
L. Bekis. Ilsėkis, brangus Maple Parke, 
drauge, amžinai!

L. Bekis Į
Montrealis. — Liberalų 

Washingtonas. — Šią sa- partijos vadas Lester Pear- 
vaitę prasidės derybos tar- son kritikavo Kanados val- 
pe Lenkijos ir Jungtinių į džią, kad ji eikvoja pinigus, 
Valstijų prekybos ir kredi-Į pirkdama iš Jungtinių 
tų reikalais. ; Valstijų ginklus.

Vilnies ir

tas organizacijas nerengti

£ Penktiieskas

laimėjo,

Šitą sezoną paįs mus pra
leidžia atostogas; J. Skliu
tas, M. Mačionis su žmona 
iš Worcester, Mass.; M. 

i Masys su žmona ir dukra iš 
Detroit, Mich. ;; Charles 
Cheladmas ir Vaitkus iš 
Philadelphia, PaĮ Penkiom 
dienom buvo ap 
n as Gašlūnas iš 
N. Y. Taipgi sve 
laiką A. Andrulis, 
redaktorius iš C 
su kuriuo neteko 
sveikinti, nei

šistojęs Jo- 
i Brooklyn, 
šiavosi tūlą 

Vilnies 
hieago, Ilk, 

nei pasi 
pasimatyti.

5 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., kovo (March) 6, 1959

Piliečių Klubas 
Priežastis tame,

I kad ant viso to bloko na- 
I mus nuvertė. Ten dabar bus 
I biznio vieta ir automobi- 
|, liams pasistatyti parkas. BeB j to, klubo valdyba sakė, kad j i i nebuvo kam dirbti. Kol kas; 
? ! už namą dar negavo nieko j 

mokėti. Čia valdybos kaltėj
L Dabar šaukia susirinkimą 9 ! ~ ( _
f . mylios nuo miesto, kur ne-! Kanados, teko j pasimatyt, 
J galima pasiekti be mašinos, ■ pasikalbėt . dienos klausi- 
t i nes busu vairuotojai strei-i mais, bet jų pavaldžių ne-

V.i J. Stankus
galiu atsimint. .

Vietinis

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
J LIETUVĄ, UKRAINĄ. BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIUSKITE VELYKINIU DOVANU PAKUS DABAR
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

135 VV. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583 
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430

Arti subways •— Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.
MŪSŲ SKYRIŲ RASTINES: 

308 VV. Fourth St. 
Boston 27, Mass. 
Tel. A Nd row 8-5040 

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnscud 9-3980 

išsiuntimo paketų giminėms 
veikliais raštinės vedėjais skyriuje jūsų mieste.

so Raymond Plaza VV.
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-2877

Dėl platesnių
mūsų patyrusiais,

332 Filmoro Avc. 
Buffalo 6, N. 1. 
Tel. MOhawk 2674 

632 VV. Glraręl Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAInut 5-8878 

ir draugams, susisiekite su

132 Franklin Avc. 
Hartford, Conn.
( Hapel G-1721

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461 

informacijų reikale
mandagiais ir 
Jie su mielu noru suteiks jums informacijas.

Mūsų didele ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas.

Adresatų pasiekia j 6-7 savaites; oro patštu j 7-12 dienų.
mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas jvairių pirmos rūšes valgų. Taipgi 

išdirbystės dalykų: batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir tt., už labai žemas kainams.
Klauskite piltu katalogo rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui. 

■, Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų.
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d. Kultūriniame 
Richmond Hill,

(lenu

Čigonu

Pa

ter
Dirvelių vadovaujamoji >

Minėsime Moterų Dieną

kuriame bus atžy
mėta Tarptautinė moterų

noj f

Iš IDS 13 kuopos 
susirinkimoveikslus iš Havajų salų, kur

abudu Stanislovaičiai perei-'
ta vasara lankėsi. Jis duos1 . . . . . i. . v 1 susirinkimas būvo vienas isišsamius apie tas salas pa-. .
pasakojimus. skaitlingiausių.. Daugelis'

______ seniai turėjusi Newai
'sunkią operaciją ir po to'agentai
'niekad pilnai gerai nesijau-'21. metų
.tusi, Stefanija Cedronienė;Showa, 22 metų, 
praėjusio trečiadienio po-1 kad jie vasario

ikilus iki 105 , tapo išvežta važiuojančius, i 
į ligoninę. Ligoninės suži-

, . į not dar nespėta,
. .. j xr,...nr,- narių suėjo duokles pasimo-:Cedronas, kuris draugams1 . Knstmą Sumslova.Uene kgti. Džiugu buvo girdėti, i telefonu apie tai pranešė, 

a es apie ° eni i v i šiuo tarpu mūsų kuopo-'būdamas jau mažai bema- 
;Gal bu programoje bus dar:je visi na,.iai yfa sv.eiki. tančiu ir žmonos susil._
n as oeionei e o. 'Gal, tiesa, vienas kitas pa-'gjmo labai sukrėstu, pats 

Gi tikėto bus tai: dainuos:siskundžia šalčiu, bet
mūsų Aido Choras

'vaujamas Mildred Stensler. niu, ir todėl ihūsų ligonių Hus bandyta su juo telefonu 
Galimas daiktas, kad bus ir lankytojai randasi “bedar- įsusisi-ekt, bet negauta, atsi- 

i solistų. bių” eilėse. Vienas drau- i liepimo.
Ši kultūrinį vakarą ren- 

įgia Lietuvių Moterų Ap- 
i svietus Klubas. Pradžia 7

SAKČ, KAD AREŠTAVO Maskvą. — šiemet Tary- 
DU BUŠO PLĖŠIKUS bu Sąjungos ir Kinijos pre- 

p: j___ FBI sieks 7,000,000,000
suėmė D. Abottą, rublių. 

amžiaus, ir W.
Kaltina, 

27-a diena 
59 žmones, 
i New Yor- 

nuoBuše buvo atimta 
nes pats keliautojų $661.

Susirinkimas
RK II.MONI) HILL, N. Y. 

LLD 185 kuopos mėnesinis 
; sirinkimas įvyks trečiadienj. 

-j” . i - i i- _* .v 11 d., 7:30 vai. vakare, La. ne ! nesusivokė, kur ligone 1 s-, spaustuvėje. 110-12 Atlantic Avė. 
vado- vieno nėra pasidavusio ligo-i vežta. Ta vakarą kelis kar- visi nariai l)l'lki,e laiku- turini<’ 

svarbių klausimų aptarimui.
Kuopos Valdyba (19-20)

su
kovė

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

Lietuvių ijtcratūros Draugijos 28 
kuopos susirinkimas atsibus šešta
dienį. kovo-.March 14 d.. 7-ų vai. va
kare, 103 Klubo žemutinėje salėje, 

Visus narius kviečiame atsilankyti. 
Dar yra narių, kurio neatsiėmė kny
gų už 1958 metus. Atsilankykite, 
atsiimkite knygas ir užsimokėkite 
duokles už 1959 metus.

Atsiveskite ir savo draugus, nes 
po susirinkimo linksmai laikų pra
leisime. (19-20)

ne \ ienas atsimenate žiūrė
ję “čigonus,” prieš kelioli
ka metų, kai juos vaidino 
garsusis Sietyno choras, 
garsiosios Bronytės šaliny- 
tės vadovaujamas. Net ir 
pati choro mokytoja šauniai

K, Stnnisiovaitiene 
dbės Moterų Dienos 

minėjime

Visi prašomi atvykti lai
ku, visi prašomi dalyvauti! 
K. Petrikienė ūžti k r i n a , 

'kad visi šio kultūrinio po- 
■ būvio dalyviai gaus ir už
kandžiu.

Kaip matome, klubietės
Tai tais ne šiaip sau mi- ne juokais pasiryžo atžymė-

liūgas, o mitingas su pui 
kia kultūrine programa.

ti svarbia diena—Kovo Aš
tuntąją 1

Paieškojimai
, kz x Mano brolėnas Pranas Kaškiau-

prisilaiko Dr. Kaškiaučiaus Į iš lovos atsikelt ir per kam- čius- uvivėžių kaimo, Dusetų raj..
• ’ * •• - y , 1 z-1v’ Jūžintų p., prašo, kad aš suieškočiau- t v. . , - - 1 lianai SUCIZIO- jOj () taj į), mano, gimines, jau ke-

taip gausiai iį' nuoširdžiai vintas, tik biskutį pasėdėt Ooiika metų Amerikoj.
----- t ” t _ _ J . Mateušas Diržys, Juozas ir Pranas 

■ Ambredarai visi iš Dvivėžių km.
atsišaukite patys arba 
no, mano įdresu: 

Jonas Kaskaitis, 33

gas man sako:; “Musų na-j Petras Cibulskis vis dam 
riai sveiki todęl, kad jie j labai silpnas. Vos gali pats

patarimų, kuriuos jis mums j barį pereit.

Šią savaitę skambinau
■ ■_ Onai Betraitienei, teirauda-|

kati jo pasiusti masis aPio Jos sulaužytos 
- ■ • ■ j rankos stovi. Sunkus “kes-

kuopos susirinkimą n-ebuvoi^8 nuo ian^os dar nenu- 
idėti. Tai, žinoma,- labai Jau, rodos, dešimti
negerai, ir ateityje turėtų i ^avajčių jį išnešiojo, 
taip neatsikartoti. Rep. j-

Bet kuopos sekretorius d. 
Babarskas smarkiai nusi
ūk u n d e
Laisvei p ran eis i m ai apie

kas .juos ži

Norwood St..

Jau iš anksto labai labai dėkui.< 19-20)
Ieškau savo brolio 

Teofiliaus, gimusio 1912 
joje, Mintaujos mieste.

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 46 kuopos milingas įvyks 

l rečiadienj, kovo 11 d.. 7:30 vai. 
vak., Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill.

Visi nariai kviečiami dalyvauti, 
reikės pasitarti apie vasarinio se
zono veikimų.

Komitetas (18-19)

lavintu, skambiu

I ai

niu pribūkite pasigėrėti

ta
s e 
nvkii. nuobodu

letvnieeiams
žinomas jų mokytojas St. 
Šimkus.

Raginimo didelio nė ne
reikėtų. Pats savaime čia 
dalykas 
ir visui-

spalvingais apdarais, pasi
klausyt jų žavingu dainų 
m uzikos.

Puiki operete, tai jau iš 
anksto būtinai nusispręski- 
te, pasiryžkite būti, kartu 
su savo namiškiais ir kai
mynais. Pasimatysite su 
daugeliu seniai nesimačiu
sių mielųjų draugių irdrau-' 

pažinsite su ga- 
aktoriais ir daini- 
usteriečiais. B u s

WORC ESTER, MASS.

Šeštadienį, kovo (March) 7-ų, Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų draugija ren
gia I’t'nny sale, prasidės 7-ą vai. va
kare. Širdingai kviečiame visus at
silankyti ir linksmai praleisti Išliką. 
Bus skanių valgių ir įvairių praš 
matnumų . Būsime dėkingi, jei at 
sinešite ir dovanų. Kurio lik galite, 
būkite.

Parengimas bus Lietinių Salėje, 
29 Endicott St.

L.S.D.D. (18-19)
Kiškio Jono,' 

m., Lat\i- 
Tki 1942 m 

, nuo tų m. išvyko 
j Vokietijų, Leipcigo miestų. Nuo 
1944 m. neturiu žinių nuo jo. Ži
nantieji apie jį, malonėkite pranešti 
man. Ačiū. Rudaitienė Malvina, yra , Šilutės miestas. Plentų g-vė Nr. 8. 

eol_ Lithuania, USSR.

Dėl to j •
■ jaučiasi visa kaip dalinai gyveno Lietuvoje, HELP WANTED MALE '<

Sugrįžo Jonas Gasiūnas
: ’ ■ 1

Vasario 27 d. lėktuvu su- pasenėjo ir negalvoja 
i grįžo iš Pietų Amerikos Jo- niekur išvykimą. 
;nas Gasiūnas. J. C*...’" 1 ’

Jis buvo nuvykęs pir- gera ten, kad 6ras buvo ge-l sunegalavimą, P. Bieliaus- 
imiausia į Buenos Aires, Ar-j ras. Ten, atsiminkime, šiuo:kas pats trečiadieni išsisku- 
Igentinoje, aplankyti savo j metu yra vasara, 
sesutę ir jos šeimą. Ten jis;

I pabuvojo daugiau kaip du nas buvo sustbjęs Montevi-i tina šaltį, 
mėnesius. R 
geliu lietuvių, su jais kalbė- je. Montevidejūje pažangi-e-: ves reikalams parama.

! ji lietuviai leidžia savo laik- Linkime abiems geriems 
lotu, jis, — bu- raštį “Darbą,’! palaiko savo;draugams greitai ir pilna- 
draugiškai priimtas, kultūrinius centrus—Mon-Lsusveikti. A. B.

. Abie-1------------------

A n tanas Bal č i ū n a s 
pasigavęs gana smarkų 

apie|tį. Gydytojas prisakė 
iną kitą pagulėti lovoje.

J. Gasiūnui; buvo ir tuo i Pranešdamas apie Antano

'bino namo iš susirinkimo, 
Grįždamas atgal, Gasiū-jnes, sakėj irgi turįs pusė- 

Išeidamas pada- 
Susitiko su dau- dejuje, Urugvajaus sostinė-Į vė penkinę ir sako: “Lais-

K. Petrikienė, 
Moterų Klubo pirmininkė 

dalyvaus minėjime
svečiai water-1 nančių ir vargingai.

biaisiais 
ninkais 
linksma ir

Mirė

amžiaus. Seniau ji buvo 
paskilbusi koncertų daini
ninkė ir operų vaidintoja. 
Dar prieš kelis metus ji 

sijos pro- 
Begins atg ramose “ 

80”.

n

Ieškau savo brolių Kukis Juozas, 
Kukis Motiejus, Kukis Kranas, Ku
kis Kastantas, Kukis Kazys, visi s. 
Motiejaus. J r sesers Molienė Ka- 
ruska, Mot. Vienas brolis Motie
jus Kukis anksčiau gyveno J.A.V,. 
103 River St., Haverhill, Mass. Ma
no adresas: .Kukytė-Valiukevičienė 
Anelė, d. Mot. Varėnos raj., M. 
Melnikaitės g-vė, Nr. 29, Lithuania, 
USSR.

Superintendent. Prie įvairių pa
taisymų. Pora virš 65 m. Kalbanti 
angliškai. 3 kambarių apari mentus. 
Skambinkite DI. G-8625.

(18-20)

i josi, dalijosi įspūdžiais.
—Visur,—sako jis 

vau ' - - x
Buenos Aires lietuviai labai tęvi dejų j e ir Geroje, 
svetingi ir visi teiraujasi juose klubuose-centruose J. 
apie JAV žmonių gyveni- Gasiūnas buvo priimtas. 

;mą. .. ......... ‘
| Yra, sakė jis, Argentinoje 
jau nemažai prasigyvenu- 

isiu lietuvių. Bet yra gyve-
Dau-

• Kristina Stanislo- j jau grįžo į Tarybų Lietuvą 
Pirmasis rodys pa- ir ten apsigyveno. Kiti ren

giasi grįžti. Pažangieji Ar-

Mildred Stensler 
vadovaus dainin inkams 
. Moterų Dienos mitinge.

Pagarbos Banketas
Lietuvių Kultūrinio Centro Namo 

direktorių darbams Įvertinti

Šeštad., Kovo 14 March

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

Dainuos Aido Moterą Kvartetas

Rengia Bendrovės suvažiavimo išrinktoji 
komisija. Vaišingų banketų mėgėjai 
esate širdingai kviečiami ir prašomi 
įsigyti bilietus iš anksto pas Bendrovės 
narius organizacijų kuopų susirinkimuo-

Bilietas $3.00

g p_ Laisve (Liberty)—Penktad., kovo (March) 6, 1959

GREITA, BET IR 
BRANGI KELIONĖ

Ieškau brolio Bernotavičiaus Jo-1 
no, s. Jurgio. Jis gimęs 1890 m. 
Butrimonių vaisė., Trakų apskr., Ža
gariu kaime. Jis gyvena kur nors 
A J V. Jis man labai reikalingas. 
Gali mane pasiekti sekamu adresu: į 
Bernatavičius Jurgis, s. Jurgio, Vii- . 
nius, Komjaunimo g-vė, Nr. 35, b 6, 
Lithuania, USSR.

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI Į 
LIETUVĄ

10 Rublių už Vr- 
Mokestis $5— iki $50.00

' PILNAI GARANTUOTA i 
KVITAS PARŪPINAMAS 

EXPRESU PER 2 SAVAITES

Pirmiau cerjęčiai jam buvo 
surengę priimtuves, o mon- 
tevidejiečiai išleistuves.

Iš Montevįidejo grįžda-' 
mas, 
buvo sustojęs Brazilijoje: 
Sanpaulyje ir; Rio de Janei
ro. Susitiko su visa eile lie
tuvių veikėjų; pasitarė, pa
sikalbėjo. |

Ieškau brolių Gatavecko Petro, s.
York ___  Kelione Ink-! Vinco, maždaug 68 m., ir Gatavecko

. I Vinco, s. Vinco, maždaug 70 m. Jie 
tuvais. tarp Amerikos ir Eu-i anksčiau gyveno Strielčių km., dabar 

“ ' *T. Mano .ądre- 
Anelė, d. Pet- 

Vilnius, Komjaunimo g-vė. Nr.

ropos pabrangs nuo $15 iki, gyvena kur nors j.a.v
. *. TA . sas: Benuskeviciute j, L ... .,$60 i vieną pusę. Dabar pa-<ro - ■ ■ ■

jis tnimpam laikui ,prasįais lėktuvais iš New, 35, o. 6, Lithuania, ussr.

'Yorko i Londoną kainuoja 
$435, geresniais — $500, o 
“jot” lėktuvais $520.

delį savaitraštį “Tėvynę.” 
J. Gasiūnas buvo susitikęs 
su jos leidėjais ir redakto
riais. Kalbėjosi jis ten ir .buvo sustojęs Miami, Flori- 
su daugeliu senų argenti- doje. Čia taipgi gražu, oras 
niečių lietuvių, kurie pra- buvo geras, sakė J. Gasiū- 
gyveno ten ilgus metus, "jau nas.

grįžo namo, bet pirmiau ne
gu pasiekė Niujorką, dar

Newark, N. J. — Užside
gamu!,

Čiaponienė Teofilija, Viktoro, Ba
ranauskienės Veronikos, Viktoro. 
Gimusi Švenčionėlių rajone, Kritonių 
kaime. Gimusi maždaug 1890 m. Iš
važiavo su dviem sūnumis, vienas 
Polesius, antras Viktoras. Rašyki
te: Ciaponienė Teofilija, Viktoro, 
Vilnius, Komjaunimo g-vė, Nr. 35, b. 
6, Lithuania, USSR. (19-20)

118 E. 28th SI.
New- York, N.'Y.J

Leista Bankų Dept. 
ir apdrausta.

Po miestą pasidairius
East Coast Pipe Line Co. 

prezidentas M. Dwyer sako, 
kad yra tiesiami aliejaus 
pompavimo vamzdžiai iš 
New Jersey valstijos - į 
Brooklyną. Tai bus iki 24 
colių pločio vamzdžiai, ku
rie per vieną dieną galės 
atvaryti 100,000 bačk ų, 
kiekviena po 42 galionus,

Jie tiesiami nuo Lindeno 
aliejaus perdirbimo fabri
kų, per Staten salą linkui 
96th St., Brooklyno, Coney 
Island srities. Darbas atsi
eis apie $27,000,000, seka
mais metais bus baigtas.

Miesto viršininkai pla
nuoja išgriauti netinkamus 
namus tarpe 
Avės., 24th 
Manhattane, 
modernišku v
mentų. Bet vieno kambario 
mėnesinė renda bus $47.

i gus tri jų aukštų 
i221 Broad Street, 
62 metų motelis ii 6 metų ] Marė Lukšaitė (dabar Beliū- 
amŽiaUS berniukas. nienė), kilusi iš Raipolio kaimo, Sa-

_  1 nidiškių vai., paieškau savo dėdės, 
T t________________ i\/T . T) 1 gyvenančio Amerikoje, Stosiūno Ka-
JCl’SCy City. Mis. 1 aulajzjo> sun Damino, kilusio iš Budzilių

I Rūbin sulaukė 107' metu I kaimo, Samiliškių vaisė. Prašau at-
t: T z^l; I sišaukti, arba kas jį žino, parašyti

man, už ką būsiu dėkinga. Adresas: 
Jiezno rajoias 
Užuguosčio paštas 
Marijona Beliūnienė 

Lithuania—U.S.S.R.

amžiaus. Ji gimus Lenkijo- 
y I je, netoli Varšuvos. Į šią ša- 
]r! lį atvyko 1922 metais.

Iš namo 78 W. 105th St.
Manhattane, policija i” 
ASPCA žmotiės išvedė ir 
išnešė 52 šuriis ir šunelius.■ 
Juos užlaikė Mrs. Hinrich-' 
sen, bet prieš . tą žvėi in-| Jarbiečiai kritikavo per di
eni sukilo kaimynai.

Virš pikiet i n i n k ų 
Queens ir Brooklyno pavie-l 
tų per dvi valandas pikie- Į 
tavo miesto valdybą, pro-; 

.testuodami prieš pakėlimą; 
taksų ant nuosavybių.

Priemiest yij e Neponsit,i 
Queens, jaunuolis Iru | 
Schwartz, 22 metų am-1 
žiaus, nušovė buvusią sa-! 
vo mylimąją Sandrą Chick, I 
19 metų merginą ir pats 
nusišovė. Sakoma, kad jie 
susipyko. Mergina atsisakė 
su jaunuoliu draugauti.

Londonas. — Anglijos 
:n" i parlamente per dvi dienas 

I davhinAicii Irvi filzci vn nov di_ 
delio apsiginklavimo politi- 

i x i ką.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Avė.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR VVURSTWAREN

*

❖ * 
❖ ❖

❖*

2nd ir 3rd 
ir 27 th Sts., 

ir pastatyti 
1,300 apart-

Armijos' viršininkai 
ko, kad jie gerai 
karinį transportą

Brooklyno karinio laivy
no prieplaukoje naujai 
įrengiami penki lėktuvne
šiai. Admirolai sako, kad 
tai “laivyno pasididžiavi
mas” , bet neseniai jie tą 
patį sakė apie šarvuočius, 
kurie jau dabar pasiųsti į 
“muziejų”.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

AL’S TELEVISION SERVICE |
ALBERT MISIŪNAS, Sav. į

(Authorized Member Philco Factory-Supervised Service) T

Darhą garantuotai atlieka patyręs technikas J
Prašome kreiptis sekamu antrašu:

101-23 112 St., Richmond Hill, 19 N.Y. Tel.. VI. 6-6895
Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak.

SIŲSKITE VELYKINIŲ DOVANŲ PAKUS GIMINĖMS IR DRAUGAMS

sa- 
įrengė 
;“Gen. 

Alexander M- Patch”, ku
ris dabar gali vežti 1,000 
karių su pilrįa apranga ir 
ginklais.

The Museum of modern 
Art gavo pasiskolinti nuo 
rašytojo Ernest Heming
way ispanų I artisto Joan 
Miro piešinius. Piešiniai bus 
išstatyti pagodoje su kovo 
19 diena. Ji0 j įvertint i $100,- 
000. ‘

Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: Lietuvą, Ukrainą, 
Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas respublikas.

Package Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PL IN. 7-6465, IN. 7-7272
NEWARK, N. J. __ 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios masinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitų, pmokami is anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ii- sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.

78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 8-1747

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

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich.
TO'vnsend 8-0298

1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, III.
HUmboldt 8-2818

107 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif.
DUnklrk 5-6550
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