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KRISLAI Formozos žmonės nusistatę i JAV, Irano, Turkijos, Indėnai paėmė galią Anglų darbiečiai parlamente
Svečių svečiai.
Hammarskjold po 

Macmillano.
Nayasaland ir Bolivija. 
Dar gali visko būti. 
Puiki pradžia.

* Rašo A. Bimba

Neseniai mus aplanke Ar
gentinos prezidentas Frondizi. 
Jis buvo atvykęs pasipinigauti, 
bet neskelbiama, kiek jis tų 
mūsų dolerių laimėjo. Tuo tar
pu tas didžiulis kraštas kas
met eina nususyn.

Jonas Gasiūnas,, kuris šio
mis dienomis sugrįžo iš Argen
tinos, pasakoja apie to krašto

Ne mūsų vyriausybė, bet 
mūsų laikraštininkai pakvietė 
svečiuose Kubos premjerą

jajai Kubos vadovybei neleng-j 
va pakelti kraštą iš atsiliki
mo. Geros valios amerikiečiai 
galėtų ir turėtų jai padėti.

prieš Ciang Kai-šeko galią
Taipei. — “Formozos! 

žmonės nusistatę prieš! 
čiang Kai-čeko režimą”,' 
rašo Greg MacGregor. Jis! 
plačiai kalbėjosi su salos I 
gyventojais. Form o z o j e | 
yra apie 8,000,0000 vietiniu* 
gyventojų ir 2,000,000 atvy
kusių iš Kinijos 
Kai-šeku. Čiango 
užkorė savo valia _ TZ. ..
zos gyventojams, štai kele- a, ls Kimios 
tas vietos gyventojų atsi- ian<ose- 
liepimų: Formozos laikraščiai

“Mes, formoziečiai, jau- darytį, o redaktoriai 
čiamės nacionalistų (Čian- kimšti į kalėjimus, 
go) vergais. Mes sudarome Salos gyventojai 
keturis, penktadalius salos kad Čiangas 
gyventojų, bet neturime sa- : laimėti prieš Kiniją. Jie ! 
vo valdininkų ir nenusako- nepasitenkinę, kad jis laiko! 
me Formozos politikos. Jei- 650,000 armiją ir per 10 
gu Čiang Kai-šekas tokią,metų palaiko karinį stovį.i

[Pakistano Nutartis
Ankara.

i savo rankas reikalavo veikti dėl taikos
Toronto, Canada. — In 

dėnų (indijonų) rezervaci 
joje, 60 mylių nuo Toronto,' susidomėjimas Anglijospno i-‘jos svetimų 
virš 100 žmonių įsiveržę į parlamente, kada pasirodė i armijų, pašalinimo 
Oshwekeno miestelio valdy-iiš Tarybų Sąjungos grįžęs i nių ginklų 

ibą ir paskelbė savo i 
‘Indėnai sako, kad 
______ ) valdvba 

I atstovavo”.
šešios indėnų 

mohawks, sencas, 
Turkija, Iranas ir šiauri- ges, cayugas, oneidas ir tis- 

nis Pakistanas rubežiuoja- ka pasiuntė telegramas Ei
si ir atskiritp Tarybų Są- senhoweriui ir Kanados 

ir premjerui Diefenbakeriui 
įsu reikalavimu derybų.

Nepaisant Ta-
protestų,!‘demokratiją’ davė

Į tai kokios ‘
'nuo jo galėtu laukti Kini-T"J "‘Y—--y
įjos liaudis?” ‘ inas l’ras,11la^L,-„SU £U,n.gtinn
! “Čiang
Skietai
baimėje ir neleidžia jiems Į ga ateiti bile' vienai iš pasi

čionai, rybu Sąjungos 
•‘demokratijos’ Iran Turl(ji;ja ir Pakista- 
n 1 nu k f i Kini.1

: A X LA Jį / 1 W Į VZ * A. * v

Imis Valstijomis militarinę
Kai-šcko policija |sutarti. Jungtinės Valstijos | - ' - •i c • v . v u . . , . ._ iiiueiicii ;11 k° formozjecius; pasižadėjo su ginkluota je- miesteko

st?7 Čiang organizuoti opozicijos par-1 ‘rašiusių į pdgalbą, jeigu ji[
valdokai i Jis nurod(!’ kad visLbūtų “užpultįi.”
p . ^ 'teismai ir kitokios įstaigos!
-I VII 111 V J • v T X * • * 11“" *i; atbėgusių!

v- I 17 v

uz-j jungą nuo arabų šalių i 
su" Indijos. ■

netiki,
galėtų karą
Kinija.

Reikalauja trauktis Ir Vakarų Vokietijos 
iš Tolimųjų Rytų

Cheng-chow, Kinija.

Londonas. — Gyvas buvo įropos, tai yra dėl ištrauki- 
valstybių 

• atomi- 
o-- ------ sudarymo nusi-

Macmil 1 a n a s. [ ginklavimo ruožto tarpe 
Gaitskell, j Vakarų ir Rytų, tai reikia 

apipylė ji tartis su kitais Anglijos są
jungininkais.

Anglijos premjeras sakė, 
... Vyks pas Frar>cūzi-

jos prezidentą de Gaulle, o 
vėliau pas Vakarų Vokie
tijos kanclerį Adenauerj, o 
jau tik su jais pasitaręs, va
liuos pas prezidentu Eisen-

galią.! premjeras
rinktoji Darbiečių vadai 

mūs ne- Healey ir kiti 
klausimais.

i Labiausiai darbiečiai dė- • 
Įmesj kreipė į tai, kas daro-L 
Ima Rapackio plano priėmi- ; 
mui, kad centralinę Europą 
padarius mažiau apgink
luota.

Macmillanas sake, kad;howeri. 
svarbu tas, jog su Tarybų 

jungos vadais jau “
susitarta, kad esamus į atsakymo. Jie 

skirtumus reikia
“derybų keliu”. Jis sakė,1 “jeigu”, “arba”, nes 
kad kas dėl Centralinės Eu-'nieko gero neduoda.

giminės 
ononda

Arkansas® sudegė 21\ k
Darbiečių vadai reikala- 

prin- vo iš premjero tiesioginio 
sakė, kad 

išlyginti; iau labai laikas išmesti tą 
Jis sakė,1 “jeigu”, “arba”, nes. tasnegras jaunuolis

Little Rocįc, Ark. — Per mas ir triukšmas. Viename 
pastaruosius'dvejus metus;iš didžiųjų kambarių jie vi- 
šis miestas iššaukė pašau-! si j 
lio pasipiktinimą persekio-1 nes. grotas. Kai ____ ___
jimais negru mokyklose, i žeidė, susikruvino, bet gro- 
Dabar jis vėį supurtė žino-;tas išlaužė ir 47 jaunuoliai! 

Ines įvykusia.: baisia katast-i pabėgo iš degančio 
, kurioje sudegė 21 i Bet

rSitlsU Ka'akuriftS Turi būti surastas Tarybų Sąjunga vėl
žmonės už vienybę

Bonna. —Nepaisant Ade-___
Kinijos ir Japonijos Komu-1 nauerio politikos, ir Vaka-|rofa • . i • • • v 1 * 1 1 1 xyi*i*** I 'noras i negras jaunuolis.

kelias prie taikos”
namo. Leipzigas. — Tarybų 

viename kambaryje jungos premjeras Chruščio- junga 
prie lango rasta vienas ant vas dėl Berlyno sakė: 
kito gulinčių 12 lavonų, ki
tame keli gulėjo prie durų, matišką politiką. Kalbama rikiečiu karinio laivo sulai-

Sakoma, kad nuolatos su 
jaunuoliais nakvodavo vie- 

įnas iš prižiūrėtojų, kuris 
(turėdavo raktus nuo durų.

( . apsiginki a v i m ą, Heinemann siūlo sudaryti I langų dubeltįvos geležinės i’?! M1 buvęs
(padaryty taikos sutartUyakarų_RyĮų Vokietijų ko-įgrotos ir durys, nuolatos' L‘ &
[tarpe Kinijos ir Japonijos.!rnitetQ, kuris aptartų eko-'užrakintos. I Valstijos gubernatorius
; Pareiškimas sako, bąU|nOminio bendradarbiavimo i Ketvirtą valandą ryto Į Faubus sako, kad prieš me-
I Jungtinės tautos, Jungtiniu j poetinės vienybės reika-i patalpoje kilį) gaisras. Dū-itus buvo ši įstaiga apžiūrė- 
Valstijų įtakoje, neteisiu-t.-. »_i._ ---- ---------------- u.
gai nusistatę likui Kinijos,

I Korėjos i 
: Rytų tautų.

Na, o iau greitoje ateityje 
mus dar kartą aplankys Ang
lijos premjeras Macmillanas.1 
Jis skubinasi mūsų preziden
tui raportuoti apie savo paty-,nistų partijos išleido bend- ru Vokietijoje auga i 
% ■» N. T n '»!/i T o fa y d I X7 ei i m (* . • v i • • t ■> i I . . • i t y i * i. • *tartis su Rytų Vokietijarimus Maskvoje. Pamatysime,, pareiškimą, reikalauda-j 
kfibjie mums pagiedos. - -- ■ !
I įjos pasitrauktų iš Tolimųjų

Daug kalbėta ir rašyta apie j Rytų ir leistų žmonėms 
Macmillan o dešimties < 
svečiavimąsi Tarybų Są jungo- jkalauja

, _ _ . - - . Apie 10 mylių nuo Little
mos, kad Jungtinės Valsti- j vienybės reikalais. Pačioje Rocį randasi

y r a Negro Boys
Arkan s a s 
Industrial

persergsti Ameriką
Maskva. — Tarybų Są- 

įteikė Jungtinėms 
Mes Valstijoms griežtą notą, 

nebandome pravesti uiti- protestuodama prieš ame-

Adenauerio partijoje 
žmonių, kurie i ’ 

dienu ‘ taikoje sugyventi. Jos rei-Vakarų diktavimo nieko kaitusius jaunuolius 
i Ištraukti JAV | nebus. taisymui. Šį ištaiga yra!"’

je. T>k ne kurie nenori pa-(glnkluotas jėgas sulaikyti Socialdemokratas Gustav, įrengta kaip j kalėjimas, ant k
•’ smerkia:ntomini> apsiginki a v i m ą,. Heinemann siūlo sudaryti | langų dubeltįvos geležinės^

Gnrfti žinnmn 1-nHTnrvhi taikos Silt a 1* t 1 ; yakarU_RVtu Vokietijų kO-I STlOtOS 11’ dui’VS UUOlatOS ' ’KjtHdŲ žinoma, Kati lai y oi- 
nė vyriausybė leido Macmilla-! 
nui per televiziją prabilti į vi- [ 
sus tarybinius žmones. Gerai 
ir tas, kad jis visur buvo gra
žiai, draugiškai priimtas.

sako, kad iš | School, kurioje laikė prasi- .
pasi-

saugi”. Jis pa
savo I Jaunuoliai pašoko iš lavų,'skyrė komisiją nelaimės iš-!

lūs. Jis sako, kad Vakarai Imai ir ugnis! ūmai 
turės atsisakyti nuo

ir kitų Tolimųjų politikos apvienyti abidvi i prasidėjo panika, bėgioji-1 tyrimui.
Macmillanas savo kalboje i 

smarkiai išgyrė anglu tautą. 
Ji labai, labai daug nuveikusi 
per paskutinį tūkstantmetį.

Niekas to negali užginčyti.
Anglų tautos įnašas civilizaci-1tinių 
jon labai, labai žymus.

Bet tai tik viena pusė me
dalio, tiktai pusė tiesos. Taip 
pat jokia kita- tauta pasauly
je, apart vokiečių, nėra tiek 
daug žmonių ir kraštų nu- 
skriaudus ir apiplėšus.

Kaip tik tomis pačiomis die- 
ąX>mis, pavyzdžiui, kada Mac
millanas Maskvoje per televi- 
ziją gyrės ir didžiavos, už ke
lių tūkstančių mylių Nayasa- 
lande, Afrikoje, anglai karei
viai masiniai skerdė jo pa
vergtus žmones. Tik per vie
ną kovo 3 d. buvo paskersta 
27 nayasalandiečiai. 
nors vienu 
nas ir apie

Galėjo 
žodeliu Macmilla- 
tai prisiminti.

kad kovo 24 die- 
i vyks Jungtinių 

H am m at
tiksiąs 

tik 
su-

ną Maskvon
Tautų sekretorius 
skjoldas. Jo misijos 
neaiškus, bet jis gali būti 
garbingas, pagrįstas taikos 
stiprinimo troškimais.

ne-Bolivijoje amerikiečiam 
besaugu. Mūsų misijoje tai 
nautojai ten randasi po 
kia apsauga.

Tas tik parodo, kaip 
visur žmonėse geros 
linkui amerikiečių 
Jju išsekę. Užteko 
idijotui žurnale “Time
lyti Bolivijos padalinimą tar
pe Argentinos, Čilės, Brazili
jos, Peru ir Paragvajaus, ir

smar-

daug 
valios 

šaltiniai 
vienam 

” pasiū-

KIEK AMERIKOJE 
IŠGERIA KAVOS

Washingtonas. — Jung- 
Valstijų 'gyventojai 

daugiau išgeria kavos, ne
gu bent kurios kitos šalies 
žmonės. 1957 metais ameri
kiečiai 
459,000 svarų kavos, o 1958 
metais dar 
daugiau.

suvartojo

procentais

pakilo baisi neapykantos aud- 
>ra prieš visą Ameriką!

Padėtis skandališka. Padė
tis rūsti. Tai vis 
mūsų klaidingos 
politikos.

rezultatas 
užsieninės

[Vokietijas pagalba minist-l 
į rų nutarimo.

- -- ___________ ____________ I

i KANAD. DARBININKAI I
KOVOJA Už UNIJAI
Vancouver, Canada.

Darbininkų unijos pradėjo 
pikietuoti British L 
bia provincijos seimelį. 
Valdininkai paruošė įsta-

Vėliausios žinios
I

Bagdadas. I
“ užsienio sukurstytas sukili- sunaikintų
- * mas Mosulo [srityje. Patys sako Chruščiovas. 

Colum- kariai užmušė sukilimo va-'............................
1' dą pulkinirįką Shafawą.

Irako valdžJios lėktuvai

apie gegužės 27 dieną kai- kvmą Tarvbu žvejų laivo 
po paskutinę dieną. Bet jei- “Novorusisko”.
gu vesime derybas įimtai, ( Notoje sako, kad Ameri- 

1 ta! _ data gales jut! ge- k()s spaudoje tvirtinimai 
gūžės 27 d arba birželio ■'apie kokius ten povandeni- 
27 d., ai net liepos ^7 d. . telegrafo laidų sugadi- 

“Mes nesiskubiname. Bet nimus yra fabrikacija, o 
mes norime išspręsti tą rei- Amerikos kalinio laivo 
kalą ir tam turi būti suras- partijos sulipimas į tarybi- 

,nį laivą — provokacija.
Nota sako, kad patys 

amerikiečiai, grįžę nuo lai
vo. pareiškė, jog “Novoru- 
siskas” neturi kitu tikslų, 
apart žvejojimo. Tas rodo, 

[kad amerikiečiai ten nebu- 
, vo telegrafo kabelio reika-

ta išeitis.”
Jungtinių Valstijų 

riausybė sako, kad jai 
'rybų Sąjungos sąlygos 
(priimtinos nei su gegužės 
27 d., nei vėliau.

vy

ne

mą prieš darbininkų pikie- bombarduoja sukilėlius. 
i-cixzimiic TTniinci ii «i ui hi i d i -tavimus. Unijos jį apibūdi
no kaipo “neteisingą, pa-
neigiantį Kanadoje darbi- 
ninku teises ir. artimą fa- siaurinėje 
šizmo įstatymams”.

Kainas. —- Suki 1 i m a s 
' ; Irako dal y j e 

plečias. Sukilėliai įsteigė 
savo laikinąją valdžią, jie

Visas pasaulis 
šiai laukia gegužės 
tą dieną Sovietai tikrai Rytinį 
Berlyną sugrąžins vokiečiam ?

Visokių gandų ir gąsdinimų 
plinta po pasaulį.

Labai galimas daiktas, kad 
tie gąsdinimai nieko neišgąs
dins.

Pavojus taikai pasidarytų 
tik tuomet, jeigu Vakarai gin
klais pabandytų neleisti Sovie
tams ta teise naudotis. Bet 
man atrodo, kad jie to neiš
drįstų daryti.

susirūpinu- 
27-sios. Ar

DAVE BECK’Ą NUTEISĖ |valdo Mosu)o ir 
Į KALĖJIMĄ [aliejaus sritis.

Tacoma, Wash. — Buvęs 
tymsterių unijos preziden
tas Dave Beck nubaustas 
5 metų kalėjimu ir $60,000 
piniginės pabaudos. Jis' nu
baustas už nusukimą tak
sais $240,000. Beck advoka
tai pareiškė, jog jie eis į 
aukštesnius teismus.

— Prasidėjo! ras, nes taikos šalininkai ■ STEVENSON AS JOJA 
’ ' j imperializmą”, ANT DVIEJŲ ARKLIŲ

Taipgi: Bostonas. — Bankete kai-i 
jis sako: lai Vakarai išme-[bėj0 stevensonas. Jis sa-l 
tą iš galvos, kad ųe grąžinsiu kad kada prezidentas> 
kapitalizmo tvarką Rytinė-; Eisenhoweris kalba kietai 
je Vokietijoje, to niekados.Berlyno reikalais, tai “kal- 
jau nebus. Ibavisų amerikiečių vardu”.

--------  (Bet tuo pat kartu vėl ragi
no Eisenhowerį “neiti per 
toli, sutikti su viršūnių ar 
kitų valstybinių viršininkų 
pasitarimais”.

Teisingai mūsų mokslinin
kai • didžiuojasi nušovimu 
“Pioneer” IV” linkui Saulės. 
Tiesa, tai tik nykštukas prieš 
tarybinę “Mečtą” (jo įtalpa 
tik 13.4 'svaro prieš “Mečtos” 
786.5 svaro), bet pradžia jau 
yra. Tuo mūsų mokslo* laimė
jimu visi galime didžiuotis.

KUBOJE VALDŽIA JAU 
KONTROLIUOS 

TELEFONUS
Havana. — Kubos vy

riausybė panaikino 1957 m. 
diktatoriaus Batistos su
tartį su Cuban Telephone 
Co. ir ant jos įrengimų už
dėjo valdžios kontrolę. Sa
koma, kad jos įrengimai 
kainavo $65,000,000, 
apie 65 procentus 
Jungtinių Valstijų 
las.

kurių 
sudaro 
kapita-

Paryžius, t— Miestų val
dininkų rinkimuose Komu
nistų partijas kandidatai 
gavo daug daugiau balsų 
už de Gaulle šalininkus. 
Paryžiuje iri dvylikoje kitų 
didelių miestų komunistų 
balsai paaugo 20 procentų, 
lyginant su 1958 m. rugsė
jo balsavimais, o de Gaulle 
nupuolė 22 procentais.

' I - - -

Washingtohas. t— Armi
jos, laivyno ii‘ orlaivyno ko- 
mandieriai reikalauja dar 
daugiau skirti pinigų apsi
ginklavimui. ;

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris sako, 
kad jis patsai ima į savo 

Kirkuk rankas. Berlyno reikalus. 
Jis sako, kad nėra reikalo 
siųsti ten dar daugiau ka- 

’rinių jėgų.

New Yorkas. — D. Du
binsky, ILGW unijos prezi
dentas, pranešė, kad nebus 
palaidinukių (bliusų) dar
bininkų streiko, nes Natio
nal Association of Blouse 
Manuf. sutiko pakelti 
gas 7 procentais.

al-

KUBA REIKALAUJA, 
KAD JAV UŽDARYTŲ 

MILITARINŲ BAZĘ
Havana. — Kubos spau

da ir buvęs prezidentas R. 
G. San Martin reikalauja 
Jungtinių Valstijų uždary
ti Guantanamo prieplauko
je karo laivyno bazę. Ame
rika ten bazę turi nuo 1903 
metu, v

ANGLU TELEVIZIJA 
APVERKĖ HITLERĮ

Londonas. — Per televi
zijos tinklus buvo kalbėta 
apie buvusį Vokietijos dik
tatorių. Tarpe kitų kalbėto
jų, buvo ir Hitlerio sesuo 
Frau Paula Wolf, 64 metų 
amžiaus. Ji verkšlendama 
pasakojo, kaip Adolfas bu
vo “gabus iš pat jaunys
tės”. Kada berniukai žais
davo, tai jis visada būdavęs 
jų vadas.

Ji sakė, kad Hitleris ir jo 
mylimoji Eva Broun nusi
žudė 1945 m. balandžio 30 
d., kada Tarybų Sąjungos 
armija jau buvo arti jo 
kanceliarijos.

ChruščiovasBerlynas. * 
sako, kad kąrąs yra išven
giamas. Bet jeigu jis prasi
dėtų, tai už jį atsakytų im
perialistai. “Tai būtų žiau
rus, bet jau [paskutinis ka-

Marseilles, Francūz i j a. 
—Šio didmiesčio balsavi
muose komunistai ir socia
listai bendrai gavo 69 pro
centus balsu, o de Gaulle 
šalininkai tik biskį virš 8 
procentų. Komunistai gavo 
35 procentus visų balsavu
siu, c

Hazleton, Pa. — Iškilus 
gaisrui viešbutyje sudegė 
4 žmonės.

Berlynas. — šiandien 
TSRS premjeras. Chruščio
vas matysis su Vakarų Vo
kietijos socialdemokr a tų 
vadu Erichu Ollenhaueriu.

Varšuva. — Antradienį, 
vasario 10 d., atsidaro Len
kijos Komunistų-Darbinin- 
kų partijos suvažiavimas. 
Tai pirmas po 1954 metų. 
Dalyvauja 1,430 delegatų ir 

Idaug svečių iš kitų šalių.

ANGLAI NESUTINKA 
SU JAV ORO 
TAISYKLĖMIS

Londonas.
vyriausybė 
delegacijos pasitraukimą iš 
International Civil Avia
tion organizocijos konfe
rencijos Montrealyje. Jos 
atstovai sako, kad Jungti
nių Valstijų delegocija no
rėjo padiktuoti savo tai
sykles. Anglai sako, kad to
kiu klausimu jie negali pri
imti Amerikos spaudimo .

— Anglijos 
už gyrė anglų
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Kas Ką Rašo ir Sako
TAI KAIPGI PAŽINTI 
LIAUDIES GYVENIMĄ 
IR POREIKIUS?

Kalba eina apie rašyto-;

Žilionis gyvena Kaune, 
; daug jis paraše

Grįžtant iš Buenos Aires
I

o »r Vasario 20 d. man labai Itienė, J. Petrauskas ir
kalnuotomis

su tūlais'San Paulo gatvėmis. Va-

United States, per year ......  $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co............... $10.00 per year
Queens Co....... 55 50 per six months

SUBSCRIPTION RATES
and Brazil, per year $10.00 
and Brazil, 6 months $5.50 
countries, per year 
countries, 6 months

Canada 
Canada 
Foreign 
Foreign

112.00
$6.50

NĖRA TOS DIENOS, kurią negautume žinių apie 
žmonių kovas Afrikoje, apie susirėmimus ir užmušimus, 
apie ten vykstančias didžiules represijas prieš tuos, ku
rie kovoja už savo laisvę..

Alžyre tęsiasi karas. Mūšiai ten vyksta kasdieną. 
Bet Alžyras nėra dar ta Afrika, apie kurią kalbame. Al
žyro gyventojus (apie 9,000,000) sudaro arabai. Jie ko
voja prieš Prancūzijos imperialistus.

Bet toliau į pietus ir pietryčius nuo Alžyro y ra“ tik
roji Afrika” — juodoji Afrika, negini Afrika, kurion 1 
ri suleidę iltis britų ir francūzų imperialistai. Turi ten 
didžiulę koloniją ir Belgija, turi ir fašistinė Portugalija, 
pastaroji, tiesa, mažą žemės, šmotą, bet turi.

Ir štai Afrikos žmonės, tautos tautelės reikalauja 
sau laisves , reikalauja nepriklausomo gyvenimo. Jie sa
ko imperialistams: nešdinkitės šalin, užtenkamai jūs jau 
prigėrėte mūsų kraujo!

Neseniai Įvyko žmonių sukilimas Belgijos valdoma
me Ko’ige, vyksta neramumai Francūzijos Cameroons 
šalyje. O šiomis dienomis prasidėjo žmonių sukili
mai britų valdomame Nyasalande. Britai su- 
nių sukilimai britų valdomame Nyasalande. Britai su
grobė sukilimo vadovus, jų tarpe Afrikos Tautinio Kon-

apie Kauno svarbi diena. Noriu susitik- skubinamės 
HES? Ne žodžio! Na, o mes įį įr susipažinti x

i patys? Daugiausia musų gy- gaR pauk) lietuviais, apžiū- įžiuojame per puošnų mies- 
. • i • „ 7^n*nie ? kVr .mi?y rėti miestą ir popiet apieito centrą, pralekiame tur- JUS, apie jų santykį SU dar- kuriniai apie Vilnių, jo darbi-1 .11 i , 1

bo liaudimi, SU tos liaudies ninkus, kūrybinę inteligentiją, i 
gyvenimu ir poreikiais. Šis statybas ir augimą? Vieninte-; r.°- 
klausimas, matyt, labai rys- v. " “----- lvin
kiai iškilo ir Tarybų Lietu- aPie studentiją. Ir viskas, isanis ■
vos Rašytojų sąjungos Tre- sla‘ ,r ,se,na> kad vaikščioja-11< ranckevicienę, Vladą ^Bu- 
čiajame suvažiavime. Juo 
būta tikrai Įdomių diskusi
jų. Ir tai jau labai, labai 
senas klausimas. Ypač jis 
seniai diskusuojamas komu
nistiniame sąjūdyje.

Visuomet pasireiškia dvi 
nuomonės. Vieni teigia, kad 
rašytojas, 
nori pažinti ir supiT 
bo liaudį ir j 
jis turi nors jau kartas nuo

vename Vilniuje

2:30 išvykti į Reo de Janei-jčių apgyventus puikius pa-
■ . Tuoj su savo automobi- locius, pasiekiame ir varg- 

v~ Rimke^i*us‘davė'rdmaJliu atvyko d. Viktoras La- šų gyvenamas vietas, ma-
Aplankėme Teresę žus namukus, kuriuose nei 

, ______ ______________ Y, .šviesos, nei vandens, nei jo-
o dūsaujame po' ką ir Joną Petrauską. Dau- kių kitų patogumų. Rodos, 

Rašytojo buto adre-; giau laiko nebebuvo. Grįžo-1 prie didžiulio kalno prilipę 
‘ ; Magdaleną'taškai. Bet ten gyvena žmo-

iValentienę. Jos dukros pa-'nes, kuriems visko trūksta, 
(gamino skanius pietus. Su-1 Su viedriukais jie klampo- 
isitikome dar su keliais lie-;ja pakalnėn iš šaltinio 
' tuviais.

Įsikalbėjęs apie San Pau-jKai kur dar ir už vandenio 
ieigu tikrai jis pavalgyti praktikoje. Jau:k) lietuvių gyvenimą ir vei-giedrą tenka šulinio savi- 
h dar-1 eigų tas kai kuriems rašy-!kimą patyriau, kad taip va-jnmkui kiek primokėti. Koks

•to muktas ; ojams nieko neduotu ir I dinama “demokratija” var- tai skirtingas žmonių gyve- 
JOS poiCIKlUb, , _____ k....... t flbivin vnnn na. | nmiaS!

San Paulo miestas, abel- 
įgieji lietuviai prieš kiek lai- nai imant, atrodo gražus, 
įko turėjo savo draugijas ir įspūdingas. Pačiame cent-
■ laikraštį išleidinėjo. Pasta-'re daug aukštų namų kaip 
|ruoju laiku jau to nebeturi, i ir New Yorke. Visur na- 
;San Paulo lietuviai daugu- mai baltai nudažyti, o tai 
moję linkę į pažangą, pri-j žymiai pagražina miestą.

štai ir išeina, kad vaikščioja
me asfaltu, 
berželiu. ]
sas čia nieko nereiškia. t me pietų pas

O visgi, mums atrodo, ge
rokai stipresnė pozicija yra; 
tų, kurie pataria rašyto-- 
jams nesibaidyti darbinin
ko arba kolūkiečio duonos: 
pavalgyti praktikoje. Jau i

ar
i šulinio vandens pasisemti.

daug gero nepadarytu, bet ateivių veikimą, ypač pa-| 
ir blogo nebūtu. ' ‘ ižan!?di veikimą. Pažan-

Tas tiesa, ką rašytojas!- .
Baltušis paminėjo G o r- 
kį ir Bahnontą, bet Gorkis 

no fabrike, arba pasekios buvo Gorkis, ne kiekvienas 
paskui plūgą ir t.t. Kita yra arba gali būti Gorkio, 
nuomonė tvirtina, kad nie-čBe įkvėpimo, semiamo iš 
ko panašaus nereikia. Tegu (knygų, laikraščių, žurnalų, 
tik rašytojas nuoširdžiai iš i bei stebėjimo is lauko pusės

’ j karto pagyventi josios gy- 
, ~ veniniu. Naudos bus, jeigu

rašytojas nueis ir padirbės

Tas kalnas vadinasi: Pao de 
Assucar (Cukraus kalnas). 
Cukraus kalnu pavadintas^, 
todėl, kad jis labai panašus 
į cukraus galvą, bet jis ne
turi nieko bendro su cukru
mi, jis yra akmeninis, labai 
gražiai susiformavęs. Turi 
43 metru aukščio.

Važinėjame jūros pakraš
čiu. Miestas išsimėtęs tarp- 
kalniais. Daug naujų aukš- , 
tų namų. Miestas daro ge
rą įspūdį. Važinėdami taip
gi stebime, kaip vargingai 
biedniokai gyvena, labai pa
našiai kaip Argentinoje, 
Urugvajuje ir San Paulo. 
Tokių kaimelių matėme ne
mažai.

J. Miliauskas aprodė mie
sto centre didžiulius apšvie- 
tos ministerijos ir kitus na
mus. Sakė, kad jis tų namų 
stiklams metalinius rėmus 
nuliejęs ir sudėjęs. Jis — 
žynius mechanikas, turįs Ą>o 
savo priežiūra nemažai dar
bininkų. Gyvena gražiai, 
verčiasi gerai. Jam kompa
nija moka gerą algą ir puo
šnaus apartmento didžiąjątaria Tarybų Lietuvai. Lie-! Parkai taipgi gražiai užlai- dalį rendos pamoka.

i i/a « z-1 4-zx F)/■» 1 z\zdr 11 1 1 X I TXtuvos prezidento Paleckio: komi, 
(atsilankymas paliko tarp vie«j

Jau vakaras. Reikia sku-
Pasiekėme orlaivių stotį.! bintis orlaivių stotim Abuknygų arba stebėdamas pa-'ir iš toli i darbininko bei !tsl dI a P ą rasteKeme orlaivių stoų. | ointis orlaivių stotin. Abu 

sistengia liaudies gyvenimą kolūkiečio gyvenimą, tik ge- j S“ lk\ st(°ties paly-
suprasti, isisąmoninti, pa-ro, daug gero, mums atro-' ■" 1 p K.n aUS1 ? r™'? 1 feodeid1’ l,!'aso ,PSrduotl. llnke:'1-
žinti ir pasverti ir jis vis- do. galėtu suteikti dauge- entuziasUskas. I nesai ban-.Janeiro. Uz vaUndos lėk- mus laisvieciams ir vilme- 
ką supras ir galės savo kū- liui ‘rašytojų pasisėmimas de. •I-1 'Išardyti, skundejioli- tuva.s nusileido. Reo de Ja-|ciams. Atsisveikinęs pašilei- 
ryboje išreikšti.

Mums labai įdomu, kad 
abi šios nuomonės turėjo 
šalininkų ir Tarybų Lietu
vos rašytojų suvažiavime. 
Taipgi labai įdomu, kad tą 
nuomonę, jog rašytojui nė
ra būtino reikdW “paragau
ti” darbininko 
])raktikoje, palaikė Juozas išnykti. 
Baltušis, vienas.’iš pačių žy- 
miausių Tarybų Lietuvos tas, ; 
rašytojų. Suvažiavime jis sis Juozas Baltušis būtų da-i 
argumentavo šitaip:

i Kai kas tiesiog pataria ir 
VIENAS SKAITYTOJAS prisiuntė mums atkarpą! pamoko rašytojus, kaip suras- j. . - . -

iš Wilkes-Barre, Pa., buržuazinio laikraščio “Sunday Į ti 
Independent”. Laikraštis pažymi, jog angliakasių unijos !ti.. 
vice-prezide”tas Thomas Kennedy sielojasi dėl to, kadį kaimą arba į pramonės objek- ir ant savo 
Amerika galinti susitarti su Tarybų Sąjunga. . . .... ............. .  ..

Laikraštis jam primena: Jums reikėtų rūpintis ne 
amerikiniais- tarybiniais reikalais, o angliakasių reika
lais. štai, neseniai 12 angliakasių nuskendo kasykloje, 
o prieš tragediją UMW unijos viršininkai nesirūpino 
tuo, kad toji kasykla būtų angliakasiams saugi...

Gera pastaba biurokratui. Bet įdomiausia tai, 
toji pastaba buvo padaryta buržuazinio laikraščio 
dakcijos!

muš. Tačiau žmonių judėjimo tuo nenuslopino. Jis dar 
labiau plečiasi. Žmonės reikalauja paleisti jų vadovus; 
jie reikalauja britus kolonistus nešdintis iš jų dalies.

Keletas Afrikos tautų neseniai iškovojo sau nepri
klausomybę: Marokas, Tunisija, Sudanas, Ghana, Gvi
nėja. Bet dar yra daugybė šalių, kurios pavergtos, ku
rias engia francūzų bei anglų žandarai.

Tačiau visa rodo, kad neilgai Afrika vaitos imperia
listu priespaudoje. Visur žmonės pasiryžę kovoti, jie ko

ku- ' ii ui rašytojų pasisėmimas 
nors i 
gyvenimo praktikoje.

Be to, juk griovimas dar j 
vis tebesančios gana aukš
tos sienos tarpe fizinio ir 
protinio darbo yra viena iš 
didžiųjų socialistinio gyve- 

: nimo problemų. Kelyje į 
gyvenimo komunizmą toji siena turės

trunutį įkvėpimo iš to n^e\st^ Pake-, neiro stotis naujutė, smagu jdžiu kelionėn į Venezuelos
u:...* Uoliai ; —pasidairyti, j sostinę Caracas.

J. Gasiūnas
; kiui pasirodyti ir kalbėti, pasivaikščioti,
Bet nieko jie nelaimėjo. Bet reikia skubintis pas j 

i Vienas kunigiukas ir pora' draugus Miliauskus, ku- j 
dipukų bandė triukšmauti,.piuos man rekomendavo! 
bet publika juos greit apra- “Tėvynės” ir “Darbo” lei-j 
mino. dėjai. Taksi greitai mane į

Lietuvos “vaduotojų” ir , pas juos nuvežė. Vežė pa-i

Hitleris—“geras l>oisas”!
c>

kad
re

Iš LONDONO pranešama, jog ten praėjusią savai
tę per tpleviziją buvo rodomas britų korespondento pa
sikalbėjimas (Vokietijoj) su Adolfo Hitlerio seserim, 
Frau Paula Wolf.

Ką gi to budelio sesuo pasakojo? Ogi tai, kad 
“Adolfėlis” visuomet buvo “normalus”, “smarkus” ir 
geras “boisas”!

Mus tiesiog stebina britų televizijos vadovų elgsena: 
kodėl reikėjo leisti tai bobai tokius nonsensus britams

Keliautojai
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS ministrų pirmininkas 

Macmillanas, vos grįžęs iš Maskvos, pareiškė, kad jis 
tuojau vykstąs į Paryžių tartis su de Gaulle.

Iš Paryžiaus Macmillanas byks į Bonną, Vakarų 
Vokietijos sostinę, tartis su Adenaueriu.

Po to Macmillanas atvyks į Washington^. Jį čia pa- 
' kvietė pats prezidentas Eisenhoweris. Mūsų šalies vy
riausybė, matyt, nori iš paties Macmillano lūpų išgirsti 
tai, ką jis kalbėjosi su Chruščiovu, būdamas Maskvoje.

Na, o Adenaueris tik neseniai buvo nuvykęs į Pary
žių tartis su de Gaulle dėl Berlyno ir dėl Vokietijos 
apvienijimo,

Šiuos žodžius rašant, Rytų Vokietijoje 
Chruščiovas. Jis ten buvo nuvykęs pamatyti Leipcigo 
kermošių ir pasitarti su Berlyno vyriausybe dėl Vo
kietijų apvienijimo.

Chruščiovas, būdamas Leipcige, kur jį priėmė di- 
ti^itile m o n n.i masė, sakė, kad Tarybų Sąjunga ryžtasi 
sudaryti taikos sutarti su Vokietijos Demokratine Res
publika.

Ligi šiol bene pačiu didžiausiu keliautoju buvo mū
sų Valstybės sekretorius Mr. Dullesas. Bet šiuo metu jis 
yra ligos prirakintas prie lovos. Ir jau net ir pats prezi
dentas Eisenhoweris abejoja, ar Dullesas galės ilgai eiti 
Valstybės sekretoriaus pareigas.

Visos kelionės, kurias mes minėjome, yra labai 
svarbiu reikalu atliekamos.

yta

2 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., kovo (Mareli) 10, 1959

Skaitytojų Balsai
Kada atsiras?

. . .- i Kubos Fidel Castro lai-
San 1 aulo mieste landasi. jūrių, tai galėjau svarbiau- j niėjo revoliucija ir nuvertė 
Jie čia skerečiojasi, Tarybų;šią miesto dalį matyti. Ta;bujeb Batista/Vasario 17 
Sąjungą keikia. Jie suruošė dalis bene gražiausia iš vi-ij prgZ> Urrutia, pakviestas, 

(1- minej>mą.;su miestų, kuriuos esu ma-į už6mė'prezidento vieta ir 
kalbėtoju buvojęs. Visas pakraštis apau-'pasakg kaiba. Jis sakė:

“Už trejų metų nuo dabar 
Kubos žmonių gyvenimo 1**

Dar labai abejotina ir 
Lietuvos , tas, ar pats musų mylima- ■ Vyr.iausiu

I pastatytas senatorius kuni-.gęs painiomis ir kitais tro- 
gas Kalazans, kuris ,pasižy- piškais medžiais. 7" 
mėjo didelių; prięš. Tarybų fa palikta pasivaikščioji- 

r-------  . 'Sąjungą burnojimu. Jam'mui. • ‘
ti gerą temą ir kąip ją pasiim- i klotame lopšyje, jeigu nebu- kaįhanį i)ublika nerimavo, ‘ 'Miliausku šeima 
ti. Reikia, girdi,,išvažiuoti j1 tu pats savo ai ims matęs peikalavo ta keikūną sulai-:priėmė ‘ '
- ' ■ > kailio” patyręs ]ti
tą ir ten apsigyvąnti. Pastoviai 111ŪSU senosios Lietuvos pie- Į)ava atsar

vęs mums savo “Parduotas 
! vasaras”, jeigu jis būtų gi
linęs ir augęs ^aksomais iš-

“Už trejų metų nuo dabar 
mo ly- 

gis pakils aukščiau už Anta 
rikos ir Tar. Sąjungos žmo£

gyventi. Taip kalbėjo ir drau- menėlio vargų ir kančių ir I 
g as A. Venclova (;šhvo praneši- t. t.
me. Negaliu sutikti su tokiais Tas dar, žinoma, toli gra- 
pasiūlymais. Mano akimis žiu- nereiškia, jog mes patai1 
rint, visiškai nesvarbu rašyto- į-ume tučtuojau visiems Lie- 
jo adresas Svarbu man at- tuvog raSytojamS imtj j ran. | 
rodo, kas kita. Sakysim, M.
Gorkis gyveno Kaį>ri saloje, o 
Balmontas — Petrograde. 1 
vis dėlto Gorkis milijoną 
tą buvo arčiau savo liaudies 
negu Balmontas. 
svarbiausia idėjinės 
pozicijos.

mane.niu gyvenimo lygi. Amen- 
o tą keikūną sulai- priėmė kuodraugiškiausia. I ka; taipgi ir TSRS, turi 
Kiti kalbėtojai jau Juozas ir Olga turi dvi dūk-i(jaUg pinigu išleisti tan- 
sargesni. Kiek at-1 reles ir sūnų. Sūnus yra | tankams, lėktuvams, bom- 

kalbejo dipukas oficieriu Brazilijos kanuo- |boms jr bendrai ginklavi- 
. smetoninis į nlenėje, apkeliavęs apie pu-imujgį. Kuba tokiu išlaidu 

..... ................. |sę pasaulio, daug turįs pa-;netUrės. Visos Kubos ■ eko- 
! tyrimų. Smagu buvo su juo non)ikog santaupos bus pa- 
I pasikalbėti. Kalba šiek tiek i naudotos žmonių gyvenimo 
i angliškai ir lietuviškai. Pri-: lygio Klimui.” Častro, mi- 

, kad jis, būdamas nistru kabinetas savo algas

sargiau kalbėjo dipukas
Antanaitis
konsulas Pališaitis. Publi
kos buvo nedaug ir nevisa 

’ijiems pritarė.
, < r 2 j. -. . i Smetoninis agentas Pali-

° Kas- °pet\T gi’i°via- 'šaitis dar vis palaikomas | giminė, kad lis, I
. Ir kasia‘S- į*,<įU’1’ į'.ek ™'es SH‘: Lietuvos auksu. Iš užšal- i New Yorke, norėjęs su lie-;

□y.1,?;'? Unrintf idyt0 Lietuvos iždo jis’ kaiP i tuviais susitikti, bet nepa- .....................
Kartoju Prašytojai3 kurie suviažiavi-' SaP°’ ?aU^S $(?00-?0 .Uykę. Viso pro viso, vieno- užtikrino,"kad dė’rmėšknie- 
Sojo n e 1Sėsi panašios nuonio- TTS!- S ,da,ugl?us/a irUe amerikiečių krautuvėje.kiu nebus paleisti iš tarny- 

_ rašytojo line laiKesi pana los nuomo darbuojasi, kad Lietuvon i nusipirkęs senoviniu dainų ii)u‘
’ ’ k ’ ___ btitiĮ grąžintas smetoninis I knygą, už kurią sumokėjo1 įaį geras pavyzdys mū-

,ležimas, kuiiame jis tikisi;kelis sykius daugiau, negu kongresmanams ir sena- 
. gauti k°kio nors ministro . jį verta. i toriams. Ar nebūtų gražu,
ai ambasadoi iaus vietą. O . Pas M!iliauskus buvo dar; esant apie šešiems mili- 
vietos lietuviai, didelėje j viena viešnia iš San Paulo.

. daugumoje, pabėgę nuo j jį ruošiasi kelionėn į Lietu
ty Smetonos teroro ir nepa- vą, kur jos vyras jau gyve- 
1 kenčiamo gyvenimo, smeto-'na. Atvyko dar vienas drau- 
mc nininkų nenori ir matyti. Įgas, Vakarą gražiai pralei- 

Draugai pasakojo, kad: dome 
kon. Brazilijon atvykę lietuviai!

______ ” Castro, mi- 
būdamas nįstrų kabinetas savo algas 

nusimušė 50 procentų. Ir vi- 
i siems savo valdininkams

kad Lietuvon > nusipirkęs senovinių dainų ; ba‘
O tai geras pavyzdys mū-

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D.

lingesnis dalykas, bet, kad 
Amerika tokia pasipūtusi, 
gi ji priims kokį tarybini 
lodą ar patvarkymą?

Pavlovas ir tarybiniai fizi- I 
(dogai moko panaudot 
siruktyviąsias žmogaus 
teigiamąsias jo smegenų i 

kaip gali būti ■ vistiek ekonominis gyveni- 
žmogaus valiosimas nelengvas. Jiems 

įgalia, byloja "Apy^ilcc (iph>'ra neprieinami tokie 
tikrąjį. zmo(ju" (Rozckaz o na- kai, kaip televizija ir 
i stojasšcem čeloveke). lai. yra mobilis 
i visai tikroviškas at.pasakoji •. Pažangiųjų lietuvių 

apie kovingą pilotą , (]u Magdalena Valentienė 
kuris neteko a nejų prįę|aVg man Jungtin. Val

stijų Lietuvių Moterų klu- 
1 bams dovanėlių ir prašė 
mane jas pasveikinti. Taip
gi vienas draugas apdova
nojo mūsų kultūrinį klubą 
legendarinio Brazilijos re
voliucionieriaus, liau dies 
vado Prestes albumu ir De- 

Nau-įsenhos piešiniais. Visi pra- 
nuodų vartojimas, ■ dedamas nepaprastą valioj ga- sė perduoti nuoširdžius 
opis, mortis, ko- lią ir jos varomą protą, jis su- sveikinimus ir linkėjimus

hašišas), gir-: gebėjo išmankštyt 
alkoholi z m a s , ’.iesiog 
ištuokos, lytinis ryžtas ir 

pamišimai, nervų bet kokias 
banditizmas,

Ryžtas, valingumas
Fiziologiniai Pavlovo tyri

nėjimai ir išradimai daug pa- 
deda išrišti žmonių santykius, 
laikyseną, įdarbinimą, — pa
deda suprasti žmogaus asme- 
nylię, jo polinkius, jo dvasinį 
g.vvenimą

Parį oras aukštai stato žmo- , _ .
gaus ryžta, ratios jėga, valin-1 panaudojama 
gumą. Tatai kur kas dau- i 
giau reiškia, nekaiji pasąmonė.! 
nesužinus protas, kai lenki 
rišti žmonių santykius ir * Į
suomenės problemas: nusikal-: mas 
timus, prasižengimus, nervų ir'resjevą, 
proto ligūstumus. | kojų karo grumti nėję:

Lengvas išrišimo būdas (easy! gintas draugų 
way) beveik atmeta žmogaus. drąsintas gydytojo 
\alios bei ryžto poveiki, ir tai fiinių seserų, dargi 
yra nemoksliška pažiūra. Mū••! esančios 
su palaimintoj amerikinėj gy- pasiryžta. 
\mimo sistemoj baisiai įsiga-, jis ne 
Įėjo jaunuolių patvirkimas 
jaunuolių pasileidimas, nemo-1 jomis, bet jis ir vėl skr* 
ralumas, muštynės, susišaudymai, i grįš į fronto eskadrom), 
svaigalų ir 
(marihuana, 
kainas, heroinas, 
tuoki iavimas, 
kriminalizmas, 
išsigimimas, 
iširimai, 
vimai ir t. t.

“F,ašy way” čia daug nepa
deda, nes nesiekia paties pa
grindo.

Pado r o filosofija būtų ga-

jonams bedarbių Amerikoj, 
kiekvienas senatorius, kiek
vienas kongresmanas nors 
pusę savo algų imtų ir pa
aukotų į bedarbiams sušelp-

i dome. . . ti fondą. Juk jie sau algas
' Ant rytojaus, vasario 21 pasikėlė veik dubeltavai.

jėgas,i pergyveno sunkius . laikus.; d., d. Miliauskas išvežė ma- jų nereikėjo kelti, nes ir taip

ligoninėje, pa- ■ 
ir inedici- 

ir savo toli 
Mcrcsjevar 
negalimo* 

tik kad vėl vaikščios, 
Į dirbtinėmis (protezinėmis) ko

ni e i’ginois, 
pasiekti

i;ų>a-| Dabar jau kiek geriau, bet Ine miestą aprodyti. Pir- jų a]g0S buvo didelės. Jie tą 
'padarė neatsiklausdami sa
vo piliečių; neatsiklausė nei 
tų, kurie juos išrinko.

Kaip būtų gražu, jei ir 
Amerikos valdovai imtų sau 
pavyzdžiu Castro minist
rų kabinetą. Vietoje eikvoti 
bilijonus bazėms užsienyje, 
talkams, atomo bomboms, 
bombonešiams, tą sumą pi-

tebe- 
daly- 
auto-

var

miausia 
dviejų didelių kalnų, į ku
riuos tik keltuvais tegalima 
įsikelti. Keliamės aukštyn. 
Keltuvas tik ant dviejų 
plieninių lynų pakabintas. 
Jeigu tie lynai truktų, tai 
žmonės nei savo kaulų ne
begalėtų susirinkti. Buvęs 
toks atsitikimas, kad vie-
nas lynas trūko, tai keltu-j nigų panaudotų Amarikos 
vas aukštumoje pasiliko be- • žmonių būvio gerinimui, 
kabąs ilgoką laiką. Dėlto i Juk tos bazės užsienyje jo- 
tūli keliauninkai net ištari- 'kios naudos neneša ir neneL 
jon įpuolę, kiti iš išgąsčio!Aš esu tikras, kad jos taip 
net pražilę, nes tragiška Į įr pasiliks niekam neberei- 
mirtis jau buvus visiems la- i kalingos! Nes karo, kaip at- 
bai arti. Bet viskas išėjo 'rodo, nebus galima pradė- 
gerai. Su tam tikrais prie-|ti... Atomo gadynėle ne tik- 
taisais keltuvas buvo nulei-ltai viso pasaulio liaudis jo 
stas ir visi laimingai pasie-1 nenori, jo bijosi, bet bijosi ir 
ke namus. »tie patys jo ruošėjai, patys

Užsikėlę ant didžiulio kai-' didžiausi karo entuziastam.^ 
Jie permato, kad jei pra

ir jos varomą jirotą, jis su- sveikinimus ir linkėjimus
savo kūną buvusiam braziliečiui Jonui 

stebėtmai. 'žmogaus Jokubkai) kuris f]abar dar_ 
valingumas pei gali i buoįasį dienraščio

valios ir ryžto principą n>(1kyl nif .,re,lakc>J0je. , ______
toiai namloia apsigimėliu vai..: 71 ^lkas nestovi vietoje, pio v.rsunes radome ten ne . . . -
kn mokyklose Vaikai su ig*im- Beliko pora valandų, o dar mažai žmonių. Įrengta puo- dės karą, tai patiems bus 
tais jjrotiniais trūkumais daž-! norisi mi-estą pamatyti ir'šni valgykla. Nuo to kalno l “kaput”, anot vokiečių pa
nai pasiekia stebėtinų rezulta- j laiku orlaivių stotin nuvyk- kitu keltuvu keliamės ant taries.
tų. r - |ti.-V. Lašaitis, - M, Valen- aukštesnio kalno viršūnės.

Vil-

Susninkų Jurgis



ALDU) REIKALAI
t Nauji ir seni reikalai

Nuo praeito L.L.D. suva
žiavimo 1958 m. gavau pa
tirti, kad Julius K. 
mannas (milwaukietis) yra I 
gabūs ir turi daug energi-’ 
jos-dirbti organizacijos rei
kaluose. Nelaukęs ilgai pa-į 
siunčiau jam laišką, prašy
damas pradėti veikti L.L.D. J-e 
kuopos, suorganizavi m u i.! 
Na ir štai vas. 12 d. gaunu j 
laišką nuo J. K. Neumanno, L; 
kuris skamba:

“Aš ir J. Gebortas prade-L , _ , 
jome dirbti, manome gauti! l,m bud™ 
apie 25 narius. Aš buvou tavo vardas 
nuvykęs į Racine, Wis, at- V1“ 
lankiau serganti Ch. Kisie- . U11 
lių, kuris yra ligoninėje.'Sustojau pas Julie Vegel, ji į >)asahntas 1H archyvo- Tode11 
įstodama į Draugiją davė|^Scie. 
$5 —tai $2 duoklių, o 
Draugijai aukų. Jaunai 
reti didelis ačiū!

Kitas laiškas gautas nuo j 
J. Geborto. Tas draugas,' 
matyt, yra buvęs L.L.D. na
rys. Abiejų draugų lai‘kai 
pasiekė centrą tą pačią die
tą. Jis klausė informacijų 
anie buvusios kuopos nume
rį. J. Gebortas rašo ir apie 
reakcijos siautėjimą.

Centras iš savo pusės 
pridavė visas informacijas,' 
pasiunčiau po dvi knygas 
abiem, kad renkant i kuopą' 
narius būtų kas parodyti, 
ką nariai gauna, tai yra 
knyga ir trimėnesinį žurna
lą Šviesa. Gero \ 
jums! Centras laukia gra
žiu vaisiu! c

už darbininku klasės 
lūs ir už socialistinę 
menes santvarką.

eu-

ĮVAIRUMAIreika- 
vistio- 
Dabar 

jau socialistinės idėjos yra 
įvykdytos senojoje tėviškė
je, broliai ir sesės gyvena 

[po socializmo vėliava. Mus 
; iš Lietuvos aplanko 
i profesoriai ir mokslininkai.

, 'J'j labai įvertina, 
; 'Amerikos lietuviai 

tokia organizaciją, 
ir varome 

pirmyn.
(: Atsiminkite, jeigu ir mir-inyne. 

draugijoje, nadai.
pasilieka viai vadina Šiaurės Atlanto 

į Draugijos archyve. Bet tie, kapinėmis. Šimtai laivų su- 
__..rie taip sau išsibraukiai dužo į jos pakrančių rifus 
iš draugijos, jų vardas bus!ir nugrimzdo į smėlį. Per 

! pastaruosius šimt mečius 
pasilikti i prie šios salos įvykusių lai- 
iki pas- vų katastrofų metu žuvo 

jkutinės valandos savo gyve- apie 10,000 žmonių.
Seni jūrininkai, kuriems 

'gelbėti iš skęs
tančių laivų Seibelio salos 
pakrantėse, pasakoja, kad 
šios salos smėliai primeną

vardas

raginami 
[draugijos nariais

na-! . nimo.

ir kitiems. Reikia veikti,! 
kaip m’lvvaūkiečiai veikia, i 
Tą navyzdį noriu parodyti! 
ir tiems, kurie senatvėje nu
stoja būti draugijos nariais 
be jokios rimtos priežasties, 
nu, vot, šiaio sau, sučėdvsiu I 

pinigu. Tai vra labai ne- 
ąvomastytas išmieravimas

505 nuskendusių 
laivų sala

Tiktai visiškai giedrią 
dieną nuo laivo, išplaukian
čio iš Halifakso uosto, denio

kad horizonte galima pastebėti 
turime: siaurą smėlio ruoželį. Tai 

kaip Į Seibilio sala, esanti už 150 
darbą Į mylių nuo Naujosios Škoti

jos krantų, Atlanto vande- 
Sala priklauso Ka- 
Seibelio salą jūrei-

Taipgi prašome visus bu- pavyko išsig- 
vusius organizacijos narius, 
grįžkite atgal, kovokite už 
tuos idealus sykiu su visais 
kitais kaip kovojote pir
miau. Atminkite gerai, kad 
ateinanti gentgartė Lietu
voje pavartys knygų lapus 
ir suradę tavo varda ir pa
vardę turės kuo didžiuotis, 

;kad kovojai už geresnes 
sąlygas, už socializmą.

i Turiu priminti, kad nema
žai buvusių Draugijos na- 

i rių jau sugrįžo, dar ir ke
letą naujų narių atsivedė, 

pasisekimoIkodgl -'ums nepavyti?
Nesiųskite LLD duoklių 

kitoms Įstaigoms
Turiu pastebėti, kad 

kai kurie, ypač pavieniai, 
"ariai siunčia L.L.D. duok- 

: duoki e s Laisvei. Tai 
klaida. Žinokite, kad Lais- 

|vės yra visai skirtingas iž
das nuo nuo Draugijos iždo. 
Siunčiant L.L.D. duokles 
raskite :L.L.D., 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hillsavo gyvenimo praeities ir i* y 

dabarties. Atmokite, būda-; ’ * * 
mi dar jaunais kovojote i C. K. sekr. K. B. Depsas

Saulės šiluma 
verda sriubų

Žinomi tarybinių moksli- 
skelbė karą kaktusams. Bu-1 ninku darbai saulės spindu- 

____ r vo panaudoti traktoriai ir į lių energijai išnaudoti. Šio- 
O dar kiek ne-1 kitos mašinos, tačiau atko- je srityje nemaža yra pa- 

voti žemės plotus iš kaktų-Į siekę ir kitų šalių mokslo 
sų nepavykdavo. Jie užim-; darbuotojai, 
davo vis naujus ir naujus! 
plotus: jų sėklas išnešioda-į 
vo vėjas, vanduo, paukščiai.’ 
Žmones ėmė siaubas. Paga-i - , .. • , .... . -u cuzu mokslininkai gaminaliau kovos priemone buvo: ‘. .. i aparatus, kurie veikia, is-surasta. Is Pietų Amerikos i i • ••? , v, . i , , i naudodami saules energija,buvo atvežtas kaktusu ken-. TĄ- . . , , 1. _. i \ l i 4 • ‘ -n 1 Dėmesio vertas aparatas — keias — kartoblastis. r ar-; _ P
menai pasėjo 2,750 mjh-1 o (x)ljnis. *odis, 
jonų šio kenkėjo kiausmelių Ln .. J
kaktusynuose. Per desimti G 7. . i- . •. .iv j rodis surenka saules spin- me ų sis lajus vilias su-;(|uj.us gaunama iki 
sidorojosu kaktusus. Der- 104-. 
Imgos dirvos vėl buvo atko- 1
votos. Sugalvota ir kitokių prie-

Kvislendo valstijos gyven- į taisų, išnaudojančių saulės 
įvertindami kartob-j energiją šiltuose kraštuose.

“nuopelnus,” pastatė | Iš jų paminėtinas 1 AJ ga
lingumo variklis, kuris gali 

įsiurbti vandenį iš šulinio. 
. Variklio veikimo principas 
labai paprastas: saulė įkai
tina rezervuare esančios du

jos, kurios besiplėsdamos vei- 
Lediniai kalnai (“iceliergai”) į kia stūmokli. Projektuojama 

............ - • • j. | taip pat mašina, galėsianti 
alau-1 gaminti ledą karščiausiomis 

! dienos valandomis, išnaudo- 
i daužė laivas “Titanikas,” kuris dama, saulės •energiją . 
i buvo 45,000 tonų įtalpos, ir nu-į 
Iskendo su 1,513 žmonių. Le- I dini-s kalnas buvo apie 200,000 1 

1788 metais anglas Fili-1 tonų.
Po tos nelaimės buvo paves-, 

ną kaktusų rūšį.1 Jo vaisiai i ta Jungtinėms Valstijoms sek-j nų 
■ I Kaktusai [ ti ledinius kalnus ir apsaugoti' 

; nuo nelaimių. JAV 
kraštų apsaugos laivai, o da- 

ir lėktuvai seka, led- 
i kalnius. .Dabojimo išlaidas pa
dengia keturiolika valstybių.

šių laivų stiebus ir korpu
sus. Nustatyta, kad prie 
Seibelio salos |rra sudužę 
505 laivai. * ___
žinomų aukų slepia van
duo ir smėlis! '

Nuo praėjusio šimtmečio 
vidurio Seibelio [saloje, kuri 
iki tol nebuvo gyvenama, 
veikia speciali gelb ėjimo 
komanda. Dabar čia gyve
na 20 žmonių, kurie aptar
nauja sargybinę stotį, 2 
švyturius ir radijo stotį. 
Drauge su jais gyvena ir 
jų šeimos. Kova su stichi
ja ir pagalbos teikimas 
žmonėms, pralaimėjusiems 
grumtynes su vandenynu,— 
sunkus ir pavijingas dar
bas. Dėl atšiauraus klima
to negalima saloje verstis 
žemdirbyste. Seibelio salos 
gyventojai negali net žu
vauti, nes pakrantėmis 
plaukioti pavojinga. Seibe-

kad buvo padaryta neatitai- j 
soma klaida; jis nepapras-' 
tai greit augo, plėtėsi ir 
greitai užėmė milžiniškus o 
plotus. Dabar farmeriai pa-

tojai, 
lasčio
jam paminklą.

lio gyventojams.maistas at- i Amerikai DaVCSta 
vpynmnc ir knnrinnnrn r

į saugoti ledkalnius
chameleoną. Jie greitai! vežamas iš kontinento.
priderina savo spalvą prie! Iš tolo jūroje matoma 
vandenyno vandens spalvos.' švyturio šviesos i juosta. Ji 
Tokiu būdu suklaidinti ka-jsiunčia rūstų perspėjimą:

turinti 1,500 metų amžiau^ 
buvo .laikoma šios girios 
patriarchu. Akuotoji pušis 
— tai nedidelis, iki 30-40 
pėdų aukščio medis. Ta
čiau jo skersmuo yra net 
5 metrų. Daugelis pušų bu
vo ištirtos — suskaičiuotos 
jų rievės specialiu grąžte- 

jliu. Gauti rezultatai buvo 
Netoli Dakaro (Vakari-i tiesioK. stebžtinL Beveik vi- 

I nė Afrika) yra mokslinio Ve
' tyrimo stotis, kurioje pran- Įn1’..lkl 2,000-3,000 metų 

J amžiaus, medžiai. Vienas 
egzempliorius pasirodė be
sąs net 4,600 metų amžiaus.

2 Taigi akuotoji pušis savo 
! amžiumi pralenkia net gar- 
! siąsias sekvojas — šiaurės 
; Amerikos milžinus, Libano 
i kedrus ir pagaliau šventąjį 

• i indų medį, turintį apie 4,- 
11000 metu.

Akuotoji pušis labai lėtai 
auga. Inajo girios įžymy
bių tarpe yra tos pačios pu
šies egzempliorius — nykš
tukas, turintis vos 3 pėdas 
aukščio. Tačiau jo amžius 
—700 metų.

Inajo tautinė giria vie
nintelė vieta visame pasau
lyje, kur auga šie medžiai.

pitonai vairuoja savo laivus uJūs plaukiate šalia Šeibe-; šiauriniame Atlante sudaro lai- į
i neišvengiama pražūtį Jio salos — Šiaurės Atlanto p’ams Pax°.iŲ- 1912 m- balan-.
v ~ , i- • Paniniu” > ožio B.) d. i ledini kalną susi-Seibelio sala — keliaujant Kapinių. , . -Titanikas.” kuris
ti sala. Vandenyno bangos; 
skalauja jos vakarinę neri-1 
ją, kuri pamažu nyksta., j 
Tačiau, antra vertus, vėjo; mvtaio x
ir jūros bangų veikiamos!pas atvežė į Australiją vie-; 
naujos smėlio krūvos tel-h 
kiasi rytinėje salos nerijo- priminė kriaušę.! .....

puikiai augo, juos naudojo į laivus 
raudoniems dažams gamin- J 
ti. Praėjus penkiasdešim- bar jau j 
čiai metų, vi-enaš australie-į 
čių farmeris iš'Argentinos! 
parsigabeno kitą kaktusų 
rūšį, šis kaktusas labai 
gražiai žydėjo, o jo vaisiai 
tiko maistui. Naujasis kak
tusas labai patiko farme-

Paminklas augalui Seniausias medis

je. Todėl sala 230 metrų 
greičiu per metus stumiasi 
į rytus. Nuo 1766 metų ši 
sala “nukeliavo” 44 kilo
metrus. Kanados valdžios 
organai buvo priversti net 
penkis kartus perkeldinti 
švyturį. Kinta ir Seibelio 
salos dydis.

Artėjant prie salos iš
Halifakso pusės, galima riams ir jie nusprendė juo 
matyti iš vandens ir smėlio!sodinti gyvatvores. Tokiu 
kyšant savo reisą ties Sei-' būdu šis kaktusus labai pa
balio pakrantėmis baigų-'plito. Netrukuš pasirodė,'kalnai.

Aukštų Siera Ne vados kal- 
t atšakose, Kalifornijos 

valstijoje, yra Ina jo tautinė 
giria — draustinis. Visiš
kai neseniai mokslininkai- 
dendrologai labai susidomė
jo šiuo nuošaliu Baltųjų 
kalnų kampeliu. Čia buvo

Kiekvienais metais šimtai le- j aptikti seniausi medžiai pa
rtinių kalnų išplaukia į Atlaai-[ - - -
to vandenyną. Saugojanti lai-i 
vai ir lėktuvai per radiją pra
neša, kurioje Atlanto vietoje 
pasirodė lediniai kalnai. Jie 
plaukia'! pietus ir, pasiekę šil
tesnę juostą, ištii’psta. 1957 m. 
buvo užrekorduota 897 lediniai

GAMTOS VIRTUVĖ
Vieno Rytų Alžyro kalnų 

kaimo gyventojams nerei
kia malku ir krosnių mais- < v

-tui gaminti. Jie naudojasi 
gamtos virtuve.

Didžiuliame akmeniniame 
“katile” kliuksi karštas 
vanduo. Užtenka tik įleis
ti į jį žalią mėsą iš žolių nu
pintame tinklelyje, ir po ke
leto minučių mėsa išvirta ir 
netgi pasūdyta. Karšto šal
tinio Chamam Meskutin 
vandenyje yra ištirpusios 
valgomosios druskos, o tem
peratūra lygi 90-95°. Gam
ta pasirūpino netgi ir ati
tinkamu virtuvės apiformi-. 
nimu. “Katilo” sienos pa-

■šaulyje. Dar nuo 1920 me
tų, kai čia dirbo profeso
riaus Douglaso vadovauja-, 
ma ekspedicija, buvo žino
ma, kad Inajo tautinėje gi-' 
rioje auga labai seni me
džiai. Vienas iš jų—Akuo- puoštos baltutėmis druskos 

'toji pušis (Pinus aristata), nuosėdomis.

ZTGMBS BARYSAS' k ' k

Š. m. vasario 27 d. Bos
tono City ligoninėje mirė 
Dr. James F. Borisas, JAV 
pažangiajai visuomenei ži
nomas iš jo raštų, tilpusių 
spaudoje, taipgi iš paskai
tų, skaitytų apie sveikatą 
pažangiųjų organiza c i j ų 
mitinguose. Jis mirė pavo
jinguoju plaučių uždegimu.

Tikrasis velionio vardas 
ir pavardė buvo Zigmas Ba
rysas. Nežinia, kuriais su
metimais, imdamas JAV pi
lietybę, jis savo vardą ir 
pavardę pakeitė (vėliau jis 
to net gailėjosi), todėl ir aš 
jį vadinsiu kaip visuomet 
.vadinau, Zigmu Barysu.

Zigmas gimė 1897 me
tais nedideliame Maksimo- 
nių kaime, stovinčiame 
smiltynuose, ant dešiniojo 
Nemuno kranto, visai arti 
Merkinės. Jo tėvas, Karo
lis, buvo išvykęs į Ameriką 
laimės ieškoti, kai Zigmas 
buvo mažas vaikas. Pagy
venęs Lawrenciuje, tos lai
mės nesuradęs, tėvas grįžo 
atgal į Lietuvą. Grįžęs, su 
šeima persikėlė gyventi į 
mūsų, Savilionių, kaimą, 
kur jis nusipirko nedidelį 
žemės ūkį, rodosi, 12 dešim
tinių. Mat, Zigmo motina 
Jurgaitytė buvo kilusi iš 
mūsų kaimo. Su Barysais 
mes buvome kaimynai ir 
man teko su Zigmu kartu 
augti.

Apie pora žiemų Zigmas 
jfl a n k ė pradinę mokyklą 
Merkinėje. Jo tėvas labiau 
suprato mokslo reikšmę ir 
turėjo truputėlį daugiau iš
tekliaus negu dauguma mū
sų kaimo žmonių, todėl ga

lėjo jį mokyklon kad ir 
trumpai leisti. Vasaromis 
Zigmas kaip, ir kiti kaimo 
vaikai, ganė bandą arba 
sunkiai dirbo savo ūkyje.

Vieną žiemą Makniūnų 
dvare, apie trijų viorstų at
stume nuo Savilionių, buvo 
atidaryta mokykla. Mes jon 
ėjome, bet neužilgo caro val
džia šią mokyklą uždarė.

1913 metais mes, kurie 
skaitėme laikraščius, jautė
me, jog karas tarp Rusijos 
ir Vokietijos neišvengia
mas, o kai jis prasidės, tai 
mūsų amžiaus jauniems 
vaikinams teks eiti į frontą. 
Ta tai ir buvo viena vyriau
sių priežasčių, pastūmėju
sių mane ir kitus daryti vi
sa, kad būtų galima pasi
traukti į užsienį, į Ameri
ką. Toji mintis pirmiausia 
kilo manyje. Kai Zigmas 
sužinojo, kad, aš galvoju 
apie Lietuvos palikimą, jis 
prašė, kad jo tėvas ir jam 
padėtų išemigruoti. O mer- 
kiniškis R. židžiūnas, mūsų 
artimas bičiulis, jau turėjo 
laivakortę, dėdės prisiųstą, 
kelionei į JAV.

Na, ir keleto savaičių bė
gyje Zigmo ir mano tėvai 
paskolino iš žmonių kelio
nei pinigų ir mes visi trys 
draugai vieną saulėtąjį' va
saros popietį Merkinę pali
kome — persikėlėme per 
Nemuną ir leidomės link 
Vakarų.

Tai buvo 1913 metais.
Pasiekę Niujorką, mudu 

su Zigmu Ellis Islande buvo
me sulaikyti, kadangi netu
rėjome su savim po $25, ku
riuos, einant tuometiniu 
įstatymu, kiekvienas imi

grantas privalėjo turėti. R. 
židžiūnas, turėjęs tiek pi
nigų, buvo išleistas ir iš
vyko į Worcesterį pas dėdę. 
Po daugiau kaip dviejų sa
vaičių mano brolis Bernar
das prisiuntė man $25, tai 
ir aš buvau išleistas ir iš
vykau į Nashua, N. H. Gi 
Zigmui teta neskubėjo pi
nigų siųsti, tad jam teko 
imigracijos namuose, lyg 
kalėjime, išbūti daugiau 
mėnesio laiko. Ir nežinia, 
kas būtų atsitikę, jei Rusų 
imigrantų reikalais besirū
pinąs komitetas, veikęs 
Niujorke, nebūtų jo iš Ellis 
Islando išvadavęs.

Tuomet jis nuvyko į 
Lawrenciu ir ten kurį laiką 
dirbo popieriaus fabrike. 
Dirbo naktimis, dirbo sun
kiai. Po kiek laiko jis pali
ko Lawrenciu ir išvyko į 
Niujorką. Čia dirbo viso
kiausius darbus, daugiau
siai restoranuose, prastus, 
sunkius darbus — plovė in
dus, valė grindis ir tt.

Praėjus apie vieneriems 
metams nuo to, kai mes iš
vykome iš Lietuvos, prasi
dėjo pirmasis pasaulinis ka
ras! “Kokie mes buvome 
laimingi!,” galvojome. Bet 
1917 metais ir JAV buvo 
įtrauktos j karą. Mobilizavo 
jaunus vyrus ir siuntė 
Francūzijon “kaizerio muš
ti.” Zigmas taipgi buvo par
imtas į kariuomenę. Bet, jo 
laimei, jam karo fronto 
matyti neteko.

Demobilizuotas, Zigmas 
ryžosi mokytis, kad pasiek
tų kokią profesiją. Bet kaip 
mokytis? Nebuvo kas jam 
padeda, nebuvo talkininkų.

Na, tai jis ėmėsi savomis mo mokslą. Nuvykęs į New i asmeniškai ir per laiškus, 
jėgomis, savo sunkiu darbu Hampshire valstiją, išlaikė duodavo patarimą, kaip už- 
ir ryžtu, pasiekti farmaceu-, valstijinį egzaminą. Einant! silaikyti, kad būčiau svei- 
to (vaistininko)' profesiją. | valstijos potvarkiais, jis ga- kas, kad ilgai gyvenčiau.

Ir tokiai profesijai pa
siekti reikėjo ilgų metų, bet 
Zigmas to nepaisė. Dieno-!

'mis dirbo, vakarais mokėsi, 
lankė mokyklą. [ Baigęs vi
durinę mokyklą,! stojo į ko
legijų, tuomet nįktimis dir
bo, -o dienomis mokėsi.

Aš savo gyvenime nesu 
matęs kito tokio i jauno žmo
gaus, kuris būtų taip ryž
tingai mokęsis, ' kaip Zig
mas! Nežinomas jam buvo 
teatras, nežinomi jokie po
kyliai, jokie suėjimai, jokie 
pobūviai. Kiekvieną laisvą 
valandą jis pralęido, jei ne 
darbe bei mokykloje, tai 
miestavoje bibliotekoje. 
Dažnai jis savo lekcijas 
bandydavo atlikti kafeteri- 
jose, valgyklose.! Aš jam 
kai kada patardavau nesi
mokyti taip suhkiai. Daž
nai jis būdavo labai sumen
kėjęs, suliesėjęs, apsiniau
kusiu veidu. Bet jis manęs 
neklausė. Jis nuolat sakė: 
savo pasimojhną pasieksiu, 
nežiūrint visko!..

Mokyklą jis lįaigė Bosto
ne, ten išlaikė egzaminus. 
Bet mokykloje egzaminą iš
laikyti — vienas dalykas, o 
gauti iš valstijoj farmaceu
to leidimą (lai^nius) savo 
profesiją praktikuoti — ki
tas. Nepraėjęs vieną kartą 
valstijos egzamihų, Zigmas 
ėjo kitą kartą. Ir pagaliau 
laimėjo! Tapo [registruotu 
farmaceutu Massachusetts, 
Connecticut ir New Hamp
shire valstijose. ;

Tik tuo jis pesitenkino. 
Tuomet Zigmas! studijavo

Ne kartą jis prisiųsdavo 
man dėžę tokių ar kitokių 
vitaminų bei vaistų, patar
damas juos imti, o kai iš- _ vv 4 4 a

Įėjo vadintis daktaru.
Didesnę savo Amerikoje

išgyvento laiko dalį Zigmas 
dirbo vaistinėse bei labora
torijose. Dirbo ir kitokius baigsiu, parašyti jam, jis 
darbus, susijusius su kelia- daugiau prisiusiąs.
vimu iš miesto į miestą. _ Man atrodė, kad Zigmas,

Prieš 15 metų jis vede!taip užsilaikydamas, kaip 
southbostonietę Oną Petri-j jįs> gyVens kokį šimtą ar 
kaitę. Neretai jiedu abudu: jaugiau metu. Bet mato- 
kėlėsi. iš. miesto į miestą, jme> kaip atsitiko!.. O jis 
Rodosi, vieną kartą, buvo fruvo ug mane apie pora mė
kėlėsi is
Rodosi, vieną 
nuvykę ir j Kaliforniją ap-į tų jaunesnis, 
sidairyti. Tačiau Bostoną 
jie vis skaitė savo namais !trys draugai.

Atvykome iš Merkinės 
. L. Prūseika 

ir,, kur buvę, kur nebuvę, į pavadino mus “trimis mus- 
'. . • ketieriais.” Savo “pašauki-

” tačiau mes skyrėmės:
tą miestą sugrįždavo.

Prieš mirtį Zigmas su mu
Ona buvo galutinai nusita- mudu su židžiūnu iš karto, 
rę keltis į Kaliforniją (Los:vos atvykę, pradėjome dirb-

akinių žmonėms , pritaiky-

Angeles) ir ten apsigyventi Į 
visam laikui. T-en jų svei
katai klimatas atrodė tinka
miausias. Tiesa, Zigmas 
prieš pat mirtį atrodė tvir
tas, tačiau galėjo būti kas 
nors negero jo plaučiuose. 
Jis gavo t. v. “vaikščioja
mąjį plaučių uždegimą,” tą, 
kuris labai greit užbaigia 
žmogaus gyvybę. *

Zigmas Barysas niekad 
nesiliovė studijavęs, mokę
sis. Jis labai daug skaitė, 
labai daug laiko pralęido 
prie knygos. Nerūkė, like
rių labai labai retai kada 
(tik dėl mandagumo) tepa- 
ragaudavo. Nusimanė daug 
apie žmogaus sveikatą ir 
tuo klausimu yra pasakęs 
nemaža kalbų Bostono apy
linkėje; apie porą kartų sa
kė kalbas apie sveikatą ir 
Niujorke. Jo pask a i t o s - 
kalbos būdavo įdomios, 
žmonėms patiko.

ti lietuviškai spaudai, o jis 
ieškojo kitos profesijos. Ta
čiau draugystė tarp mūsų 
niekad nebuvo išnykusi.

Pastaruoju metu Zigmas 
nemažai rašė mūsų spau
dai — Laisvei, Tiesai, Vil
niai — straipsnių. Rašė vi
sokiais klausimais. Vėliau
sias jo rašinys tilpo visiškai 
neseniai Laisvėje — apie 
mėnulį.

Ne visi jo raštai, tiesa, 
buvo tobuli—sunku jam bu
vo užvaldyti lietuvišką ra
šybą?

Na, ir iš trijų “dzūkiškų 
musketierių” tepatikau tik 
aš vienas. Anuodu abudu 
mirtis išplėšė pirm laiko.

Tegu Zigmas ilsis ramiai 
Bostono Forest Hills kapi
nėse!

Lietuvoje, kiek girdėjau, 
abudu Zigmo tėvai jau se
niai mirę. Mirė ir jo bro-

lis Adolfas. Tačiau, sako
ma, sesuo Marijona tebėra

Zigmas gali ramiai ilsė
tis, nes jo gyvenimas nebu
vo veltui praleistas. Be to, 
jis gyveno pačiu žymiausiu 

i žmonijos istorijoje laikotar- 
'piu. Jam stebint, išsivystė 
l tokie technikos stebuklai, 
kaip radijas, televizija, avi
acija, atomo suskaldymas ir 
pajungimas; dirbtinių že
mės palydovų ir dirbtinių 
keliautojų aplink saulę pa
leidimas. žmogus jau gal
voja apie nukeliavimą ant 
mėnulio ir iš ten sugrįži
mą. Jau ir Marsas yra žmo
gaus pasiekimo objektu’!..

Zigmas matė du didžiau
sius žmonijos istorijoje ka
rus — pasaulinius karus. 
Viename ir pats dalyvavo. 
Jo gyvenime įvyko didžiau
sias žmonijos istorijoje vi
suomenėms persilauž imas 
iš kapitalizmo į socializmą. 
Įvyko proletarinė revoliuci
ja Rusijoje, vėliau kitose 
šalyse, dar vėliau milžiniš
ka Kinijos liaudis pasekė 
Tarybų Sąjungos tautas, ir 
šiandien jau apie vienas bi- 

i lijonas žmonių žygiuoja į 
[komunistinį rytojų. Visa 
tai įvyko per pirmąją XX- 
ojo amžiaus pusę.

Velionis Zigmas priklau
sė Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimui ir SLA.

Jis buvo taikos šalininkas.
■ Jis visaip rėmė pažangiąją 
spaudą ir organizacijas.

Ilsėkis, Zigmai, ilsėkis! 
Mes likusieji, kiek jėgos 
leis, darbuosimės už taikos 
reikalą, už šviesesnį rytojų 
liaudžiai, iš kurios pats bu
vai kilęs! R. Mizara
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I. VIENUŽIS (iy

ALKOHOLIO AUKA DIDELE ŠALIS
ŠAUNUSIS

LOS ANGELES
(Vaizdelis i* (jyvcnhno)

Vėlyvas rudens rytas, priešpietis. Vi
sa ši gražiai vaizdinga apylinkė jau pil
nai nusiteikusi rudeniškai. Gi saulė 
šiandien viską glosto, glamonėja savo 
šiltais pirštais, kaip motina, guosdama 
savo verkiantį sūnutį. Ruduo, jau viską 
nudažęs savo m i s vaivorykštiškomis 
spalvomis ta i Į), kad kur tik akys žvelgė, 
visur susitiko su puikiausiomis, širdį ža- 
vėjančiomis spalvomis ir vaizdais.

Jurgis, atsisėdęs ant aukšto, stataus 
Nemuno kranto, sėdėjo per kokią valan
dą ir kažin kuo giliai susimąstęs, ro
dos, jautė, kad paskutinį kartą mato 
šiuos taip puikiai vaizdingus Nemuno 
krantus, Pievagalių alksnynus ir Stane- 
vos pušynėlius ir lazdynus, ir tą garsųjį 
Punios šilą, kuris tik liepsnoja įvairiau
siomis rudeninėmis spalvomis, saulutės 
glostomas. Jurgis tik atsiduso pasikėlęs 
ir apsidairęs į visas šios apylinkės puses, 
į tykiai tekantį Nemuną, kuris, rodos, sa
kyte sako: Šis tavo, Jurgi, bus paskuti
nis kartas grožėtis mano krantais ir 
šiais tėviškės gražiais vaizdais. Tad pa- 
sidžiaug, pasigrožėk, nes tu daugiau jų 
nematysi, daugiau tu čionai nevaikščiosi. 
Tu šiandien palieki gimtąjį kraštą ir tė
vus; tu iškeliauji į tolimą ir dar tau ne
žinoma šąli, Amerika, ieškoti sau lai
mės tai’]) svetimųjų. Bet atmink, kad tu 
nerasi tos tavo svajojamos laimės tolima
me ir svetimame krašte . . .

Pasikėlęs ir apsižvalgęs aplinkui, Jur
gis jautėsi be galo keistai. Jį ėmė keis
tas nerima's, lyg ir kokia baime, bet ko- 
dėl—jis pats nežinojo. Jis stovėjo prie 
Dilbio briaunos ir žiūrėjo į vos įmatomą 
upely sriuvenantį vandenį tai]), kad, jam 
bežiūrint, kažkaip pasirodė, lyg jis stovi 
prie gilios ir pražūtingos bedugnės, kad 
net krūptelėjęs atsitraukė atgalias porą 
žingsnių nuo tos gilios išgraužos; jam 
rodės, kad ta gili upelio išgrauža yra 
baisi bedugnė, nors jis vaiku būdamas 
ten laipiojo, karstėsi žaisdamas. Paga
liau Jurgis lyg išbudęs iš kokio tai bai
saus sapno, pats savęs klausė: “Įr ko 
aš čia tai]) baiminuosi? Juk aš važiuoju 
pas tetėną į Ameriką, kur visi gerai, 
kaip ponai, gyvena. Ana, kad ii’ mano tetė
nas, ką gi jis čia turėjo? Buvo tik dvarokas, 
ardinarčikas ir ponui Višniauskui ver
gavo, ir dar už tą skurdų gyvenimą tu
rėjo ponui rankas bučiuoti, ir už ką? 
Betgi dabar . . . dabar jis pats rašo, kad 
jis geriau gyvena ir už patį ponąViš- 
niauską.. Tai ir aš, nuvažiavęs pas te
tėną į Ameriką, būsiu laimingas ir ge
riau gyvensiu, kaip mano tetėnas kad 
gyvena. O ką gi aš čia turiu? Anei 
sprindžio savos žemės; pirkelė stovi, ant 
svetimos pakrantės ir buožė Gavelis bi
le kada panorėjęs pasakys: nešdinkitės! 
Ir kur tada eiti, kur dingti? Gi nuvažia
vęs į Ameriką ne tik pats geriau gyven
siu, bet ir tėvams padėsiu. O pagyvenęs 
ir susitaiųięs pinigų, parvažiuosiu at
gal, nusipirksiu žemės, pasistatysiu gra
žesnę pirkelę ir būsiu pats gaspadorius, 
ir nereikės kitiems rankas bučiuoti.”

Ir taip Jurgis, pats save susiraminęs, 
atėjo pirkelėn, nors tiesa, jam buvo la
bai nesmagu, matant apsiašarojusią mo
tiną ir nuliūdusį tėvo veidą, betgi ir ki
tos išeities jam jau nebuvo. v

Marcinkevičienė, nedidelio ūgio ir jau 
pagyvenusi moteriškė ir gana vargų iš
vagotu veidu, pašerkšnojusiais plaukais, 
dėstė maistą ir drabužius į ryšuli sūnui 
kelionei ir kartas nuo karto nubraukė 
ašaras, kurios riedėjo per jos raukšlėtus 
veidus, kaip dideli rasos lašai. Tėvas, 
jau baigiąs septintą savo amžiaus kry
želį, ir palikęs sveikatą rusų-turkų kare, 
nusilpusiu regėjimu, sėdėjo ant suolo pa
lei stalą, sulinkęs ir .ranka parėmęs 
smakrą, rūkė pypkę ir kažkuo susi
mastęs, kartas nuo karto paleisdamas 
kamuolį dūmų į orą, tėmijo, kaip jie 
iškilę oran nyksta. Rodos, jis buvo susi
mąstęs apie savo jaunystės dienas, ku
rios taip greitai prabėgo ir dingo, lyg
tie dūmai. O ypatingai apie tas dienas, 
kada jis tarnavo rusų ciesoriui ir daly
vavo kare su turkais, kai]) jis tada buvo 
tvirtas, drąsus ir vikrus, kad turkai mū
šiuose nudėjo net keturis arklius iš po 
jo, bet jis savo vikrumu ir drąsa kiekvie
ną kartą laimingai išsisuko nuo pražu- 
ties, ir net tapo apdovanotas medaliais 
ir kryžiais už atsižymėj imtis.

Jurgis, apimtas nerimo ir susijaudi
nimo, kad reikia atsiskirti su senais tė
■y — 1 ............... 1 1
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vais ir gimtuoju kraštu, su draūgdis, šti 
kuriais jis augo ir žaidė Nemuno pa
krantėse ir su visais pažįstamais, vaikš
tinėjo kampas nuo kampo po tą mažą 
pirkelę ir tėmijo tėvo liūdną, susimąs
čiusį veidą ir motinos riedančias ašaras, 
ir gilumoj savo širdies, rodos, pats sau 
sakė:

—A, kad nors greičiau pribūtų vežė
jas ir aš greičiau apleisčiau pirkelę ir šį 
širdi skaudinanti vaizda. Nors, tiesa, V 4, v 7 7
gaila .palikti senus tėvus, bet ką gi kitą 
aš galiu daryti?..

—Sūnau mano brangusis! — prabilo 
tėvas. — Auginom mes tave vieną, ra
mindami savo širdis, kad, užauginę tave, 
turėsime paguodą sulaukę senatvės. Bet
gi mūsų nelemtas ir vargų pilnas gyve
nimas nusprendė kitai}). Tu šiandien 
mus palieki, apleidi šį kampelį ir gal jau 
ant visados. Mes jau seni ir neturime 
vilties sulaukti dar kartą tave pamatyti. 
Atsisveikinam mes tave šiandien gal jau 
ant visados. Bet atmink, sūnau brangu
sis, kad ir toli, už tūkstančių mylių bū
damas, nepamiršk, kad mes seni tavo tė
vai laukiam nors laiško nuo tavęs; nors 
tos mažos suraminančios vilties mūsų se
natvėj ir džiaugsmo širdžiai. Nepa
miršk, vaike, ir dievo. Alės laiminam 
tave vardan dievo, kad jo aukščiausioji 
apveizda saugotų kiekvieną tavo žings
nį esant tolimoj šaly.

—Žinai, vaikeli, — pridūrė motina, — 
tėvas visa amžių nebuvo drūtos Sveika
toj?— prastai mato. O dabar, ant senat
vės ir visai baigia netekti jėgų, o jo ma
tymas—pats žinai, menkas. Aš irgi jau 
nepajėgiu tiek dirbti, kiek dirbdavau 
būdama jaunesnė — senatvė jau ir ma
ne spaudžia, lenkia. O Veronika?.. Kiek 
gauna algos, tai visą ir išleidžia ant sa
vęs—jau ne piemenė, reikia apsirengti. 
O kiek jau tos algos ji ir gauna . . . Nu
siperka porą čeverykų, audeklo kaftoniii 
ir jekutei ir vieną kitą skarelę, tai algos 
ir nelieka. Ak, dieve, mano dieve, kam 
leidi skriausti mus biednus vargšus?! 
Ana, Kizalukas jau peršasi, nors, tiesa, 
nekoks jis ten vyras, bet visgi turi nors 
mažą sklypelį savo žemės . Ir tada tik 
mudviem su tėvu teks baigti savo gyve
nimo dienas šioj vargingoj pirkelėj, ir 
nors savoj, bet ne ant savo žemės; nepa
jėgiu plūkti dienas buožei Gaveliui už šį 
dirvono sklypelį, tai ir lieps nusigriauti 
ir nusinešti. O kur neštis ir kur dėtis? 
Tada gali prisieiti sėdėti palei bažnyčios 
duris ranka atkišus ir maldauti duonos 
trupinių. Taigi, sūneli, nuvažiavęs į 
Ameriką, nepamiršk mūs senatvėj. Ži
nai gerai, kad tų kelių rublių, ką tėvas 
gauna pensijos iš ciesoriaus už paliktą 
sveikatą turkų kare, negana pragyveni
mui . . . Tu, vaikeli, kad ir toli būda
mas, nepamiršk mūs ... v

—Neverkite ir nesi rūpinkite, brangūs 
tėveliai, — tarė Jurgis, — aš jūs neap
leisiu ir neužmiršiu. Gausiu darbą, už
dirbsiu daug pinigų, tai atsiųsiu ir 
jums, tik neverkit, — ramino Jurgis sa
vo senus ir verkiančius tėvus.

Pradėjo rinktis kaimynai Jurgį atsi
sveikinti ir palinkėti jam laimingos ke
lionės į tolimą Amerikos šalį. Ne vienas 
gal ir pavydėjo Jurgiui tos laimės. Tarp 
susirinkusiųjų ėjo įvairūs pasikalbėji
mai tr, žinoma, daugiausia vis apie Ame
riką. Seni žmonės tik dūsavo ir aimana
vo, kad jauni žmonės perdaug išdyko ir 
visi nori būti ponais. “Tik pamanykit, 
kaip mes pragyvenom savo amžių ir ne
reikėjo važiuoti už tūkstančių mylių į sve
timas šalis ieškoti poniško gyvenimo ir 
palikti savo senus tėvus, išsižadėti, ir sa
vo krašto. O už vis blogiau tai,, kad, 
sakoma, Amerika yra famazoniška šalis, 
kur nėra nei dievo, nei bažnyčios. Ana, 
kuris tik pagyvenęs kiek Amerikoj par
grįžta, tai, žiūrėk, jau ir nenusiima 
kepures prieš poną, neigi nori kunigui 
rankon bučiuoti...”

—Oi, dievuliau mano, sūneli brangu
sis! jau ir vežėjas čia—sušuko verkian
čiu balsu motina, pamačiusi privažiuo
jantį prie pirkelės vežimą.

[ėjus vežėjui pirkelėn, susirinkusieji 
kaimynai, lyg ir kokio siaubo, kaip ir 
baimės apimti, visi nutilo kalbėję ir, 
rodos, laukė ko tokio baisaus, žiūrėdami 
į vežėją. Vežėjas, įėjęs pirkelėn, tuoj 
klausė, ai’ Jurgis jau pasirengęs kelio
nei. “Jei viską jau susiruošęs, tai atsi
sveikink ir važiuojam, nes kelias gana 
tolimas.”

(Bus daugiau)

d.šeštadienis, sausio 24 
Pakilom dar pries saulėtekį. 

' Užkandom pusryčio ir ren- 
!gėmės į gražųjį ILos Ange- 
; les, iki kurio dąr yra 175 1 • 1 1 •

Jau ir gražiayeidė Cali- 
I fornijos saulutė patekėjo. 
į Sausio 24-os dįenos rytą 
i temperatūra siekė netoli 
170°. Kaip gražu, linksma 
i ir malonu važiuoti puikiais 
Californijos keliais ir
džiaugtis jos apylinkėmis— 
kloniais, kalnais} ir kalne- 

' bais, kurie maudosi skaid- 
i riai žėrinčiuose saulės spin- 
■ dūliuose.
i . ... . .
I Mūsų automopihs ramiai 
Į sau, kaip saulės kaitinamas 
katinas, puruojai ir lygiu, 
kaip stalas, 101-u keliu vėl 
baigia prislinkti prie didin- 

I go Pacifiko. Mūsų kelias ir 
vėl vingiuoja šventos Bar
boros (Santa B įirba r a ) 
įlankos pakraščiu.

Dabar jau mesi važiuojam 
; tiesiog į pietus. Rytuose 
’niūkso pliki rusčo akmens

prie Santa Cruz, pojūriniai 
'aliejaus telkiniai — siurb- 
! liai ant nusidriekiančių toli 
i į jūrą tiltų. Čįa jų daug 
tankiau negu prie Santa 

i Cruz. Jau pasiekėm Ventu
ra miestelį ir nuo jo kelias 

1 tiesus, kaip strū|na, į gar- 
isiąją judžių karalijos sos
tinę, iki kurios jau tik ket- 

. vertas desėtkų mylių.

mes susitarėm susitikti su in- trumpas jam ir man. Užteko 
žinierium Edwardu P. Skrals- pasidalinti puskapio metų lai- 

kotarpio įvykiais tik pusvalandį 
džio. Bet buvo labai malonus 

susitikimas su 
draugu Antanu 
i. A. Buddy).

kiu.
Kaip jau pirma minėjau, 

mes palikom Edwardo namus! ir įspūdingas 
Portland, Oreg., ketvirtadienį, j mano geru 
sausio 22-ą. Edwardas labai Budreika (j 
norėjo mus palydėti, bet svar-į Dvidesėtkis metų mažai žy- 
bios pareigos jo v e d a m o j mių paliko jo išvaizdoje, 
dirbtuvėj neleido jam važiuo-! 
ti su mumis. Taigi, atlikęs' 
savo užduotį, šeštadienio ryte j 
iš Portlando atskrido lėktuvu 
į Los Angeles ir mus susitiko 
viršminėtame viešbuty.

Mes buvome Los Angeles 
mieste 12-ą vai., vidudienį, o 
Edwardo lėktuvas pribus tiki 
1 vai. Negalima veltui tokio 
brangaus laiko leisti taip gar
siame mieste. Aš turėjau 
antrašą vieno iš man gerai pa
žįstamų draugų. Paskambi
nau jam. Nėra jo namie. 

; šeimininkė nurodė, kur jis
Pasirodo, kad tik pen-1 

ketas blokų nuo ' 
mes esame. Jau dvidešimt nie

kai nesam matęsi su tuo

Už pusvalandžio jau mes 
ir priemiesčiuose. Važiuo
jam Venturo bulvaru ir ga
lutinai įvažiavom į Holly
wood Freeway.

Čia jau varnų neskaitysi, 
vairuodamas. Automobiliai 
kairėj, automobiliai dešinėj, 
automobiliai viršut i n i a i s 
keliais, automobiliai patiltė
mis; kelių kelelių, tiltų til
telių raizginiai; išvažiavi
mas iš Freeway čia, įvažia
vimas į Freeway ten. Viso
se pusėse ir įsukiuose “tob- 
lyčios,” lyg daržinės durys, 
į vairuotoją rėkte rėkia, nu
rodydamos, kur suktis, kur 
važiuoti ir kaip greitai va
žiuoti. Turi važiuoti nu
statytu greičiu. Kitaip — 
gausi pabaudos.

Los Angeles neturi požemi-] dirba, 
nių traukinių. Miestas dide-Į 
lis. Todėl žmonėms važiuo-’ 
ti iš vienos į kitą miesto dalįi tų, 
prisieina važiuoti automobi- į draugu. Nuvykstu į jo darba- 
liais. Tas sudaro baisią kam-; vietę—valgyklą. Prieinu prie 
šatį. . kaunterio, kur jis dirba. Jis

Kaip jau pirmiau minėjau, | dirstelėjo į mane ir sako : 
mes įvažiavom į Hollywood! Can 1 help you?” Dar kar- 
Freeway per pačią judžių ka-1 dirstelėjo - “Heilo, drau
gija, Hollywood;]. P i r m Į ! ^tai, imk kavos ir do- 
įvažiuosiant į San Bernadino inaca’ Nemokėk.’ Jis mane 
Freeway kelrodžio “toblyčia” užkomandavo.
šaukė — “Civic Center.” Ten 
aš ir įsisukau. Pasirodo, kad j Pašnekėti, 
aš atsiradau ant North Broad-! 
way ir važiuoju pietų linl-
Privažiavau 7-ą gatvę ir pasu- j me geri draugai, 
kati į dešinę. Važiuojant 7-a'tines turėdavom, 
gatve apie aštuonis blokus, ne- padaryti 
toli Harbor Freeway priva
žiuoji Stattler-Hilton viešbutį, linksmų laikų, 
To viešbučio parking lote aš prisiminimų ir daug ko turė- 
ir pasistačiau savo karą, čia Į jom kalbėti. Bet laikas buvo

Kaip ir mūsų jaunystėje, jis 
toks pat aukštas, lieknas ir 
dar tiesus. Plaukai paausiuo
se truputį pašarmoję, bet ir 

Į tas jam gerai pritinka. Jis tik- 
i rai panašus į nekuriuos Holly
wood o aktorius.

Na, bus gana apie Budrei- 
i ką, — kad neperdččiau. Grį
šim prie inžinieriaus Skrals- 
kio.

Kuomet aš grįžau į Stattler- 
Hilton viešbutį, Edwardas jau 
buvo ten. Jis tėvus vaišino 
valgiu ir Californijos gėri
mais ir aš įstojau į jų kom- 
paniją. Papietavę, išėjom šiek

^e?°S’ ^U1 ’tiek pasižvalgyti po miestą.'
Nuėjom į Pershing Square, 

tarp 6-os ir 7-os gatvių, 
karų parkas ribojasi su Broad 
Ave.: iš rytų—su Hill gatve. 
Didelis, beveik keturių blokflf 
skveras. Ten auga daug tro
piškų augmenų, puikių gėlių. 
Fontanas lieja saulės spindu
liais paauksuotas vandens ko-

I lonas. . Parkas išraizgytas gė
lėmis apaugusiais takeliais. 
Visur pilna suolų, kur publi- 

Prieš 30 metu, kuomet jis'lia «a,i »ailsžti- Tar» gerbū- 
' gyveno New Yorke, mes buvo-! Vlšl!al įrodančių piliečių ten 

Net varžv-! mat®si ’r nes’sl<utusių, su ap- 
bandydami "botais žiponais svečių. O 

“deita’’ su L. K.
Daug jaunystėje praleistų 

daug gražių

Eik ten, prie! 
ano stalo. Aš ateisiu su tavim

Iš va-

gal jie buvo didesniais to par
ko šeimininkas, negu bile kuri 
kita grupė Los Angeles miesto 
balsuotojų. Bet Californijos

(Tąsa 5-tam pusi.)

Apie žymius žmones
I Rašo D. M. šolomskas

Karalius su obalsiu: 
“Mirtis karaliams!”

1 ! ; ■
1844 m. kovo 8 d. mirė 

| Švedijos karalius Karolis 
XIV (Carl XIV)! kuris bu
vo pirmasis švedų B-erna- 
dotte giminės kakalius. Ir 
kada jo kūnas buvo balsa- 

' muojamas, tai to darbo spe
cialistai labai nustebo, nes 
ant karaliaus dešinios ran- 

I kos buvo dažais įdygsniuota 
i (įtatuiruota) obalssi-s: 
j “Mirtis karaliam^!”

Ir suprantamais nustebi-’ 
. mas, nes Karolis išbuvo ka- 
| raliaus vietoje nuo 1818 m. 
Į vasario 5 dienos,, ir per vi- 
i sus 28 karaliaviino metus 
į nešiojo ant rankos obalsį: 
’ “Mirtis karaliams!”

Kaip tai atsitiko?
Karolis XIV-asis buvo 

] francūzas. Jis gimė 1764 
' m. Pau miestelyje, teisinin- 
! ko (advokato) šeimoje, 
i 1789 metais prasidėjo di- 
i džioji Francūzijoš revoliu
cija. Busimasis Švedijos ka
ralius buvo 25 metų jaunas 
vyras Jean Baptiste Jules 
Bernadotte.

Revoliucijos aucĮros jį pa
gavo į savąsias bangas. 
Francūzijoš sukilėliai nu
kirto karaliui, karalienei ir j 
jų artimiesiems galvas. Q 
tai buvo dar laikąi karalių; 
viešpatavimo. Prieš Fran- 
cūziją sukilo visi Europos 
karaliai ir Romos katalikų 
popiežius. Organi z a v o s i 
Anglija, Austrija, įvairios 
vokiečių karalystės, Švedi
ja, Ispanija, Rusija ir kitos, 
ir puolė Francūziją, kad 
pasmaugti liaudies revoliu
ciją.

Francūzų lįaudis jungėsi, 
atsistojo jos )<ovų priešaky
je kairiųjų jakobi n i e č i ų 
partija (klubai),! užgimė 
dabartinis Francūzijoš hiip- 
nas “Marsąlįetė.” ; Frąųcū- 
zai sumušė vieną 1 po kitos

karalių armijas. Kartu da
lyvavo ir. jaunas Jean Bap
tiste Jules Bernadotte, pra
džioje kariu, vėliau karinin
ku ir pulkininku. Ūpas bu
vo didelis. Prancūzai ne
apkentė karalių. Na, ir 
daugelis iš jų gražiais da
žais margino savo kūną 
p r i eškarališkais obalsiais. 
Jų tarpe ir Jean Baptiste 
Jules Bernadotte įtatuirayo 
į savo ranką obąlsį: ilMir- 
tis karaliams!”

Bonaparte. Napoleon
i Francūzijoš buržuazija ir 
stambioji dvarponi ja susi
jungė ir darbo žmonių revo
liucijos laimėjimus aprėžė. 
Pradžioje įsteigė diktatoriš
ką direktoriją, o 1804 me
tų gegužės 18 d. generolą 
Napoleoną Bonapartę pa
skelbė Francūzijoš impera
toriumi. Napoleonas ryžosi 
užvaldyti pasaulį.

Jean Baptiste Jules Ber
nadotte jau buvo generolas 
Napoleono armijoje. Jis da
lyvavo didžiuose mūšiuose 
prie Ienos, Austerlitzo, 
Wagramo ir kituose. Ko
voje gerai pasižymėjo. Na
poleonas suteikė jam Poun- 
te Corvo princo titulą, o vė-. 
liau ir maršalo titulą.

Napoleono intrigos ir 
Jean Bernadotte

1807 metais Europoje ga
lingos valstybės buvo tik 
Francūzija ir Rusija. Be
veik visoje Europoje jau 
viešpatavo N a p o 1 e onas. 
Anglija vos laikėsi ant savo 
salų. Švedija ir Turkija 
drebėjo prieš Nąpoleoną.

1807 m. viduryje Nemu
no ant specialiai įruošto 
plukto, ties Tilže, susitiko 
Napoleonas ir Rusijos ca- 
Aleksandras I. Bučiavosi, 
susitarė draugauti. Bet kai 
tik išsiskyrė, tai Napoleo
nas sukurstė karau prieš Ru
siją Persiją, Turkiją ir Šve
diją, kad ■’ ją apsilpninus.

Rusija kariavo šiaurėje ir 
pietuose, jos jėgos silpnėjo. 
Napoleonas ruošėsi ją pul
ti ir kartojo: “Už penkerių 
metų aš būsiu pasaulinis 
valdovas.”

Bet Rusija sumušė savo 
priešus. Švedija karą pra
laimėjo, neteko Suomijos, 
rusų armija jau buvo prie 
jos sostinės Stockholmo; ji 
buvo priversta prašyti pas 

i Rusiją taikos.
Švedijos karalius Karolis 

XIH-is buvo nesveikas ir 
neturėjo sūnaus — sosto 
įpėdinio. Žinodamas, kad 
Napoleonas puls Rusiją ir 
pilnai pasitikėdamas jo per
galei, stengėsi jam patai
kauti. Napoleonas gi iš sa
vo pusės ketino po sumuši
mo Rusijos ne vien Švedijai 
sugrąžinti Suomiją, bet ir 
St. Peterburgo (dabartinio 
Leningrado) sritis atiduoti.

1810 metais Švedijos ka
ralius Karolis XIII-is pasi
rinko Napoleono maršalą 
Jeaną Baptistą Julesą Ber- 
nadottę už sūnų, o parla
mentas tuojau jį paskelbė 
Švedijos sosto įpėdiniu. Iš 

I Jeano Bernadottes švedai 
reikalavo tik dviejų dalykų: 
priimti protestantišką tikė
jimą ir apsikrikštyti Jono; 
Karolio (John Carl) vardu.1 
Maršalas su tokiomis leng-’ 
vomis sąlygomis sutiko ir 
patapo Švedijos sosto įpėdi
niu.

Ar Jean Bernadotte, ap
sikrikštijęs Jonu Karoliu 
ir tapęs Švedijos sosto įpė
diniu, bandė nuo savo ran
kos pašalinti “Mirtis ka- į 
raliams!” obąlsį, . nežinia. 
Faktas yra, kad tatuiravi
mą yra sunku pašalinti.

Jean Bernadotte, dar bū
damas Napoleono maršalu, 
jau nesutiko daugelyje 
klausimų su jo užmany
mais. Švedijos karalius bu
vo silpnas, tai Jonas Karo
lis Bernadotte buvo tikras 
valdovas. Jis užmezgė slap
tas derybas su Anglija. Pa
staroji jam pažadėję, po 
Napoleono nugalėjimo,* pri

jungti prie Švedijos Norve
giją. Bernadotte susisiekė 
ir su Rusijos caru Alek
sandru ir jo m misteriais.^

Napoleono sutemos
1812 metų pradžioje bu

simasis Švedijos karalius 
sužinojo visus Napoleono 
planus užpuolimui ant Ru
sijos. Jis tuojau juos pra
nešė Rusijai, ir tai jai bū
tų daug pasitarnavę, jei ne 
caro žioplystė ir jo vokiškų 
generolų užsispyrimas.

1812 metų birželyje Nap- 
leonas užpuolė Rusiją, pa
siekė net Maskvą, bet gruo
dyje jau jo armijų nebuvo. 
Karą prakišo Rusijoje ir 
patsai pabėgo į Francūziją 
organizuoti naujas jėgas.

1813 metais Rusijos ar
mija įžengė į Centrinę Eu
ropą, mušdama francūzų 
jėgas. Prieš Napoleoną su
kilo vokiečių valstybės, 
Austrija, iškėlė į Europą 
armiją ir Anglija.

1813 metų spalio 16 -19 
dienomis prie Leipzigo įvw.< 
ko baisiausias mūšis, kuns 
gavo “Tautų mūšio” vardą. 
Napoleonas ten turėjo 200,- 
000 arai i ją, prieš jį buvo 
127,000 rusų, 90,000 aust
rų, 70,000 prūsų. Buvęs 
maršalas Jean B. Jules Ber
nadotte, Švedijos sosto įpė
dinis, atsivedė 20,000 švedų 
prieš Napoleoną. Napoleo
nas mūšį pralaimėjo, beveik 
pusę savo armijos paliko 
mūšio lauke užmuštais, su
žeistais ir belaisviais.

Po Napoleono pralaimėji
mo 1814 metais Švedija ga
vo fed-eratyviais ryšiais 
Norvegiją ir tūlų lengvatų 
iš Rusijos pusės.

1818 m. senas Švedijos 
karalius Karolis XlII-is mi
rė. Karaliumi tapo buvęs 
Napoleono maršalas Berna
dotte, kuris karaliavo ikį 
1844 m. Gal tik jo labai ąr-^ 
timi žinojo, kad jis ant ran
kos nešioja jaunystės ūpo 
obąlsį: “Mirtis karaliams!” 
Jo giminės, Bernadptte, ir 
dabar karaliauja Švedijoje.
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Rochester, N. Y.
GAVAU DZŪKIJOS 
KRAŠTO ALBUMĄ 

“DAINAVA”
Albumas tikrai meistriš

IR PIKNIKAI
Šiuo tarpu smagu praneš

ti, kad ir Miamės lietuviai! 
pamatėm lietuviškus fil-’kai paruoštas. Atsparus po
nius. Vasario 11-ą dieną i pierius, kieti apdarai. Dy-
čia buvo parodyti trys'dis — 1'2X12 colių, 237 
filmai — “Lietuvių Meno • puslapiai, paveiksluoti, ir 
Dekada Maskvoj,” “Urug-! kiekvienam pritaikytos ei- 
vajaus Lietuvių Delegacija, lės. Apima 7 Dzūkijos ra- 
Lietuvoj” ir “Žydėk, jau- jonus: Daigų, Varėnos, Vel
nyste!” Tai dar pirmą kar- sieju, Lazdijų, Simno, Aly- 
tą čia buvo parodyti kruta- taus ir Jėzno. 
mi paveikslai lietuvių kal-, .... . . , 474 atvaizdai: ežerų, gi-
ba. Visi žiūrovai buvo P^-|rįll? upių, pastatų, ir jų tar- 
tenkmti ir visi atidzaai te-, aįvaįzdų yra ir Dzūkijos 
mijo įvairius sa\o Tėvynės; bažnyčių: Merkines, Simno, 
vaizdus ir naujus, kolūki- ’ pakovos Leipalingio, Kap- 
mus namus. , čiamiesčio, Druskininkų, A-

Kaip gražu, kad lietuvių ’ lytaus, Onuškio ir Mirosla- 
veikėjas P a 1 e c k i s kalba vo. 
kalba Maskvoj, dideliame i Tai reiškia, kad bažnyčios

M SS JRl Kr 1
(Tąsa iš ketvirto pusi.) i šiek tiek apsipažinę su mies- 

popietinei saulutei šildant ir, tu, apie 5-ą vai. popiet nuta- 
! neskustieji atrodė patenkin- rėm jį apleisti. Edwardas pa
ltais. siūlė važiuoti į Palm Springs,

Los Angeles moterys irgi! kur jis praėjusią vasarą ato- 
I ei galės žurnalo ledak-; savotišką ypatybę. Jos la- stogavo.

I
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Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Ur
šulei, dukrai Alysei, sūnui Artūrui, ir visiems 
giminėms.

A. ir J. K. Navalinskai L. Vinckūnienė
E. čekanauskienč J. ir N. Kaminskai
P. Mikalajūnas T. Bagdonienė
V. Kapičiauskienė A. ir II. Pagiegalai
P. ir K. Juozapaičiai Alf. ir J. Kaminskai
M. Kulbiene A. ir G. žolynai
I. ir E. Vėžiai J. ir A. Kireiliai
L. Mainionienč J. ir K. Vaičekauskai
J. ir N. Stroliai ,A. Klimas
J. ir E. žemaičiai M. Sadauskienė
I. ir M. Liužinai F. ir V. Z. Mileriai
Mrs. J. Baka E. Lie pienė
P. Maldaikienė B. Z. Keršulienė H

tinas Marcinkevičius. Ple-1 
numas išrinko valdybos pre-1 
zidiumą, patvirtino rašyto-i 
jų spaudos organų redakto-l 
rius, “Literatūros ir Meno 
laikraščio redaktorium pa-1 
tvirtintas Vacys Reimeris, ' U ~ ........... ' ' ■
torium Vladas Mozūl iu-į |)aį liutniai atrodo. Užmetęs 
nas, Liteiatūios fondo tai y- jaj, j an^ puikios plonytės koji- 
bos piimininku Antanas; pjonos kojytės kyšo iš po 
Jonynas. ; įrurnpUtės suknelės

O kiek priešiška spau- 
ra išliejus ašarų dėl 

sugriovimo,” “už 
‘pavertimo fabri- 

teatrais,” net ir “ele- 
menininkai • vatoriais grūdams pilti.”; ..

’Iliustruotas “Dainavos” al-:Ąa(|a DzŪklJOS 
bumas visa tai sumuša į . . v« •

! dulkes. kolūkiečiai gaus
• Maniau, jog tik man teko! i -
i ta laimė gauti “Dainavą.” senatvės pensiją 
Tačiau sužinojau, kad net .
kai kas iš parapijom! yra , . .lles a^le me^us 
ją gavę. Tai yra labai ge-'Klausiau 

irai. Dainavos albumas pa-’ 
O jau filmas “Žydėk, jau-'(]gS išblaškyti tūlų lietuvių 

nyste! ’ —- nepaprastai &ra->inįgiotą politinį supratimą’
L apie Lietuvą. Mes žinome, 

Atrodo visi ^af] Amerikoje, yra ma- 
r PavaHda ir mokyklinio ___ I______________  ___

gę. Ne taip, kaip m ū s ų. mokinių pageidavimas ture-; negauna. Jie tik girdi, kad 
tautininkai sako, ’ _
tik rusai. O yra Kaip fiK.me atvaizdas: Leipalingio sijoms fondus jau 
atvirkščiai: lietuvis prakal- vjcĮurinės mokyklos moki- Priežastis — toje 
bą sako Rusijoje, o ne rusas nįaj stovi prie mokyklos ir- žemės nederlingos.
Lietuvoje. _ gj su dviračiais. azijai valdant ten kaimie-

Dabar Lietuvoje viskas > Būdinga, kad prie kiek- čiai skurdžiau gyveno, da-
nauja. Mokyklos prieina- vieno atvaizdo pritaikytos | bar kolūkiai irgi yra, žy
mos visiems, ne tik tur-'eii§s > . . .
čiams, kaip kadaise buvo. | Įg daugelio atvaizdų pa- 
Dahar g auna m e visokių įmu atvaizdą Leipalingio 
k n y g ų iš L i e t u v o s , ‘ Mašinų - Traktorių Stoties 
kurios parodo žmonių pasi-, (Veisiejų raj.) jaunos trak- 
ryžimą naujam gyvenimui. 
Tik ką peržiūrėjau knygą, Į 
išleista 1958 m — “Daina
va,” kurioj atvaizduojama 
Dzūkija. Viskas parodoma: 
nuotraukomis ir aprašyta,! 
apdainuota. Kiekvi e n a s 
puslapis su paveikslu. į 

Vienas mokytojas, H.' 
Lizdenis, grįžęs iš eilinės et-1 
nografinės ekspedicijos po 
kolūkius, sako:

Aš galvoju, kad surinkti »erta 
Iš palėpių praeities šukas... 
Tas akėčias, pūvančias prie varių 
Tuos arklus, Ir girnas, Ir šakes... 
Ir sukrauti praeitį muziejuj. 
La i visi pažvelgs ir >amatys. 
Kokį sunkų kelią mes praėjom, 
Kol nugrimzdo 

priespaudos naktis. į

Tai matome, kaip tas vi-! .. ..... . nuumwviaiuo, jv*
sas senoviškas liekanas tik 1 , s J1 „ u.YiaJ Įuos!natvėj neturi iš ko pragy-
į muziejus jau deda. i karu ‘ išvaduotų is dabar-1 '

Filmų parodymą surengėgyvenimo. ;
Miaimės Lietuviu Socialisi butau pamirsis pa- 
Klutas. Už tai verta pasa-iras/c’ ka(į ir ,tr^.irimai 
kyti jam ačiū! '; Bu/^ogiafuoci, z i n o m a ,

Dabartiniu laiku pas mus j uzūkiskL b. C.
yra privažiavę daug svečių i 
iš visų miestų. Tarp jų — 
nemažai lietuvių. Taigi mū
sų Socialis Klubas rengia 
nemažai piknikų, kad susi
pažinti su svečiais. Vasa
rio 22 d. buvo gražus pik-Į 
nikas, kuriame S. Masytė iš 
Detroito traukė judamus 
paveikslus, kuriuos žadėjo 
mums atsiųsti, tai mes ma
tysime, kaip laikome savo 
piknikus. Mat, pas mus da
bar yra taip, kaip Nertuose 
vasarą, todėl mes ir pasi-' 
naudojame surengdami pik-i 
nikus, kad patenkinti sve
čius ir su jais susipažinti. 
Šią žiemą čia oras ganai 
šiltas ir gražus. Visi, kas Į 
atvažiuoja, rodosi, yra pa-! 
si tenkinę. lietis virtis >

tankiai dalyvių iš visų T.S. yra. 
respublikų! O vienas meno da 
dalyvis pasakė: “Mes mo-i bažnyčių 
kam ir dirbti ir dainuoti.”! darymo,’ 
Tai dar niekad nebuvo ma- kais, 
tom i lietuviai
taįp masiškai dainuojant.

Laisvoji Sakykla

Edwardas, be to, kad mus 
atlydėjo, jis turėjo dar ir jo

- , įstaigos reikalus atlikti šiame 
• v^'| didmiestyje. Bet be pirmadie-

Kandidatų į Parlamentą į sa įdomi pradžia vyrą_«P8««Jn'o bs jų negalėjo atlikti, to- 
sąrašas ,4*- I tosI iVILNIUS, vas. 25.—Šian-' moters veidą, jame matosi jau 

dien respublikiniai laikraš-l netoli kapos meteliu. Aš tas 
Čiai skelbia užregistruotų! moteris ne tik pagiriu, bet iri hečią vasarvietė, 
kandidatų į Lietuvos Aukš-! gerbiu dėl to, kad jos nelinks- 
čiausiąją Tarybą sąrašą. į ta po pusšimčio metu našta. 
Viso yra užregistruota kan-’ Tai nereiškia, 
didatų į Lietuvos deputatus 
209 žmonės. Jų tarpe—se
ni revoliucionieriai, kolūkie
čiai, mokslininkai, darbi
ninkai, daug moterų.

Kandidatu į Lietuvos!
■ Aukščiausiosios Tarybos de-' al<utėmis 
putatus taip pat figūruoja ’c a m a •_ 
ir užsienio lietuviams gerai apylink/'’ Jel

nes

kai p žmonės ten dabar gy
vena, kaip dirba, ir kaip 
viskas statoma ant naujų 
pamatų.

laiko

Atsakymas mane labai Antanas Zokas. 
pradžiugino!

Gaila, kad Lietuvos ra-1 kovo 15 dieną.
šytojai skurdžiau besiver-, A VaivaMcas
ciancių Dzūkijos kolūkių; 
nežino žinių apie jų i plačiaekraniniai kinoteatrai 

gyvenimą nesuteikia, o pa-!

Kuomet jo akys pasiekia! h. buvo proga su ju0 jlgiau 
mikliai žingsniuojančios pavje^ti

Palm Springs yra losange- 
. Tas puikus 

I miestelis randasi jau Pietinės 
Į Californijos tyruose (Southern 

kad aš ne-1 California Desert). Labai įdo- 
judžių karalijos jau-;nii vieta, kiek girdžiu iš Ed- 

Kai pa
tai, jei bus kas įdo- 

Elizabeth! mesnio, ir apie tą pustynę pa- 
Bet ten matėsi daug rašysiu, 

lieknų, žvitriomis! 
mergaičių. Supran-; 

nebūtų Hollywood© j 
ten nebūtų.; 

žinomas visuomenininkas būčiau apie desėtką metų’ 
; gimęs vėliau, tai jau ir aš gal

Rinkimai vyks ateinančio nebūčiau grįžęs Į Rytus iš, 
I Los Angeles.

Grįžkim prie miesto išvaiz- 
‘ dos iš techniško taškaregio. 

šiaip miesto pastatai nėra 
. tokie aukšti, kaip New Yorke, rajonų centruose ;Bel b. -ja( ].andasi gana ' 

Centrinėje U k m e r g e s' lių. Nuo 7-os gatvės ir Broad-! 
ma-

Tai 
mačiau 
nu mergaičių, žinoma, aš ten "’ardo pasakojimų, 
nesuėjau su Ester William, i matysiu, 
Kim Novac arba 
Taylor.

1 grakščių, Labanakt, laisviečiai!
Bevardis

Washingtonas. — Ko n- 
greso komisijos svarsto su- 
teikimą Havajų saloms 

IS valstijos teisių.

saviškių kolūkie- lieka dirvą tik įvairiems I 
čių Alytaus rajone, ar ma- girdams. ~ * '
no sesers darbas — šen ten nome nei tų sričių kolūkių I miesto aikštėje išaugo gra- way žiūrint į šiaurryčius, 
vaikų prižiūrėjimas — įga- pavadinimų, nei kas jiems i žus plačiaekraninio kino te-1 tusi aukštas Los Angeles Ci-. 

vadovauja, nei kiek už dar-įatro pastatas.

Iki šiol mes neži-'

Pirmajame |t.v Hali, biblioteka ir kiti pui- 
badienius. gaunama, nei'aukšte — skaityklos salė ir kūs pastatai. Gatvės švarios; 
apie jų Įdubėlius. Skaitant'bufetas . Šį pirmąjį respub-'bet užkimštos automobiliais. 
Lietuvos spaudą ir rašytojų' likos rajonų centruose pla- žmonės mandagūs. Bet Cali-!

, nors truputį 
?. raštus, atrodo, kad tų | atidaryti artimiau s i o m i s i ir apmurzinta didmiesčio suo-

žus, parodantis j a u n i m o apjį Lietuvą. 'Mes tinome, kna *^a senatvės pensiją, 
meninę veiklą. Atrodo visi ^ad čia, Amerikoje, yra ma- Atsakė, kad toje srityje 
gražiai pasipuošę ir pa\al- cĮa jr mokyklinio amžiaus! kolūkiečiai senatvės pensijų 

’■ ................ L _ _ _ -
Dainavos albu-: kitur kolūkiai senatvės pen-1 ^riki^ių sRau^ i ^“1 “ty.ta 1

Leipalingio sijoms fondus jau i}11.'.! sričių žemdirbiai dingo nuo j dienomis. Bus pademonst-. džiais, labai maloni. 
sllyJeižemės paviršiaus. Įvai-ruotas kinofilmas “Poemai 

' rioms sukaktims, vieni kitų'apie jūrą.” 
Išlovinimams Lietuvos rašy-. Baigtas statyti toks pat! 
tojai turi ir laiko, ir ener-įkinoteatras Kapsuke. Jame, 
gijos, ir sąlygas, bet apie to-!bus 400 vietų. Dar šiais’ 
kių nederlingų žemių kol- metais plačiaekraniniai ki
ti kiečių gyvenimą ... iš po noteatrai pradės veikti taip 
jų plunksnos mes nieko ne- pat Kėdainiuose, Taura- 
matome! O tokie “mažmo- gėje ir pajūrio kurorte — 
žiai” mums, labai rūpi ir Palangoje. ;
norime matyti juos iškel
tus saulės švieson.

ON THE JOB 
when you need it most

čiaius, kaip

turistės E. Kelmelytės, vai
ruojančios traktorių. At-

—OI jūs rankeles baltosios, 
Paklausti leiskit atvirai:
Ar klauso jūsų, mielosios, 
Plieniniai traktoriaus vairai?
—Oi broli, broli—sakale,
Dainuže tavo i>er dripd: 
žinau a.4, kad brigadoje 
Mergeliu pralenktas esi!

Dar vienas atvaizdas, 
kolūkinė mugė Alytų j e . ; 

.Tūkstantinė minia kolūkie-l 
čių. Tik vienas dzūkiškas I 

traukiamas ar

miai skurdesni negu kitose 
Lietuvos srityse.

Kai teko proga dalyvauti 
susitikime su prof. K. Bar
šausku, tai, jau skirstantis, 
išreiškiau jam kolūkiečių 
senatvės pensijų reikalu sa
vo nuostabą (apgailestauju, 
per šiurkščiai):

-—Mes esame informuoti,. pagyventi ir kaime, o i

Iki septynmečio pabaigos' 
iplačiaekraniniai kinoteat- 

| Neveltui Antanas Vencio-!bus kas antrame respubli- 
iva pataria rašytojams bentikos rajono centre. I

kad kai į Lietuvą oigiįzta ne vien Vilniuje ar Kaune, i 
i iš užsienio pensijos amz- ,____ 4_: -k: Nekantrus i

Lietuvių architektūros 
paminklų tyrimas

KAUNAS. Didelis res-
ižiaus asmuo, tai, jei jis pri-
'stato savo darbo užsieny iirTnnAe i —— — — ™
stažą, gauna pensiją. Bet; ŽINIOS 1S LIETUVOS i publikos architektų ir isto- 

, .inederlingu žemiu kolūkie-! f n j I o c. t i
i čiai, pavyzdžiui, Alytaus, I
j Varėnos, Merkinės srityse,!
i visą gyvenimą žemę dirbę, 

i,,, .. „ , .. , I socialistinėje šalyje senat-/brikas traukiamas ark-,vgg iju n,egatma. Tai 
hų O ilguiusia eile matosi. baisiai’neteisinga!

| sunkvežimių. -
Rašantis netiki, jog Lie-

Ituvos žmonės sutiktų, kad
Gerb. prof. Baršauskas 

atsakė, kad tokių artelių 
kolūkiečiams, jei kuris se- I— *1 • • V* 1 ’

! venti, gauna valstybinį už
laikymą. Bet valdžia to
kius kolūkius palaipsniui 
jau paverčia valstybi
niais ūkiais ir žemdirbiams 
moka algas, o pagal algas— 
ir senatvės pensijas. Jei 

sugrįžtumėt į Lietuvą

Ruošiamasi paminėti 
Petrą Cvirką

VILNIUS, vas. 28.—Šių 
metų kovo 12 dieną sukan
ka įžymiojo Lietuvos rašy
tojo Petro Cvirkos penkias
dešimtosios gimimo metinės. 
Ryšium su tuo sudarytas 
respublikinis P. Cvirkos su
kakties minėjimo komitetas, 
kurio pirmininku išrinktas 
A. Venclova. Komiteto na
riai: J. Banaitis, M. Gedvi
lą, K. Korsakas, E. Mieže
laitis, V. Mykolaitis - Puti
nas, K. Preikšą, J. Šimkus, 
V. Uogintas, G. Zimanas,

I rikų kolektyvas tiria lietu- 
! vių nacionalinę architektū
rą. Mokslininkai surengė 
kelias -ekspedicijas, kurių 
metu padaryta tūkstančiai 
vertingiausių architektūros 
paminklų nuotraukų, pieši
nių, brėžinių ir aprašymų. 
Vilniaus ir Kauno, Mask
vos ir Leningrado, o taip

Lawrence, Mass

Pirmas Pavasarinis Parengimas

3 FILMAI iš LIETUVOS
— ir —

Skani Vakariene
Rengia LLD 3,7 Kp. ir LDS 125 Kp.

Šeštad., Balandžio 18 April
Vakarienė bus duodama 5 valandą vakaro

Maple Parke
Po vakarienės bus rodomi garsiai kalbami ir 

aiškiai matomi sekami filmai:

Žydėk, jaunyste!,” “Lietuvių Meno Dekada Maskvoje” 
ir “Urugvajaus Lietuvių Delegacija Lietuvoje.”

Už tą pačią kainą vakariene ir filmai.

Maskva. — Tarybiniai jū 
laikraščiai paskelbė TSRS dar po kokių metų laiko, 
siūlomą Anglijai nekariavi- i Dzūkijos žemės ūkiuose da- 
mo sutarties tekstą. Šutą r-Į bar tinęs padėties gal jau 
tis siūloma 20 metų. i nerastumėt.

LAWRENCE, MASS.

Konstantas Kaupinis
Mirė Vasario 16, 1924 m.

PRISIMINIMAS 35 METŲ JO MIRTIES
Paliko liūdesyje mane ir mano sūnelį. 

Liūdesį reiškiame: jo žmona Juzė Kau- 
pinienė, po antru vyru Šleivienė; J. 
šleivys; sūnus Albinas Kaupinis su 
žmona, anūkas Richard ir Anūkė Pet- 
rusė; švogeriai Teof. Tartoms, Ignas 
Chulada ir švogerka Rožė Chuladienė.

Paryžius. — Prancūzija I 
sutiko kasmet į Vakarų Vo- j 
kieti ją išvežti 700,000 tonui- 
grūdų. ’ 5 p.-Laisve (Liberty)— Antrai!., kovo (March) 10, 1959

Nutarta Vilniuje ir Kau
ne surengti iškilmingus ra
šytojo minėjimus. Minėji
mai taip,pat bus organizuo
jami mokyklose. Sukaktis 
bus plačiai atžymėta spau
doje, per radiją ir televi
zijų-

Valstybinės grožinės lite
ratūros leidykla šiemet iš
leis P. Cvirkos raštų naują 
leidimą, o taip pat jo raš
tų rinkinį rusų kalba.

chyvuose bei muziejuose su
rinkta daug medžiagos iš 
Lietuvos miestų kūrimo ir 
liaudies architektūros isto
rijos.

Remdamasis tyrimų re-’ 
z u 11 a t ais, Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Staty
bos ir architektūros insti
tutas paruošė spaudai ko
lektyvinį darbą “Lietuvių ’ 
arch i tektų ros palikimas.” 
Dvidešimties spaudos lankų 
knyga apima laikotarpį nuo 
pirmųjų lietuvių piliakalnių 
bei gyvenamųjų būstų iki 
penkiolikto šimtmečio. Kny
ga gausiai iliustruota. Šios 
knygos medžiaga bus pa
naudota sudarant lietuvių 
architektūros trijų tomų is
toriją, kurią numatoma iš
leisti šį septynmetį.

Kartu institutas ruošia 
eilę knygų atskirais lietu
vių liaudies ir monumenti- 
nės architektūros klausi
mais. Spausdinamos mo
nografijos “Lietuvos kai-

Kviečiame visus atsilankyti į šį taip įdomų parengimą, 
kuriuo būsite pilnai pasitenkinę.

Rengimą Komisija

Lietuvos Rašytojų sąjungos 
valdybos plenumas

VILNIUS, vas. 25:—Va
sario 23 d. įvyko pirmasis 
lietuvių Rašytojų Sąjungos 
valdybos plenumas, kuris 
apsavrstė organizac i n i u 
klausimus. Valdybos pirmi-! mai, sodybos ir gyvenamie 
ninkus išrinktas Eduardas ji namai 
Mieželaitis, sekretoriais — 
Alfonsas Bieliauskas ir Jus- jo meninės vertybės.

” bei “Pažaislio ar
ilchitektūrinis ansamblis

M

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULĖS ROSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

knygos (romano) no tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laimė. 311 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio padu.
316 psl. Kaina $2.

ŠIRDIES ROMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato— 
ką? Jis pats ras skaitydamas. 449 psl. Kaina $2.

ŠLILTTARNIAI. Šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir 
jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2!

Visos 4 knygos sykiu tik už $5!
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

NAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už $8.
Jau šimtai šitų knygų išsiųsta j Lietuvą ir gauta labai daug nuo

širdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių 
knygoms, kurių jie dieną naktį laukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.)
DR. ALG. MARGER1S, 3325 S. HALSTED ST.. CHICAGO 8, ILL.

ta



Waterbury, Conn, i Laiškas iš Lietuvos
t

POKYLIS PAGERBIMUI 
MARIJONOS IR JUOZO 

STRIžAUSKŲ
Žymiems veikėjams lietu

vių kultūriniame judėjime 
Marijonai ir Juozui Stri- 
žauskams sukanka 50 metų 
jų vdybinio gyvenimo. Tąja 
proga Waterburio lietuviai 
rengia jiems pagerbimo po
kylį, kuris įvyks sekmadie
nį, balandžio 12 d., Lietuvių 
salėje, 103 Green St. Pra
džia 1-ą vai. popiet. Kaina 
$3 asmeniui.

Širdingai kviečiame Wa
terburio ir apylinkės visuo
menę atsilankyti ir pagerb- 
t i ilgų metų veikėjus Ame
rikos lietuvių kultūrinėje 
dirvoje.

Bus geri pietūs ir graži 
programa. Čia turėsite ir 
sau daug malonumo.

Reny ė ja i

Brooklynietis John Logis-
■ ky gavo laišką iš Lietuvos 
mm savo brolio Petro sū
naus Vytauto. Jaunuolis, 

!tarp kitko, rašo:
1959.1.20 

. Brangus dėde !
Kaip klausei apie kelius, 

'tai keliai pas mus, kur bu-
■ vo vieškeliai, tapo paplatin
ti, ir važiuoja autobusai, 
Ikur nori, gali patekti kiek
vienu momentu, ar į kokį 

.miestą, ar toliau. KelionėC 7

i autobusu pigi, taip pat ir 
įgelžkeliu susisiekimas labai 
! geras, nes mūsų miestelyje 
lyra keturios geležinkelio 
i šakos į didžiuosius miestus, 
j Kur nori, ten gali nuvažiuo-
B-

Ypač šiuo metu vyriausy- 
:bė rūpinasi ne tik kad žmo- 
; gus gerai gyventų, bet ir 
[kad būtų jam visos sąlygos 
moksle. Retai dabar berasi

DIDYSIS NEW YORKAS p-šCii-
Tarptautinės Moterų 
Dienos minėjimas ,

P; MIR E
%

f ‘Mike Džiovėnas mirė ko-i 
vo 4 d., nuo širdies atakos. 1

SERGA
Netiesioginiai sužinota, 
d buvusi brooklynietė 
fija Thompsonienė ture-i 

i jo skaudžią nelaimę. Netoliu 
Velionio kūnas buvo pa-[savo stubos

Vasario 7 d. Kultūrinia- Gyveno 
me Centre, Richmond Hill, Brooklyne. 
N. Y., įvyko Tarptautinės 
Moterų Dienos — Kovo Aš- < 
tuntosios — paminėjimas. <

Dr. Jonas ir Katryna S ta-Į Evergreen kapinėse
tuvėmis rūpinosi Ar,t. Dau-iko sužinoti, 
kanto šeima. Thom])sonai

čioj, Brooklyne. Palaidotas j ką. Kokio je

nislovaičiai iš Conn., buvo 
atvykę ir rodė ekrane nuo
traukas, imtas Havajų sa
lose praėjusiais metais.

Pirmininkavo K. Petrikie- 
nė. Dainavo Aido Choras, 
v a d o v a u j a mas Mildred 
Stensler. Po to buvo sve
čiams duota užkandžių.

Kartu su Stanislovaičiais 
buvo atvykę waterburieciai 
Strižauskai ir Ch. Krasnic- 
kas.

Lawrence, Mass.
Padėka

1959 m. vasario 15 d. su
rengė pagerbimą p r o g a 
mano 75 metų sukakties. 
Aš širdingai dėkoju mano 
dukterims Valerijai Zula, 
Birutai DiGivanni, sūnui 
Albertui ir jo žmonai Ann 
už tokią gražią sueigą. Dė
kui mano dukrai Aldonai 
Robson ir joes šeimai, gy
venančiai Kalifornijoje, už 
gražią dovaną.

mokyklinio amžiaus, vaikus, 
i kurie būtų baigę tik pradi- 
• nę mokyklą kaip seniau. Aš 
i pats baigiau septynias vi
durinės mokyklos (arba 
gimnazijos, kaip seniau va
dino) klases ir ateinantį ru
deni važiuosiu i muzikos 
mokyklą, nes labai mėgstu 

i muziką. Aš pradėjau groti 
Inuo devynių metų —iš pra
džių armonika, paskui tėve
lis nupirko akordijoną, ku
rį ir dabar tebeturiu. Tik 
gaila, per mažas. Kai va
žiuosiu i mokyklą, reiks

buvo įdomių, tačiau buvo ir 
lyg pasikartojimų. Dr. Sta
nislovai tis nuotraukas rodė, 
o Stanislovaitienė jas aiški
no.

Girdėjau, kad J. Gasiūnas! 
parvežė Argentinos pažan
gių lietuvių moterų klubo 
sveikinimą. JAV lietuvėms 
moterims. Nežinau,
tas sveikinimas nebuvo 
skaitytas. Man rodosi, 
buvo geriausia proga jį 
girsti.

Pobūvyje žmonių buvo 
dutiniškai. Korės-

Dėkui mano anūkėms Al- 
meda Foderaro, kurios na
muose parengimas atsibu
vo, ir Marilyn DiGivajnni 
už labai gražias dovanas.

Didelis ačiū mano sese
rims ir visoms giminėms 
bei draugėms už dovanas ir 
atsilankymą į parengimą.

Marta Dvareckienė

Redakcijos Atsakymai
F. Žavini, Bethlehem, Pa. 

—Tegu užteks apie tą Mė
nulį. Dalykai tik kartojasi 
ir nuobodina laikraštį. Vis 
tiek labai ačiū už rašinėji
mą. c

Trys policmanai 
įkaitinti

Trys Niujorko miesto po
licmanai apkaltinti bandy
me apiplėšti vieną avalynės 
krautuvę. Jais yra George 
J. Nolan, Robert J. Van 
Horn ir James E. Svens-

pirkti didesnį, nes kol nela
bai temokėjau groti, buvo 
geras ir tas, o dabar jau 
visko nebegaliu išgroti.

Šiuo metu groju dūdų or
kestre, iš viso mūsų 20 žmo
nių. Aš groju pirmu korne
tu. Ir jeigu sveikas būsiu, 
tai mokysiuos muzikos mo
kykloje, nes pas mus už 
mokslą mokėti nereikia — 
dar primoka iš valstybės 
pinigų mokiniui ant pragy
venimo.

Kaip dėde rašei, kad turi 
automobilį, tai pas mus 
taip pat daug kas turi nuo
savų ir mašinų, ir motocik
lų, o dviračių, tai nėra to 
žmogaus, kuris neturėtų. 
Mes patys visi po dviratį 
naują nusipirkom.

Daugiau pas mus nieko 
naujo. Šiemet didelių šalčiu 
dar nebuvo, buvo tik iki 15 
laipsnių.

Jūsų brolio jaunesnysis 
sūnus Vytautas

FILMAI

t rup.
O policmanas, kuris pra

nešė apie šitų trijų vyrų 
bandymą įsilaužti į krautu
vę, tapo pakeltas į detekty-

Braėjusį ketvirtad i e nį 
Harleme buvo suimti penki 
asmenys, kaltinami biznia- 
vojimu narkotikais. Visi

vus. Juo yra Richard Mc- laikomi po aukštomis bėlo- 
Bride. mis.

Pagarbos Banketas
Lietuvių Kultūrinio Centro Namo 

direktorių darbams įvertinti 4.

Šeštad., Kovo 14 Mareli o
Vakarienę pradedant 6:30 vai. Įj

Liberty Auditorijoje o
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

Dainuos Aido Moterų Kvartetas 
ir Elena Brazauskienė.

Rengia Bendrovės suvažiavimo išrinktoji 
komisija. Vaišingų banketų mėgėjai 
esate širdingai kviečiami ir prašomi 
įsigyti bilietus iš anksto pas Bendrovės 
narius organizacijų kuopų susirinkimuo
se arba, kam patogu, “Laisvės” raštinėje.

Bilietas $3.00

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., kovo (March) 10, 1959

Majoras gauna 
daug laišku

Sakoma, miesto majoras 
Wagneris gavo nuo Niujor
ko miesto gyventojų net 

i 48,000 laiškų “sales tax” 
į padidinimo klausimu.

90 procentų tų laiškų 
j smerkė majoro pasiryžimą 
[pakelti “sales taxes.”

Bet majoras yra gudrus 
vyras, be to, jis turi aplink 

i save nemaža ekspertų, ku
rie rūpinasi, kaip gauti pa- 

ijamų, kokiu būdu apdėti 
Ieškau brolių Mikolo, Admunto, Į žmones taksais “kitokiais 

| būdais.”
kaimo.1 Jie su gal vos!

Ieškau Leono Giliaus, kilusio iš 
; Lygumų miestelio, Šiaulių apskr. 
Gyveno Michigan City, Ind. Jis yra 
mano pusbrolis. Norėčiau su juo 
susirašyti. Jeigu kas jj žinote, n 
lonėkite man pranešti.

Jonas Murza
Persoveraneja 3982
Perrišo, Argentina

aną dieną jL
nušilaužG >-an-;nM,io Ney Y()i.|((, 
padėtyje jos įninku 
randasi, n e te- čiaus-... ... InoKaip žinia,;

gyvena North:

penktadien i n e 1 vištų auginimu. Linkime
* . z *1 •

neše A. Velička.

Buvęs bagetas - 
dabar vagišius

Petrą Grabauską ištiko 
nelaimė, — susižeidė. Jo 

.kairė ranka yra gipse.Apie: 
jo nelaimę

gyv<Ieškau Prano Andrulionio, 
Iš Lietuvi 

kaimo, šventažerio
Prašau jj pat j ar kas jj ži-

pranešti.
Ona Greblikionė
Japon 1730
Cerro-Montevideo, Uruguay

Zigmanto ir Selvestro, gimę Vilniaus 
gubernijoje, .Švenčionių apskr., Zab- 
ločiškės valsč., Sabališkės 1..........
Labai prašau atsiliepti.

Kazimieras Zatolevičius 
Abayula 2840, apt. 2 
Montevideo, Uruguay

pranešė jo[
jonnny baxionas uar ro

dosi neseniai buvo plačiai 
ž m omas kaip žymus boksi
ninkas. Tarp 1954—1956 
metų jis rungtynėmis, savo 
talentu ir ryžtu, buvo 
dirbęs, sakoma, apie 
000.

Atrodė viskas puiku. Bet 
po to jis vieną ir kitą kartą 
rungtynes pralošė.

, t, : Kas gi dabar su Jolmiu 
k,)del 'atsitiko?

Čia I ZA • - • .

Dramatizuotas roman

uz-

Jakarta. — Vietna m o 
, Liaudies Respublikos, pre
zidentas Ho Chi-Minh lan
kosi Indonezijoje. Prezi- 

čhičagoje. dentas Sukarpo išreiškė 
•m vilti, kad su laiku visas 4. 7 

Vietnamas bus laisvas.,I

Jurk- 
, nu

Ieškau dėdės Banio, gimęs 
draugas T. Repšys. Jis pri-jupiu kaime, Panemunėlio valsč 

i 11-4. ... kiškio apskr. Gyveno <mena, kad butų gerai, jeigu i p,.a;au a|sišaukli kiti k;n.ie 
>, malonėkite pranešti.

Jonas Banys 
Ecuador 1G8O 
Uruguay

Petro draugai 
tų. Adresas yra: 29 
dan Ave., Brooklyn, 
Tel. Midway 7-0939.

jį aplanky- pažįstate,
Sheri-
N. Y.

Bob Hope buvo
atvykęs gydytis

Žymus televizijos 
dijantas Bob Hope pasijau-

l jo viena akis ne- 
jja. Nusigando‘žmo-
Tuomet jis iš Ka-

kome-

ilicija jį suėmė Jamaicoje[svei 
vagišiaujant. Mažai jis ten;gus.

lifornijos atlėkė į Niujor
ką ir pasidavė Columbia 
Presbyterian Medical Cent
ro specialistų globai. Manė, 
kad tuojau reikės, akį ope
ruoti.

Tačiau gydytojai, ištyrę

[buvo pasivogęs — apie $5 
j pinigais ir kai kurių, mote- 
rišku daiktu — rūbu. € <. »■

ir suimti. Bet kai suėmė 
Johnny prisipažino, kad š 
jau nebe pirma io vagyste..

Ieškau brolio Juozo Balčiūno, gi-: 
męs Pajuodupės kaime, Kupiškio 
paštas. Prieš 30 metų gyveno Bos
tone, o dabar nėra žinios kur gy
vena. Prašau brolio arba tų, kurie 

pažjsta. man pranešti.
Julija Balčiūnai tė-Ramančikienė 
Melgar 55
Buenos Aires, Argentina

jį

Ieškau brolių Kazimiero ir Motie- 
Dementavičių (Diamond), gi- 

k , Rumšiškių valsč..
Pirmiau gyveno Gil

Susirinkimas
LLD 1-ios kuopos susi

rinkimas įvyks kovo 12 d., 
i 7—30 vai., Laisves pataljjfe- 
jje, 110-12 Atlantic Avė. 
Būtu malonu su visais na
riais pasimatvti.

Valdyba

Dementaviėiaus

jaus
mę Baniškių
Kauno apskr.
berton, Pa.

Domingo
G. Jiicmes 770
Gerli-Lanus
Buenos Aires, Argentina

PRANEŠIMAI
WATERBUR7, CONN.

Lietuvių Literatūros Draugijos 28 
1 kuopos susirinkimas atsibus šešta- 
1 dienj, kovo-March 14 d., 7-ą vai. va
kare, 103 Klubo žemutinėje salėje, 

j Visus narius kviečiame atsilankyti. 
:'” | Dar yra narių, kurie neatsiėmė kny- 
J" 1 gų už 1958 miltus. Atsilankykite, 

' atsiimkite knygas ir užsimokėkite 
duokles už 1959 metus.

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

Mano brolėnas Pranas Kaškiau-i 
čius, Dvivėžių kaimo, Dusetų raj.. 
Jūžintų p., prašo, kad aš suieškočiau 
jo, o tai ir mano, gimines, jau ke
liolika metų Amerikoj.

Mateušas Diržys, Juozas ir Pranas 
Ambredarai—visi iš Dvivėžių km. 
atsišaukite patys arba 
no, mano adresu:

Jonas Kaškaitis, 33 
Newark 6, N. J.

Jau iš anksto labai

— Nesirūpink! Akį bus 
galima išgydyti be operaci- 

esu skolin-■ jos. Bet turėsi pas mus dar 
])ajamas vieną kitą kartą atvykti.

im Komedijantas nudžiugo 
vo- irsti džiaugsmu širdyjegrį- 

[žo atgal į Kaliforniją. Ta
kai [čiau gydytojai jam įsakė

— Aš esu visiškai finan
siškai nusigyvenęs žmogus 
Dargi valdžiai 
gas taksais už 

r r 4- /Q4-k a lapie $16,000... ]Cameo teatre (8th Ave.N1 -i-,,H., o, x bandžiau nors smulkiuprie 44th St.) pradeio ro- .... .dyti “Russia Today” _! gyavimu pragyvent. . 

vaizdus is daugelio Tai,ybų|, • ^monį>s kitaip nusigy-lnors per vienerius
Sąjungos vietų, is įvairiau-;J.en;i, jn2sil.odyti televizijoje.

Jin ta savaite 
juose miesto 
ruošė, Astor 
Normandie.

rodomas dvie- 
centro teat- 

ir Trans-Lux

11

kas juos ži-

Norwood St..

labai dėkui.
(19-20)

Kiškio Jono

siu veiksmų.
Little Carnegie teatre ro-, 

do francūzų “Forbidden; 
Fruit”, su paskubusiuoju Į 
Fernandel to “Uždraustojo, 
vaisiaus” ieškotojo rolėje.

Įdomus, gyvenimiškas, 
vertas pamatyti yra “The 
“Black Orchid.” žvaigž- 
džiuoja Sophia Loren ir An
thony Quinn (Plaza teatre, 
56th St netoli Madison 
Ave.).

Būtinai pamaty tinas iš 
Indijos filmas. “P a t h e r 
Panchali”. Jis jau senokai 
rodomas, gal būt ne už ilgo 
jo rodymą nutrauks. Tai 
filmas, kuris pasilieka at
mintyje (5th Ave. Cinema, 
netoli 12th St.).

Daugelyje miesto 
eiliniuose teatruose

dai i u 
dabar 

pradėjo rodyti iš Arthur 
Millerio veikalo gamintą 
filmą “The Crucible”. Tas 
pats to ižymous dramatur
go veikalas tebevaidinamas 
scenoje Martinique teatre.

Taip pat reikėtų nepra
leisti nepamatyta graiku 
filmą “He Who Must Die”, 
(Beekman teatre E. 65th 
St. prie 2nd Ave.). Šio fil
mo scenos pilkos, varganos,

mos salos pavergtų, perse
kiojamų žmonių gyveni
mas. Tačiau žmonių kovin
gas ryžtas iš tos tragingos 
padėties išsilaisvinti 
filmą neužmirštamai 
žiu.

Šiuo tarpu kai kur 
linkių teatrus ateina 
ne nauji) filmai “Peyton 
Place’ ir “I’ll Cry Tomor
row”. Abu rodo kai kurias 
(nors ir ne pagrindines) 
jaunuoliu nukrypimo prie
žastis, abu įdomūs žiūrėti 
ir verti matyti.

Filmus matęs

daro 
gra-

apy-

kuris 
Man- 
kaip 
rolč-

Paveikslas iš filmo “The Diary of Anne Frank,’’ 
bus pradėtas demonstruoti RKO Palace teatre, 
hattane, kovo 16 d. Nuotraukoje: Gusti Huber, 
Annės motina, ir Joseph Schildkraut Annės tėvo 

je Veikalas byloja apie nacių nukankintos 
Annės Frank gyvenimą.

Ieškau savo brolio
, Teofiliaus, gimusio 1912 m., Latvi- 

metUS '’oje’ Mintaujos mieste. Iki 1942 m.
i gyveno Lietuvoje, nuo tų m. išvyko 
( j Vokietiją, Leipcigo miestą. Nuo 
i 1944 m. neturiu žinių nuo jo. 2i- 
' nantieji apie jj, malonėkite pranešti 
1 man. Ačiū. Rudaitienė Malvyna, 
.Šilutės miestas, Plentų g-vė Nr. 8, 

[ Lithuania, USSR.

I Ieškau savo brolių—Kukis Juozas, 
, Kukis Motiejus, Kukis Franas, Ku- 
[ kis Kastantas, Kukis Kazys, visi s. 
į Motiejaus. Ii- sesers Molienė Ka- 
ruska, Mot. Vienas brolis Motie
jus Kukis anksčiau gyveno J.A.V,. 
103 River St., Haverhill, Mass. Ma

ino adresas: Kukytė-Valiukevičienč 
Į Anelė, d. Mot. Varėnos raj., M. 
I Mclnikaitės g-vč, Nr. 29, Lithuania, 
I USSR.

Ieškau brolio Bernotavičiaus Jo- 
į no, s. Jurgio. Jis gimęs 1890 m. 
Butrimonių valsč., Trakų apskr., Ža
gariu kaime. Jis gyvena kur nors 
A J V. Jis man labai reikalingas. 
Gali mane pasiekti sekamu adresu: 
Berno!avičius Jurgis, s. Jurgio, Vil
nius, Komjaunimo g-vė, Nr. 35, b G, 

j Lithuania,' USSR.

Ieškau brolių Gatavccko Petro, s. 
Vinco, maždaug 68 m., ir Gatavecko 
Vinco, s. Vinco, maždaug 70 m. Jie 
anksčiau gyveno Strielčių km., dabar 
gyvena kur nors J.A.V. Mano adre- 

| sas: Benuškevičiūtė Anelė, d. 
i'o, Vilnius, Komjaunimo g-vč. 
35, b. 6, Lithuania, USSR.

Pet-
Nr.

Užsisakykite Vietas Prie Kasos Arba Per Paštą!

RICHMOND HILL. N. V.
LLD 185 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks trečiadienį, kovo 
11 d., 7:30 vai. vakare, Laisvės 
spaustuvėje, 110-12 Atlantic Avė.

Visi nariai būkite laiku, tukimo 
svarbių klausimų aptarimui.

Kuopos Valdyba (19-f))

HELP WANTED MALE

Superintendent. Prie įvairių pa
taisymų. Pora virš 65 m. Kalbanti 
angliškai. 3 kambarių apart mentals. 
Skambinkite DI. 6-8625.

(18-20)

GREITAI • GERIAUSIAI. •-LENGVAI
PINIGAI f 

LIETUVĄ
10 Rublių už 1^—

Mokestis iki $50.00
PILNAI GARANTUOTA

z KVITAS PARŪPINAMAS 
EXPRESU PER 2 SAVAITES

v,

118 E. 28th St.

Leista'BarikųDepj. 
ir apdrausta.

4>4*4'4*4*4<4*4,4>4,4*4*4,4a4*4,4*4*4a4*4*4*4*<M^

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: Čiaponienė Teofilija, Viktoro, 
Vilnius, Komjaunimo g-vė, Nr. 35, b. 
6, Lithuania, USSR. (19-20)

Aš, Marė Lukšaitė (dabar Beliū- 
nienė), kilusi iš Raipolio kaimo, Sa- 
miliškių vai., paieškai! savo dėdės, 
gyvenančio Amerikoje, Stosiūno Ka
zio, sun. Damino, kilusio iš Budzilių 
kaimo, Samiliškių valsč. Prašau at
sišaukti, arba kas ji žino, parašyti 
man, už ką būsiu dėkinga. Adresas:

Jiezno rajoias 
Užuguosčio paštas 
Marijona Beliūnienė

Lithuania—U.S.S.R.

MATTHEW A.;;
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

N ewark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

*
į AL’S TELEVISION SERVICE į
Z ALBERT MISIŪNAS, Sav.
•* (Authorized Member Philco Factory-Supervised Service)
*. Taisome Televizijas, Radijus, Hi-Fi
•• Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas• •

Prašome kreiptis sekamu antrašu:
R 101-23 112 St., Richmond Hill,19 N.Y. Tel.. VI. 6-6895 K
• • Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak. ••• • • •
<r r
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