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Ką žada Ike ir Macmillano Lakūnai kaltina 
konferencijos susitarimai? lėktuyę įrenginius

J • New Yorkas. — I

^Vai jau ir Velykos!
šiemet biznieriai 

prisikėlimo proga mažai biz- • nuo Gettysburg, 
nio daro. Daug žmonių ne-' konferencija buvo

Washingtonas. — Prezi- buvo ir yra tarpe Anglijos 
dentas Eisenhoweris i 
Anglijos premjeras 
millanas laikė konferenciją

ir ir Jungtinių Valstijų nesu- | “Ėlectra 
Mac- tikimu.

Maskvos radijas

___ _____ Dar vis;
eina tyrinėjimas i lėktuvo

/’ nelaimės, įvyku-
i sios vasario 3 d.,Į kurioje

sako, | žuvo 65 žmonės, j
.. ; ( atstovas

mažaii T. Lehnert raportavo Civil

Angly premjeras ir 
pasakos apie jėgas

Londonas. — “The. 
don Times” rašo, kad 
karai turi pasirinkti 
kos ar karo politiką, 
skaitydami su Tarybų 
jungos jėgomis.

Šio dienraščio

Lon-1

METAI 48-ji

Irakas atsimetė nuo karinės 
Bagdado sąjungos

Va-' Bagdadas. — Irako ręs
tai- ' publikos premjeras Kassi- 

besi-1 mas susišaukė redaktorius 
Są-iir pranešė, kad Irako res- 

i publika pasitraukia iš kari- 
kolumnis-inės Bagdado sąjungos..

Kristaus i miške, Camp David, netoli kad ši konferencija “nieko | Lakūnų unijos
"a. Jų nedavė arba labai ] ______  . _.4__ __ _____  __ ___  __

apsau- davė” gero dėl išrišimo I Aeronautics tarybai, kad už j tas. kritikuoja H. W. Bald-j Tarpe kitko jis sakė: “Mes 
negauna algų, o dauge-įgoma armijos, o jų susita- Berlyno ir Vokietijos rei- itą ir daugelį kitų nelaimių wina. “The New York Ti- j pasitraukiame iš tos sąjun- 

!kaltė krinta ant. lėktuvų meso” karinį
. Jis sakė, kad ką, kuris rašė, kad būk Ta-jriams kištis į mūsų vidaus

lis»dirbančiųjų vos suduria ga- | rįmaį laikomi slaptybėje, 
la su galu, tai negali pirkti ve
lykinių prezentų.

Tačiau bažnytiniai biznio- j 
riai, kunigi ja, biznio užtenka-( 
mai turės.

yra prieš Tarybų Sąjungą 
ir kitus socialistinius kraš
tus.

Kol Irake viešpatavo re
akcinė karaliaus Feisalio 
valdžia, tai ši šalis buvo 
skaitoma viena iš geriau
siai ginkluotų sąjungos na
rių. 1958 m. liepos mėnesy
je Feisealio valdžią liaudis 
nuvertė, ir įsteigė Irako 
progresyvę respubliką, ku
ri nuo to laiko ir nedalyva
vo sąjungos suvažiavimuo
se.

Londone, Washingtone ir 
Ankaroje nenusiste bėjo, 
kad Irakas pasitraukė iš 
Bagdado sąjungos. To buvo 
pasirengę laukti po nepavy- 

jkusio Mosulo srityje sukili- 
1 m o.

Premjeras Kassimas pa
buvo organizuota prisiden-j reiškė, kad jis daugiau ne- 
giant seniai išgalvotais hit-]atsakinės į Nasserio už- 
lerininkų ir imperialistų!puolimus, nes tam nenori 
obalsiais “kovai prieš ko- eikvoti laiko, o tie užpuoli- 
munizmą”, bet tikrumoje mai padėties nepakeičia.

apžvalginin-jgos, kad neleidus jos. na-kalo.
Visuomerei paskelbta tikį Lenkijos radijas paskel- įrengimų.

keli tarimai, būtent, kad jie į be, kad ji ir Čekoslovakija dažnai lėktuvai nęra pilnai rybų Sąj. Rytų Vokietijoje i reikalus”. _ 
sutiko, jog užsienio minist- niekados nesutiks, idant jų i tvarkoje. “Elektrą” turėjo'turi 425,000 vyrų armiją, i

Irai pradėtų konferenciją t ministrai ir viršūnės daly-! naujus aukštį jodančius *800 karo lėktuvų ir šimtus į buvo sudaryta 1955 metais, 
gegužės 11 dieną, ir kad ne-'vautu planuoiamose konfe-’prietaisus (“drum įaltimete-'tankų po 54 tonus kiekvie-'Jos nariais .....

lankęsis Amerikoj.paisant, kokie tos konfe- rencijose tik kaip stebėto-irius”), dar pilnai! neišban-|ną. Jis sako: kad tokie!Pakistanas, Iranas, Turki- 
„j Instituto ;re^cijos bus rezultatai, vir- jai. |dytus. Kada nelaidė įvyko, i Baldwino pasakojimai nea- ja, ir buvo Irakas. Jungti-

akademikas K. šūnių konferenciją laikyti1 Tarybų Sąjungą savosiū-(tai lėktuvų kompanija tuosĮtitinka gyvenimo, nes ka-;nes Valstijos oficialiai ne
• vieną priklauso prie sąjungos, bet

Iparą gali būti padidintos!jos yra pesiėmę ant
i arba sumažintos.

Kauno Politechnikos 
direktorius, < 
Baršauskas, r a š o laišką iš , rugpjūčio mėnesyje. 
Kauno. Profesorius savo ke-1 Pirma išvykimo, 
lione ir vizitu JAV džiaugiasi, j jos premieras pasakė: 
Jam patiko pas mus susitiki-1 buvo geriausia konferenci- 
mas su nemaža 
lietuvių grupe, 
žymi:

pažangiųjų I ja Eisenhoweri
K. Barsauskas prane^ima padarė io spau

dos sekretorius Hagerty. 
“Negaliu užmiršti to susiti-• “Tai buvo labai geras susi- 

kimo su savo tautiečiais, savo > rinkimas”. 
Tėvynę palikusiais prieš 30-10 , 
metų. Visų Jūsų toks išsiilgi
mas savo krašto, toks Tėvy 

nes vertinimas, toks Jūsų vi- ____ _______________________
sų geras sugyvenimas man pa- Į 
darė nepaprastą įspūdį. ^us'Kmil51 
vi^s glaudžiai riša bendras i KdimyniSKdl 
tikslas, bendras rūpinimasis Į narcarrtZm įmina
Tarybų Lietuva..?’ rpClStlgejO ilIUlJcį

Toliau: » New Delhi. — Kinijos
“Jau praėjo mėnuo laiko, j Liaudies Respublikos vy- Į •_____ 1_—  J.'

kai buvome : 
kasdien prisimenu ir 1 
niekuomet tokio susitikimo ne- j dažnai melagingų 
užmiršiu. Jau turėjau 9-nis i skleidžiama apie 
pranešimus apie lank y m ą s i • Tas yra jr dabar apie Šilki- būdais 
JAV ir kiekviename Jus visus ; jįmus Tibeto krašte, 
minėjau ir perdaviau Jūsų vi 
sų troškimus ir linkėjimus...”

armiją,! Karinė Bagdado sąjunga

yra:
; sako:

jai. jdytus. Kada nelaidė įvyko, (Baldwino pasakojimai nea-
Tarybų Sąjungą savo siū-! tai lėktuvų kompanija tuosĮtitinka gyvenimo, nes

Įlymuose reikalavo, kad be i prietaisus išėmė ir grąžino Į rinės jėgos tik per 
Angli- jos delegatų, tose konferen-,pirmesnius “three 
: “Tai ciiose dalyvautų su pilno-• terš”.

mis teisėmis Lenkijos, Če-!
koslovakijos ir Rytų Vokie-I 
tijos atstovai. i

poin

Komercinė suauda rašo 
, apie “pilna susitarimą”, bet 

yLtuo nat laiku prideda, kad davimas.

Bonnai — Vakarinės Vo
kietijos valdovai 
kad Centrinėje 
būtu sumažintas c

SMARKIOS MERGOS. 
BET Į BLOGĄ PUSĘ 
Salina, Kansas. — Polici-

RADIOAKCIJA IIR JOS I
TYRINĖJIMAI

Washingtonas. y- Senai
žmonių patarlė sako: “Gali j ja suėmė dvi po 16-ką metų 
arklį įvesti į upę, bet nega-i merginas — Peggy Ann

; savęs 
aprūpinti sąjungą militari- 
niai ir ekonominiai ir yra 

i nariu šiais reikalais komi-j 
teto.

Bagdado karinė sąjunga j 1 * 1 • • 1

N. Y. valstijoje auga 
taksai ir kainos

nenori, i
Furonoie1 <xlxwCiVVOV1 1 vipv’ ••/ . L j Ii priversti jį vandenį ger-l Moore ir Janet Spegal. Jos 
apsigina- ypa įr gu !radioak-i pabėgo iš pataisos namų,
-----------  cijos pavojumi. Amerikos | įsiveržė į farmerio J. Rich- 
-----------  ir kitų šalių mokslininkai j ards namus, dideliais pei-pei- 

jau daug kartų įrįdė, kad liais ir pagrobtu ūkininko 
atominių ginJdii bandymai šautuvugrūmpdamos, _ pri- 
jau sudarė,ižmonijąi pavojų vertė jį vežti;!jąs;ąutoni'obL 
nuo radioakcijos. Bet J. AJliumi į lakūnų karinę bazę 
McCone, Energy^ Commis-I Waco, Texas. Jos sakė, kad

Ar nepasidarys sau 
žalos Indija? ’

susitikę, bet aš i riausybė persergėjo Indiją, ; ris žino pinigų biznį. Dar 
---- 1 ir turbūtikad iŠ pastarosios )Qhni noennioi jie nvavarS

ž i n i tekinančius taksus nuo įplau- 
Kiniją. ikų, o dabar imasi kitokiais 

padaryti daugiau 
i pinigų”.

I Nors Indijos premjeras! automobilių “plei-
i Nehru atsargiai* kalbėjo!^, laikas barasi su gruo.- 

ls visų komedijų, kurias klc- į parlamente, bet ten, kaip n i . . ]ei(iimn (lieen.
rikalų lyderis iK. Pakštas pa- gatvėje, jaučiamos Simpatl-i -
rašė ir teberašo, spėju, juokin-l jos sukilėliams. i *.'UgSe’° 30 , d ,

• •    i bernatorius sako, kad tas
apsunkina Motor Vehicles 
biurus. Laikas bus paskirs
tytas, kad nesueitų visi 
kartu atsinaujinti. Taipgi 
bus. pakeltos kainos už 
“pleitus” ir “laisnius”. Pa
kels kainas už medžiojimą, 
žvejojimą ir net už vedybų 
ceremonijas pas teisėųs.

Albany. — Milijonierius
gubernatorius Rockefelle- sion pirmininkas, vis dari ten turi savo vaikinus.

tik ketina 
labai neseniai jis pravarė apsun- nėti”.

giausia bus jo “Atsarginė Lie- į v. . Ptuva ” šiame mieste gyvena fa-
Jis pasiryžo sukurti “Atsar- į natiko Dalai Lama biolis 

ginę Lietuvą” Britų valdomąja-1 Gyalo Thondup. Jis ir jo 
me Hondurase, kuris stovi j pasekėjai skleidžia melus 
Centrinėje Amerikoje. | apie Kiniją ir tvirtina, būk

L. įPrūseika bando klerikalų ; kinai tibetiečius religiniai 
profesorių mokyti, priminda- į persekioja, 
mas -komedijų kūrėjui, jog! 
Hondurase “verda smala ir 
kad kaip galj kilti karas.” 
Prūseika klausia:

A“Kur stumia Pakštas savo! 
a^fes?”

Man atrodo, tegu K. Pakš
tas steigia ten “atsarginę Lie- 
tąvą,” tegu jis k u o grei-

Istanbul. — Turkijoje 
prasidėjo kritika prieš še

iniau įvestas Kamei Atatur- 
ko reformas religijoje. Tos 
reformos nepatinka musul
monų dvasiškiams.

Netikiu, kad pats P. Grigai- 
čiau pats keliasi į Honduras© Į tis tą tiesą pripažintų, bet tai
džiungles, togų ir savo avis 
ten pasiima.

Pirmiausia jis turėtų “atsar
ginėje Lietuvoje” apgyvendin
ti : pranciškonus, marijonus, 
menševikus, — na, o gal ir 
smetonininkus. Tegu jie ten 
sau ėdasi, prelato J. Balkūno 
laiminami.

Kokia JAV lietuviams būtų balsavimo taisyklė turėjo būti 
i Pakštui pavyktų pakeista.” Kas ta “neva de- 

sukišti mokratiška balsavimo taisyk
lė”? O gi tas: kai Naujienos 
įsikūrė, kiekvienas jos bend
rovės akcininkas turėjo lygų 
balsą, nežiūrint, kiek turėjo 
akcijų (šėrų). šiandien ten 
balsuojąma nuo akcijų, kurių 
P. Grigaitis turi daug.

Na, o “Laisvė” ir “Vilnis” 
tebesilaiko tos “neva demo
kratiškos balsavimotaisyklės.” 
Mūsų bendrovėse balsuoja ne

pripažįsta net ir kai kurie jo 
šalininkai, socialdemokratai, 
tik jie kol kas nedrįsta tai vie
šai pasakyti. Bet ateis laikas, 
kai ir jie pasakys panašiai 
k a,i p Laisvė.

MACMILLANAS NORI 
LAIKĄ PAILGINTI

Londonas. —
premjeras sako, kad jis dar 
nežino, 1
ir Rytų derybų. Jis nori 
pailginti Tarybų armijos 
laikąą pasitraukimo iš Ber
lyno, taipgi veikti, kad so
cialistiniai kraštai nepada
rytų atskiros taikos su Ry
tų Vokietija.

Sujudo Mozambuko 
hegrai gyventojai

New Dehli. — Indijos Johannesburgas. — Por- 
. Po I premjeras Nehru sakė par-; tugalijos. imperialistai stėn- 

“plačiai tą tyri-i 150 mylių kelionės buvo su- jamento posėdyje, kad Ti-'giasi užgniaužti žinias apie ’ 
'imtos. ibete sukilimas pasibaigė.(negrų išstojimus Mozambu-

įjis tvirtino, kad Indija lai- ko (Mozambique) kolonijo- 
kosi neutrališkai, bet rūpi-!je. Gi negrų masių judėji- 
nasi, kas atsitiko su religi-,mas ten auga ir stiprėja, 
nių fanatikų vadu Dalai' Sausio mėnesyje atvyko 
Lama. K'

Kinijos Tibeto provincija 
yra prie Indijos. Jau per il
gą laiką Indijoje buvo sklei
džiami gandai, kad ten bus 
sūkilmas. Vietos diploma
tai supranta, kad jeigu In
dijos vyriausybė ir 
neutrališkai”, tai ji netruk-! boikotavo rinkimus. Ypa- 
do toms jėgoms, kurios. tingai jaunimas jungiasi į 
kurstė tą sukilimą. Kai ku- slaptas ir pusiau slaptas 
rie numato, kad Vakarų!organizacijas, 
imperialistai veikia Indijo- Mozambukas yra piet-ry- 
je prieš Kiniją, kad paken-ltų Afrikoje, užima 297,730 
kus Indijos santykiams su ketvirtainių mylių plotą ir 
Kinija ir Tarybų Sąjunga', turi apie 8,000,000 gyvento- 

-------- jų-

ANGLIJA RAGINA 
VAKARŲ VOKIEČIUS
Londonas. — Vakaru Vo

kietijoje keršintojai ir nau
jo karo troškėj ai labai bijo
si, kad nesusitartų Vakarai 
ir Rytai. Ypatingai jie bi
josi, kad nebūtų įsteigtas 
neutralumo ruožtas Centri
nėje Europoje. J Anglijos 
valdžia juos ramiha, kad 
Macmillanas neina prie to.

TYRINĖTOJAS BUVO 
PAKLIUVĘS Į BEDĄ
Londonas. — Po sunkaus 

darbo gelbėtojai i '-‘vi 1 k o 
pusgyvį studentą iš 1,000 
pėdų gylio požeminio urvo. 
Oxfordo universiteto stu
dentas Neil Moss su kitais 
nusileido į Peak požeminį 
urvą tyrinėti ir įkliuvo vie
name iš siaurųjų urvų. Jis 
mirė.

Vėliausios žinios
Philadelphia, Pa. — Ne

toli Camdeno, N. J., mirė 
3-ių metų berniukas Klein- 
shmidt. Mirė pavalgęs 
“fluke” ir “flounder” žuvų.

Anglijos poiicija per radiją perser- 
as sako, kad jis dar .g§j0 Phila ir Camden gy-i 
kas išeis iš Vakarų 'ventojus dabar nevalgyti tų I

Jakarta. — Indonezijos 
kariniai laivai sučiupo kelis 
laivus, kurias buvo gabena
mi ginklai į Sumatrą ir Ce
lebes salas. Ten dar vis lai
kosi pakrikusios sukilėlių 
grupės.

žuvų.

Stamford, Conn.j — Mirė 
Leopoldas Dymša. buvęs. 
Smetonos konsulas hitleri
nėje Vokietijoje. Į Ameri
ką jis atvyko 1950 m. ir čia 
dirbo CARE įstaigoje.

Miami, Fla. — Amerikos 
karinio orlaivyno koman- 
dierius generolas C. Lemay 
sako, kad virš 1,000 didelių 
bombinių lėktuvų bile mi
nutę pasirengę pakilti su 
atominėmis bombomis puo
limui Tarybų Sąjungos.

»* r •*

naujas portugalų guberna
torius J. Carvalho. Vietos 
gyventojai boikotavo jo pa
sitikimo iškilmes. Portuga
lai paskelbė rinkimus, vie
tos valdininkų Beira srity
je. Vietos gyventojai išrin- 

“laikosi: ko savo žmones, o kai kur

Pats P. Grigaitis pripažįsta, 
jog “ta neva demokratiška

laimė, jei “ 
“atsarginėn Lietuvon 
visus, visus “veiksnius”!..

P. Grigaičiui nepatiko Lais
vės editorialas, kuriame buvo 
paminėta Naujienų 45-rių me
tų gyvavimo sukaktis.

Editoriale buvo pasakyta, 
kad Naujienos — JAV lietu
sių visuomenei neša ne naudą, 
* <alą, kad jos šiandien vado
vauja “visoms lietuviškoms re
akcinėms grupėms Ameriko
je.”

Argi tai netiesa?

TSRS TURI GALINGĄ
PREKYBOS LAIVYNĄ
New Yorkas. — Ameri

can Steamships Lines di- 
rektoriuSs A. Purdon sako, 
kad Tarybų Sąjungos pre
kybos laivynas .yra antras 
savo dydžiu po Jungtinių tūkstančiai streikuojančių 
Valstijų. ]_

Jis sako, kad TSRS turi mis. gynėsi 'nuo puolančios 
virš 1,000 prekybos laivų, 
kurie 1957 metais aplankė 
280 pasaulinių prieplaukų.

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas de Gaulle ma
no, kad karo pavojus dėl 
Berlyno dar nepraėjo.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris sako, 
kad 
niu 
bus

Buenos Aires. Keli

plieno darbininkų akmeni-
• — • 1 v •

policijos.

štai, kur sirpsta demokra
tija, ponas Grig’aiti!

Washingtonas. — Armi
jos štabo viršininkas gene
rolas M. Taylor netrukus 
pasitrauks dėl “senatvės”.

Atsk r i d o 
generali- 

lammarsk-

Maskva. —
Jungtinių Tautų 
nis sekretorius I 
joldas. Jis tarsis si tarybi
niais vadais Berlyno reika
lais.

Vakarai neis į viršū- 
konferenciją, jeigu ne
įmatoma pasisekimų.

IR VĖL KARTOJASI 
SENOJI ISTORIJA

Washingtonas. — Nespė
jo Macmillanas išvažiuoti,' Londonas, 
kain Washingtone ir vėl ei
na kalbos, kad gali neįvyk
ti viršūnių konferencija. 
Dabar kalbama, kad bus 
“laukiama, ką duos užsie
nio ministrų konferencija”. 
Gi einant prie ministrų 
konferencijos vėl susiranda 
daug keblumų. Kartojasi 
Antrojo frontū atidarymo 
istorija. Ir tada, kaip žinia, 
susitardavo, bet vos išsi
skirstydavo, kaip imdavo 
viršų tie, kurie jo nenorėjo.

ANGLIJA SUSIRŪPINO 
DĖL KARO BAZĖS

— Kada Ira
kas atsimetė nuo Bagdado 
karinės sąjungos, tai Ang
lija rūpinasi, kas bus su jos 
karinio orlaivyno Habaniya 
baze, kuri yra Irake, neto
li Bagdado. Anglija ten 
laiko šimtus lakūnų ir daug 
naujų bombinių lėktuvų.

LAIVAKROVIŲ 
STREIKAS PHILA. 

PRIEPLAUKOJE 
Philadelphia, Pa.

temational Longshore- 
men’s unijos 1,242 lokalas 
paskelbė prieš laivų savi
ninkus streiką. Sustreika
vo virš 4,000 laivakrovių ir 
prieplaukoje suparalyžavo 
24 prekybos laivus.

N. Y. VALSTIJOJE YRA 
DAUG BEDARBIŲ

Albany, N. Y. — New
— In-jYorko valstijoje yra apie 

500,000 bedarbių. K to skai
čiaus 150,000 nedarbo ap- 
drauda baigiasi su balan
džio 1 d. Pagal Kongreso 
nutarimą šierns bedarbiams 
apdrauda turėtų būti pra
tęsta iki birželio 30 dienos.

KASYKLŲ SPROGIME 
ŽUVO 9 MAINIERIAI
Robbins, Tenn. — Cum- , 

berlando kasyklose, 4,000 > 
pėdų gelmėje po žeme, įvy
ko gazo sprogimas. Nelai- 
mėje žuvo '9 angliakasiai. 
Gelbėtojai surado mainie- 
rius negyvus, gulinčius vei
dais žemyn.

Londonas. — Anglijos 
karinis štabas paskyrė 
maršalą Sir Thomasą Pikę 
komandieriumi karinio or
laivyno. Jis yra 52 metų 
amžiaus.



j i

i

ji

V H IC VI LITHUANIANJU A 1 d V Ii SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays, 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND KILL 19, N. Y.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.,
under the Act of March 3, 1879.

Established April 5, 1911---------------------------- ROY MIZARA, Editor

United States, per year ......  $9.00
United States, per 6 months $5.00
Queens Co............... $10.00 per year
Queens Co....... ?5 50 per six months

“FINE!”

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

112.00
$6.50

PO TO, KAI BAIGĖSI prezidento Eisenhowerio su 
ministru pirmininku Macmillanu oficialūs pasitarimai, 
spaudos korespondentai kreipėsi pas prezidento sekre
torių Mr. Hagerty, prašydami, kad jis trumpai 
dintų pasitarimus. Mr. Hagerty juos apibūdino 
žodžiu: Fine! Vadinasi, jo nuomone, pasitarimai

vienu 
buvo

Jeigu taip, tai ir mes sekretoriaus Hagerty apibū
dinimą apibūdinsime vienu žodžiu; good!

Ką gi vyriausiai šitie du dideli vyrai svarstė ir ką 
nutarė?

Vyriausias klausimas buvo: šaukti viršūnių konfe
renciją ar nešaukti? Britanijos ministrų pirmininkas 
Macmillanas, kalbėjęsis su Chruščiovu, su de Gaulle, su 
Adenaueriu, atvyko į Washingtona griežtai nusistatęs 
būtinai šaukti viršūnių konferenciją.

Prezidentas Eisenhoweris, paveiktas Mr. Dulleso, 
buvo kitokios nuomonės. Jo nusistatymas buvo toks: 
pirmiau sušaukti keturių didžiųjų ambasadorių konfe
renciją, kad ji paruoštų “gerus planus” viršūnių sueigai. 
Jei ambasadorių konferencija bus sėkminga, vieninga, 
paruoš “gerus planus”, tuomet šaukti viršūnių konfe
renciją. O jei ji nebus sėkminga, viršūnių konferencijos 
nešaukti.

Paviršium žiūrint, skirtumas tarp Eisenhowerio ir 
Macmiilano nėra jau taip didelis.

Kas Ką Rašo ir Sako
TEBE AGITUOJA listų ir dvarininkų viešpa-,
UŽ KARĄ .............................. v ” 1

Ryšium su prezidento Ei-j 
senhowerio prakalba, kleri-, 
kalu v

Veiksnių” rašeivos patei- 
iš J. Paleckio!44Veiksnių” melas ir tikrove

Dar taip neseniai reakci- net Lietuvos vyriausybes pareiškimo, kuris 
i' “Y31?? jniai emigrantu veikėjai gas- vadovas pareiškęs: tavima, jei tik kas pažade- r • v. " . į ,> J H 1 i dino norinčius grįžti ir grįz- namasis darbas del grįžimo

... - l tančius į Lietuvą, kad jie, į Tėvynę pirmoje eilėje nu-,
- -i . - girdi, gimtinės nepasieksią, kreiptas į tuos žmones, ku- lietuvių balso”

Jie net tebęsimeldžia būsią suimti, ištremti. Bū- rie pasitraukė karo metu ir eilutėse, kur paliestas senu
kai vi- davo dedami pranešimai, i neteko Tėvynės.” j JU emigrantų grįžimo klau-

tariamai, gauti iš .Lietuvos,; Kaip žinoma, antrojo pa-|slmas» pasakyta: “Šiuo nie
kad vienas ar kitas grįžęs | saulinio karo metais iš Lie- į tu nesą pribrendusios sąly- 
pasikoręs, nusižudęs. Vėliau [tuvos į užsienio šalis pate->g°s DĖL VISUOTINO 
“veiksniai” pradėjo pliaukš-j ko keliasdešimt tūkstančių! ® M I G R A N T Ų GRĮŽI- 
ti, kad, esą, į Lietuvą ka- lietuvių. Kas tai per žino- pabraukta),
žinkas viliojus visus emi- nes? Vieni iš jų pabėgo dėl 
grantus ir žadami kone ■ vienokių ar kitokių nusikal- 
aukso kalnai. Kai šios ne- itimų prieš lietuvių tautą 
sąmonės išaiškėjo ir jomis • bendradarbiaudami su oku- 
niekas nebetiki, nes jos pa- pantais, bet dabar nuošir- 

jsirodė esančios, kaip ir visijdžiai apgailestauja, kiti bu
kit! šmeižtai, išlaužtos išĮvo hitlerininkų išvežti, tre- 
piršto, “veiksniai” į 
naujų

-ųjtų jiems prikelti į iš numi- 
' rusių fašistinį smetoninį re- 

kovo 19 .žinią. < 
“filosofi- naują karą, kuris g 
smarkiai. siškai nušluotų Lietuvą nuo 

žemės paviršiaus!! Kas lie-
ją.” Dienraštis
bara prezidentą, kam jis ža
da tartis su Chruščiovu. Jis i čia Lietuvą, jų nusistaty- 
reikalauja, kad Amerika.mas toks: Jeigu ne mums, 
duotų Sovietams ultimatu- tai ir niekam! Kam jiems 
mą. Ir jeigu pastarieji jo reikia tokios Lietuvos, ku- 
už neišpildytų, Amerika tu- rioje valstietis, darbininkas 
ri jiems pasakyti : “Mes tu- jr c|arb0 inteligentas nesi- 
rime pakankamai moralinės ran(|a p() pOnO) buožės, ka- 
ir karinės jėgos padalyti r> pitajisto ir kunigo kurka! 
to atitinkamas išvadas. i

Kitaip p as a k i u s mes NEJAUGI NASSĘRIO 
skelbsime Sovietams kai ą.. ASMENYJE GIMTŲ 
O kad toks karas reikštų NAUJAS MUSSOLINIS? 
pasaulinį ir viską naikinau-1 

itį karą, tai vienas niekis! Kanadiškių draugų sa- 
1 “Draugo” štabas kaip tik vaitrastis “Liaudies Bal- 
, tokio karo ir laukia, ir! sas” šitaip apibūdina Jung- 
trokšta ! tines A r a b ų Respublikos

Laimė, kad mūsų š 
prezidentas turi a p s č 
daugiau proto, negu 
nardas Šimutis.

Aiški- spausdintas “Tėvyhės bal
so” 74(138) nr.

Cituojamose “Argentinos 
ir “Laiko”

Taigi ir čia kalbama ne apie , 
senųjų emigrantų grįžimą 
aplamai, bet apie visuotinį 
grįžimą. O svarbiausia tai, 
kad minėtų laikraščių ra
šeivos sąmoningai nutylėjo 
tolimesnius pareiškimo . žo- I v V ui VXVX AOVV/JH, IXV*! a -• •

griebėsi (ti traukėsi nuo artėjančio į džius, kur užakcentuota; 
argumentų.” Pasta-' fronto, ketvirti buvo gebel-1 ^eniru’ buržu a z i j a s 

|ruoju metu jie ėmė klasto-!sinės propagandos bei bur- viešpatavimo laikais, vy*
■ 1 nacionalistų su- riausybei nerūpėjo, kur irti ir savaip aiškinti Lietu-! 

vos valstybinių veikėjų,! 
spaudos pareiškimus apie! 
grįžimo į gimtąjį kraštą są
lygas ir aplinkybes. “Veiks
nių” spaudoje pasirodė su
klastoti rašiniai apie Justo 

Egipto prezidentas Naseris Paleckio viešėjimą Brazili- 
suvaidino svarbią rolę išvada- joje, jo pasikalbėjimą SU 

“Tėvynės balso” bendradar
biu.

Štai, “Argentinos lietuvių 
balsas” 1958 m. 1104 nr. 
pareiškė, kad, girdi, vilniš
kis “Tėvynės balsas” “kvie
čia užsienio lietuvius grįžti j 
tėvynėn. Tai propagandos 
reikalas, kadangi ten lau
kiami tik pabėgėliai.” Ta
tai, pasak šio rašinio auto- 

kad Irakas butų prijung- riaus, kaž i n k o k i o Nado 
Ątrodo, kad! Giedraičio, patvirtinęs Jus- 

ir Sirija apgailestauja, j i

‘įlies Prezldento Nasserio užsilai-!^
.kvnui ii* nnliiikn • , .

AR LENKAI
JAU ATSIPEIKĖJO?

A m e r i ko j e gyvuo j a Ą m e- 
rikos L e n k ų Kongresas. 
Tai labai reakcioniška or
ganizacija. Jai vadovauja

vinie Egipto iš supuvusio ka
raliaus Farouko vergijos ir 
svetimų dominacijos. Už tai 
jam egiptiečiai dėkingi. Bet 
atrodo, kad jis nenori pripažin
ti kitiems tos laisvės, kurią jis

. Bet panagrinėjus jį niakartistinio tipo Karolis 
Nenorint šaukti viršūnių konfe- Rozmarekas

Pranešimai iš [Vidurryčių 
kalba apie tai, kad Naseris no
rėjo nuversti dabartinę Irako 
vyriausybę, kadangi ji nėra 
linkusi pasiduoti Naserio no
rams, I 
tas prie Egipto, 
dabar 
jog ji prisidėjo prie Egipto.

Gerai įsitvirtinęs, Naseri’s 
pradėjo slopinti visus, kurie, tik 
kokią nors opoziciją rėdo jo 
siekiams, 

griuvėsių ir žengti pirmyn sutampa 
naujojo gyvenimo 
Tai žmonės, labai panašūs1

Nuo to laiko, 
kai Lenkija tapo liaudiškos 
demokratijos respublika, ši
tie lenkai paskelbė jai kry
žiaus karą. Ir kiek jie šu
nybių nebepridarė, kad tik
tai pakenktų savo sentająi 
tėvynei prisikelti iš jkąro <.

re^ciją, galima ambasadorių konferenciją tiesiog suar
dyti; galima visuomet aiškinti, kad ta konferencija “ne
pavykusi”, todėl neverta šaukti viršūnių konferenciją.

Na, ir Macmillanas atvyko į Washingtoną įtikinti 
prezidentą savo pozicijos teisingumu. Jis sakė, jis siūlė, 
kad prezidentas sutiktų su jo nuomone: viršūnių konfe, 
renciją šaukti, nepaisant, kuo baigsis ambasadorių kon* 
ferencija.

Na, ir prezidentas Eisenhoweris buvo įtikintas, 
kad taip turėtų būti. Ir abudu vadovai, sakoma, susitai
kė! Vadinasi, viršūnių konferencija įvyks. Kada ji 
įVyks? Gal liėpos, gal rugpjūčio ’mėnesį, bet įvyks. O tai reakciniams lietuviams,' 
labai’svarbus dalykas! Ten bus tartasi Berlyno ir Vo- kurie sudaro Amerikos Lie- 
kietijos ateities klausimais. ■ j tuvių Tarybą, j

— •— abieji labai tampriai bend-

tas Paleckis, tiek lankyda- ĮJiai seserų, 
masis Brazilijoje, tiek iri 
“Tėvynės balse” '

i n r. I 
kurtė Wli ! gražu nė-1 mas

žuazinių 
klaidinti h’ t. t.

Niekas šių tautiečių ne
vilioja, nenori jų nei pa
grobti ir nelaiko pavojin
gais.
Tiesa yra tai, kad Lietuvos 

visuomenė užjaučia tuos, 
kurie skurdžiai svetur gy
vena, kurie kenčia dėl to, 
kad jų vaikai nutautė
ją, užmiršta lietuvių kal
bą, nieko nežino apie sa
vo tėvų krašto gyvenimą, 
jo žmones ir papročius. 
Mums skaudu ir tai, kad 
vyras gyvena anapus van
denyno, o žmona su vaikais 
Lietuvoje, kad motinos akis 
pražiūri belaukdamos karo 
metais išklydusių sūnų ir 
dukrų, seserys brolių ir bro-

kaip kas gyvens, ar gaus 
kur darbo, tai šiandien tie 
klausimai vyriausybei be
gali nerūpėti. Kadangi grįž
tančių jų dauguma nori įsi- 
kurti didesniuose miestuo
se, sunkumų susidaro dėl 
aprūpinimo butais, n o i\s 
naujų namų ir daug stato^- 
ma. Lengviau yra įsikurti 
kaimo vietovėse.”

Kai buržuazinėje Lietuvo
je 1939 m. pakštai f kūrė 
planus dėl “planingo” 300,- 
000 krašto žmonių išgabeni
mo kažkur į džiungles, tai 
dabar Tarybų Lietuvos vy- 
rausybė planingai ir dideliu 
rūpesčiu bei globa padeda 
seniesiems emigr a n t a m s

(“T. Balsas")
; Lietuvos visuomepė nori 

74(138) j padėti tiems, kurie nori su- 
, _ {.grįžti į gimtuosius namus,

Kitas, Argentinoje je;idžia-|o įas nenori ar neturi gali- 
“religinio turįnio laik- mybių grįžti, tegul ir pa- 

raštis “Laikas” 1958 m. .sijieka ten, kur gyvena. 
lfĮ224 nr, ,emė tyirtįnti, kad 

[■ - ■ ■ , gii’di. , “Grižiinią į Tėvynę’ 
Naserio politika, be komitetas "visomis vilionė- 

.. .vjvnvs, atstūmė leases arabų mis norėtų pasigrobti tuos, 
Faktinail |luo jo jr jc jungtine? Arabų kuriuos Paleckis vadina su- 

■ 1
TOLYDŽIO BUVO paskelbta, jog tarp Eisenhowe- radarbiauja. Lenkai prieš naujo diktatoriaus? ’ 

’irakarų tapo “at- Lenkiją, lietuviai prieš 
reikėtų suabejoti, tuvą!

Bet štai dabar visu 
.rumu iškyla Berlyno ir

su plačiųjų masių 
keliais! troškimais. Jis pradėjo opozi- 

j cinius elementas 1 ayeštuotr ir 
! mestj . į kalėj imtis.. ! - > > 

Tokia ]
i abejonės, i

Lie

Respublikos. Ir kas gi nori 

kaip pamenate, 
j’aėmęs ga-rio ir Macmiilano, taipgi tarp visų 

steigta glaudi vienybė”. Tuo, tačiau, 
Kai kurie korespondentai, arčiau stovį Baltojo 

Namo, teigia, kad ne visais Vokietiją ir Europą liečian-
kietijos klausimas. Vakari
nė Vokietija apginkluoja
ma. Gi sustiprėjus ir ap
ginkluota Vokietija sudaro 
mirtiną pavojų Lenkijai.
' R o z m a r e kiniai lenkai, 
matyt, • tą pavojų pradeda 
numatyti. Ir štai pasiunčia 
delegaciją j Washington^ ir COuVer,“ Kanada 
įteikia mūsų vyriausybei “Naujienose 
prašymą. Ko gi jie prašo? skaitome: 
Jie nužemintai prašo, kad' 
būtų paliktos dabar tinęs 
Lenkijos vakarinės sienos, lietuviams

čiais klausmais buvo susitarta. Sakoma, tarn Didžiosios 
Britanijos ir JAV kai kurie skirtumai tebėra neišspręs
ti ir gal būt juos išspręs tik viršūnių konferencija.

Komercinė spauda jau pripažįsta, jog Macmillan o 
vizitas, jo pasisekimas įtikinti prezidentą Eisenhowerį 
dėl viršūnių konferencijos buvo jo asmeninis triumfas. 
Šiuo savo žygiu jis gerokai paaugo britų ir pasaulio 
akyse.

Grįžę į Washingtona, prezideYitas ir ministrų pir
mininkas užsuko pas sergantį Valstybės sekretorių Dul- 
lesą ir pasakė jam, kad jo nusistatymą- jiedu atmetė. 
Kaip Dullesas tai priėmė, neturime žinių, bet reikia ma
nyti, kad sergančiajam žmogui šis pranešimas buvo gan

ašt- 
Vo-

J ■į Daugelis, tūkstančių žmo
nių, -karo metais pasitrau
kusių , iš Lietuvos, sugrįžo, 
susijungė su, artimaisiais, 
ramiai gyvena ir dirba savo 
krašte, metę klajūnų, žmo
nių be gimtojo krašto šun
kelius. Jie grįžo į tikrą ke
lią ir atgavo Tėvynę.

Toliau; Kas ir kuomet

Musolinis,
l buvo socialistas.
lią jis pasidarė žiaurus dikta
torius. Jis susidėjo su Hitle-, 
riu ir buvo dalyvių tų baisių Į 
įvykiu, kurie sekė Vienas pas- j

galo tiems rybų Lietuvą.
•ytas gentinos lietuvių balse” mi- ir būti negali, nes pastaruo- 

i nėtas rašeiva šaukia, kad, ju metu kaip tik daug grįž- 
Lštai, žiūrėkite, “seni Lietu- ta senųjų emigrantų, kurie
vos išeiviai nereikalingi,” Lietuvoje šiltai sutinkami.

k ui 
diktatoriams buvo ♦ padai' 
galas.

PADARĖ GĖDĄ 
KANADOS 
LIETUVIAMS

i i

Korespondencijoje iš Van-j
i tūpusioje'

M

klaidintaisiais,” kad jie ta
rybiniam kraštui “yra pa
tys pavojingiausi.”

Ko tuo siekia “veiksniai”?
Pirmiausia, jie nori sukir
šinti tuos senus išeivius, j yra sakęs, kad Tarybų Lie- 
kurie nuoširdžiai remia Ta-'tuvai “seni išeiviai nereika- 

. Todėl “Ar- lingi”? Juk didesnio melo

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

BET NEREIKIA MANYTI, kad Dulleso politikos 
šalininkai, šaltojo karo šalininkai, tylės ir nieko neveiks. 
Ne! Jie dės pastangų paveikti prezidentą Eisenhower}, 
kad jis darytų kliūtis viršūnių konferencijai neprileisti 
įvykti.

Nelaimė amerikiečių, stojančių už susitarimą, o ne 
už karą, yra ir ta: jie labai mažai nusimano apie Berly
no reikalus, net ir apie patį Berlyną. Neseniai dienraš
čio New York Timeso korespondentai klausinėjo ameri
kiečių, ką jie mano apie Berlyno reikalus. Koresponden
tas James Reston rašo: “The correspondents found ge
neral confidence that the Berlin issue would be settled 
by negotiation rather ‘than by war.”

Teisingas nusistatymas! Deja, 39 procentai apklau
sinėtųjų nežinojo, kur Berlynas stovi; nežinojo to fakto, 
kad Berlynas, yra Vokieti jos Demokratinės Respublikos 
teritorijoje, už 100 mylių į rytus nuo Vakarų Vokietijos

Jei tie 39 procentai būtų tai žinoję, jie, be abejones, 
būtų daug griežčiau pasisakę prieš bent kokį bandymą 
ginklo pagalba spręsti Berlyno ateitį.

Tuo būdu, nors Eisenhowerio susitarimą su Macmil- 
Janu galima pavadinti “fine”, žinokime, jog dėl to dar 
bus sukelta Amerikoje nemažai triukšmo. Žinokime, 
kad yra Amerikoje karštagalvių, kurie nori karo. Su
praskime, kad tie elementai netylės, o šūkalos, darys vi
sokias provokacijas, kad gražuoju dėl Berlyno nebūtų 
susitarta.

Jau ir dabar, vos spėjus pasitarimams baigtis, pro- 
dullesinė spauda bando juos visaip menkinti.

Vadinasi, Amerikos žmonės turi nuolat budėti.

2,. p.-rLaisvė (Liberty)—Penktad., kovo (March) 27,1959
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APSKR. VEIKIMO
Apskritį sudaro šių mies

tų kuopos: Philadelphijps, 
Camdeno, Gibstowno, Clįes- 
terio ir Baltimorės. . .4

Kovo 15 d. Philadelphl- 
joj, pas H. Plėtienę, atsibu
vo apskrities Veikiančiojo 
komiteto pralpėstas posėdis. 
Dalyvavo Žemaitis iš Balti
morės, Lipčus ir Šlajus iš 
Chesterio, Kazlauskas, Ple- 
tienė, Lietuvaitė, Puodis, 
Griciūnienė ir Merkiai iš 
Philadelphijos ir Bekampiai 
iš Avalon.

Iš išduotų raportų paaiš
kėjo, kad apskritis yra ge
rame stovyje. Visi nariai, 
kiekviename mieste, veikia 
su pasišventimu organizaci
jos naudai, ypatingai Lais
vės vajuje. Buvo surengta 
parodymas filmų iš Lietu
vos Baltimore]’, Chesteryj ir 
Philadelphijoj. Šiame sezo
ne bus parodyta filmų dar 
daugiau.

Raportai iš visų vietų ge
ri ir džiuginanti. Kur vei-

cesas aplinkybių, žmogaus kū
no, nervų sistemos, smegenų. 
Sąlyginiai refleksai gamina 
įpročius, giliau įeina į vidų ir 
net kontroliuoja daugyfoę kūno 
ir proto procesų. Jie nustato 
žmogaus smegenų darbą,

Įvairūs sąlyginiai refleksai 
tarpusaxy surišti krūvon. Im
kime kad ir kasdieninę mišrią 
dalykų i'utiną. gyvenime. Jūs 
einate rytą į darbą,' prisiren
giate valgyt, pažiūrite į laik
raštį, pašiklausote radijo pra
nešimų apie įvykius, darbus, j 
žaismus, pramogas. Pakeliui Į prie pabaigos, kalbėta apie 
kioske, nusiperkate kokį maž
možį. Visi panašūs smulkučiai 
veiklumai vyksta beveik savai
me, automatingai, be proto 
įtampos. Vyksta iš įpročio, iš 
įgautų sąlyginių refleksų.

Kai -vaikai pradeda eit į 
mokyklą, jie įgauna naujų 
įpročių, kolei išipoksta prisir 
taikyti prie mokyklos sistemos. 
Bet tokia griežta ajtmaina gali 
būti pavojinga, gali sukrikdyti 
prptinį, : 
emocijas, sąjūdžius. Kai žmo
gus permaino darbą, įvyksta

Darbo sąlygos 
Tarybų Sąjungoje

Tarybų šaly žmonės kitaip 
Jie išauklėti, 

į perauklėti kitaip. Dabar ma
sės kitaip įvertina savo darbą.

Vasario 13 d. Vancouverio ■
prisiekusiųjų teisme Kanados Į : fĮarbąt 
ILL..‘—„s gerai žinomas ad-i •— ■ A 
vokatas Jonas Justlis-Juškaitis, j j ■

rastas kaltas jje suranda dideli dvaisinį pa- 
bai atidžiai ir net simpatin- (1^1 moters išprievartavimo i ”

Ir sakoma, kad musų vy
riausybė lenkų prašymą la

Kerai

?6 metų amžiau,
i r 

■nuteistas 8 metams,kalėjimo.
Jaunas, daug žadantis advo-gai išklausė.

Nejaugi reakciniai lenkai katas J, Juškaitis, kurį laiką didingumą.
būtų nors valandėlei pamir- darbavosi ir Toronte. 1955 m. 
šę plūsti savo senąjį kraštą ;JIS gavo advokato [teises Van- 
. . , ,. . " • " | couyer, B. C. Bet už nusikalti’ imatyti jam nauja pavo-i.. . . . _ ą . „. _ N,1 T . i tunus tos teises iš jo ten po
JU 1S ’vokiečių puses. Jei: mėnesiu vėl buvo atimtos, 
taip būtų, tai jie tuomi įro-i pastebi laikraštis.
dytų savo blaivė j imą.
pasirodytų toli gražu pra-!timas, už
lenkę savo
kolegas iš Amerikos Lietu-!,lino
vių Tarybos pastogės. Pas
tarieji, kaip žinia, be jokios
atlaidos ir be jokios per- tores darMr~ Lapkričio mėn. 1 
traukos tebesilaiko savo se-id. Juškaitis ją atsivedęs į savo 
nojo nusistatymo — tebe-! įstaigą 709 Dunsmuir St. 8 vai.

išgėrusi 2

Jie Tačiau kriminalinis nusikal
tu r į |J- Juškaitis 

lietuviškuosius SIUO ka,,tu gavo 8 metus kalė- 
buvo 29 metų danės imi- 

! grantės išprievartavimas.
Teismo jinai liudijo, kad ji

nai ieškojusi stenografės-sekre-

keikia ir tebeplūsta viską, I >( mi.n’. ,?a.f ’ . ., ... . • v Martini, nnai nustojusi sakas tik ateina is musu se-| _ , . , ■ .v įmones. O kai no Z'/o vai. atsi- 
nosios tėvynės. Jie su mielu [ Kavo_bovUBi visiškai nuoga ir 
nOl IA LltllętlA .VIS “į apsvaigusi JuškaiČio įstaigoj.

1 i • 1 Y T T 1 •tą paaukoti lenkams, o Klai- 
vokiečiams, 
lenkai būtų 

o vokie

Su savo tokiu biauriu po
elgiu šis nelemtas sutvėri- 
mas pažemino lietuviu var- 

............................................ da. ‘ : 
ciai hitlerininkai, ir jei tik ijnflSų tautiečiai Visur pado- 
jiems kas nors pažadėtų, rjaj įr pavyzdingai užsilai- 
Lietuvon sugrąžinti kapita-!kytų. I, .

jeigu tik tie 
pįlsudskininkai, Mes trokštame, kad

•sitenkinimą savo įkvėptu, en
tuziastingu darbu. Supranta 
darbo kilnumą, darbo tikslo

kokios vidutinio fabri- 
darbo 'sąlygos Tarybų 
sakysim, fabriko rašti-

štoi 
kinio 
žemėj, 
nėj.

Kambario temperatūra vėso
ka, 61-68 šilumos laipsniai. 
Vėdinimas būtinas, bet be or- 
valkų, be skersvėjų. Rūkymas 
absoliučiai uždraustas darbo 
patalpoj, visur ir visuomet. 
Kambarys apšviestas lygiai, ne 
per smarkiai. Kur pats dar
bas vyksta, ten šviesa skaid
resnė, — tai padeda 
susikaupti. Kamabrio 
aukštas: mažiau 
gų, duoda orumo, 
tingumo.

Ir visur daug,
ria įpročiai, įprastinė tvarka. 
Tam tikra įprastinių veiklumų 
tvarka, sustiprinta sulygintu 
refleksų sistema, gražiai krū
von suimta.

geriai! 
lubos 

slogina žmo- 
ertnmo, ver-

daug nusve-

tinned reflexes) ? Tai Pavlo
vo ištyrinėti reiškiniai, reiški
nių sistemos. ... Sudėtingas pro-

Nutarta pagelbėt L. Tilvi
kui, Eastone, suorganizuoti 
LLD kuopą. Pavesta tai at
likti Žemaičiui ir Puodžiui.

Žieminiam sezonui einant

parengimus vasaros laiku. 
Nutarta, kad apskritis su
rengtų pikniką. Jeigu ne 
pikniką, tai išvažiavimą. 
Pavesta tai atlikti Puodžiui 
ir Kazlauskui.

Pranešta, kad baltimo- 
riečiai apie vidurį birželio 
mėn. rengia spaudos naudai 
pikniką. Nutarta tą pikni
ką paremti, ir filadelfiečiai 

Liwn f'* 4*x y<A fTT 1 i/A e 
ti pikniką.

Bekampis pranešė, kad jie 
sumizgimų, o kolei jis po tru- pengia Avalone gegužės 31 

prisitaiko prie Į d. sezono atidarymo proga 
pokylį. Nutarta paremti tą 
pokylį ir prisidėti prielipą 
s u r engimo. Filadelfiečiai 
dalgaus masiniai — ren
giasi atvažiuoti busu.

1 J. A. Be/campis

fizinį mechanizmą, suorganizuos busą atvažiuo-

puti .įpranta, 
naujų aplinkybių. Draugo 
mirtis, koks staigus įvykis irgi 
sutrukdo žmogų, kol jis iš
moksta palaipsniui prisitaikyt 
prie įvykusių permainų. Pasi
ryžimas, valio.s jėga visur daug 
padaro, padeda prisitaikyt.



Pasikalbėjimas su Lietuvos rašytoju Jonu Šimkum
Žinomą lietuvių rašytoją, i sukaupti savo rinktinių Jonynas, sėkmingai reiš- 

ilgametį spaudos darbuoto-1 raštų tritomį, jeigu tik už- kiasi V. Giedra, Br. Macke- 
ją Joną Šimkų praėjusiais teks laiko ir jėgų. O galvo- vičius. 
metais užgriuvo nelemta, je jau suplanuotas naujas į 

sunki Širdies liga. Labai romanas iš kolūkių kūrimo- grįžo
— Į tarybinę literatūrą 

senesniųne vienas
daug susirūpinimo rašytojo si Lietuvoje dieni) “Mes ne rašytojų. Ką jūs apie juos
sveikata parodė užsienio angelai”, 
lietuvių spauda, o neseniai — Ką galėtumėte Pasa-

manote?
— Mane labai džiugina

įvykusio Lietuvos rašytojų kyti apie neseniai įvykusį tai, kad Antanas Miškinis
suvaziavimo
laiškai dar kartą ]_
kiek daug gerų bičiulių Jo-i _ jįs parodė, kad mūsų 
nas Šimkus turi užsieniuo- i rašytojai aktyviai dalyvau- 
se. Aplankėme Šimkų jo, ja kūrybiniame darbe.
naujame bute. Duris atida- ... Ką ga|imia pasakyti
rė pats šeimininkas, rasi- apįe tarybinės lietuvių lite-

proga gauti Lietuvos rašytojų suvažia- nenuėjo Aisčio ir Brazdžio- 
j parodė, vimą? nio šunkeliais, bet įsijungė 

' mūsų lietuvišką ’tarybinę 
literatūrą ir, atrodo, suran
da įdomių, naujų temų savo 
poetiniams kūriniams. 
Džiaugiuosi, kad kūrybos 
darbe vėl dalyvauja Jonas 
Graičiūnas, Stasys Anglic- 

aš ne-

kalbėjimą pradėjome klau-1 ratūros dabarti ir j.os atei.
simu apie sveikatą. jų?

— Kaip matai, po truputį' _  Didelė yra dabartis, o kis ir kiti. Žinoma,
dirbu. Pasikėliau nuo stalo, i .lteitjs bus dar didesnė, mažiau džiaugčiausi, jeigu 
kur, matai, guli naujo aš-jypač, kad kasmet mūsų Ii-!Amerikoje ir kituose kraš- 
tuonių tomų Petro Cvirkos j terat’ūron stoja vis didesni 'tuose besistumdą rašytojai 
rinktinių raštų leidimo ko-, būriai jaunų įr talentingų I grįžtų j savo Tėvynę ir įsi- 
rekturos. Esu šio leidimo ■ rašytojų. Imkime Justiną! jungtų į mūsų bendrą dar- 
r(idakcinės komisijos nariu.| Marcinkevičių, Algimantą-bą. .
Sveikata stiprėja,, jauciuo'-l Ba]takb Vytautą Rimkevi-I — Emigracijoje yra dau- 
si vis geriau. Turiu didelį A]gi poci„ Yra ir dau-1 giau buvusiu Jūsų bičiulių- 

va L 111 L i nuo i . c v i v j 1 • 1 norą dirbti, neatsilikti nuo'gjalL 
kuriančios, statančios liau- —Mūsų priešai bando
dies.

— Kokie kūrybiniai 
nai?

— Be darbo Cvirkos 
tų redkolegijoje, man 
ka artimai bendradarbiau
ti su Lietuviškosios Tarybi
nės Enciklopedijos redakci
ja, esu jos Literatūrinio 
skyriaus redakcijos narys. 
Tačiau svarbiausias, mano 
šio meto darbas: paruošti 
ir iki <‘ių metų pabaigos iš-1 Mieželaičiu prasidėjęs gra- 
leisti nauju apsakymų rin-lžiai auga lyrikos žanras, 
kini “Ryt bus gražu”. Tai čia įsijungė Vladas Mozū- 
bus apie 15-kos la”kų ap-iriūnas, Vacys 
imties knyga. Džiaugiuos, | laimesnieji — M ai 
kad Maskvos “Sovietskij Rudokas ir kt.
Pisa^el” leblvkla rusu kai- nrlainaHais. įvairiais ir so
ba išleido 30 tūkstančių eg- idripic bakais, 
zemnlioriu tiražu m an o poetines linijos 
“Ansakvmu” rinkini. Miela tai neatsisako ir neatsisa-' šes su hitlerininkais. O to- 
mąn ir tai. kad neseniai iš-'kvs nuo nilietinės lyrikos, kie pažangūs žmonės, kaip

Tai kovos dainos, dainos už Antanas Rūkas ir kiti, jie 
komunizmo sukūrimą ir ne. iš persisotinimo, o dėl 
nraelgies liekanų sielose su- lęšiu šaukšto nuėjo klapčiu- 
triuškinima. Tokių poetų ■kauti reakcionieriams. Aš 
būryje pirmauja Antanas netikiu,

| rašytojų ir žurnalistų, ku
rie buvo laikomi pažan-

tvirtinti, kad tarybinė lite- giais« o šiandien dalis šmei
* v • nn 1 v • _ 1 _žia Tarybų Lietuvą...

— Negalima visų suplak
ti į vieną krūvą. Pavyz- 

—Netiesa! Mūsų kritika džiui, dėl Jono Kardelio

pla-1 ratu ra yra “propagandinė”, 
“plakatinė”, “agitacinė” ir 

ras-; panašiai.
ten-

mai__ _____  .
ėlf> mano verstas > ižvmaus 
Vokyčiu rašytojo Bombar
dų Kellermano antifašisti
nis romanas “Mirties šo
kis”. J metu nabaiga noriu

Jonas Kaškaitis

Mūsų sielos architektai
Nors trumpoj sutraukoj; viškai iš marksistinės kriti- 

noriu paminėti svarius aka
demiko K. Korsako pareiš
kimus, pateiktus Lietuvos 
TSR rašytojų trečiajam su
važiavimui.

Pasveikinęs suvaži avi
mą Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos Pre z i d i u m o 
vardu, K. Korsakas nori, 
kad rašytojai daugiau 
kreiptų dėmesį į mokslo ir 
literatūros ryšį su tarybi
nio gyvenimo praktika.

— Mums, ideol o g i n i o daryta i 
fronto darbuotojams, rašy- marksistinės lietuvių kriti- 
tojams ir literatūros tyri- kos palikimui iškelti. Neiš- 
nėtojams, labai reikia ko- leisti V.. Mickeviciaus-Kap- 
voti už ideologinį principin- suko kritikos raštai. Atėjo 
gumą, už marksistinės ide- pats laikas pradėti rimtai 

stabią naująją mūsų Lietu- jungė su vištos kiaušiniu, ir'ologijos grynumą. Reikia rūpintis marksistinės este- 
vą! ■ _ _.dideli drūtą paukštį šalinti bet kokias ideologi- tikos ir kritikos raštų spar-

. * - tesniu leidimu.
— Pasitaiko asmenų, ku

rie baigė tarybini universi
tetą, apgynė disertacijas, 
gavo tarybinius mok s 1 o 
laipsnius — ir šiandien yra 
jau paskirti mokyti kitus, 
bet pasirodo, kad jie tebėra 
nieko neišmokę, r»es nepa
žįsta pagrindinių marksiz- 

___  v___  mo-leninizmo teorijos prin- 
dėvertinant kai kuriuos B.leipų.
Sruogos ir V. Krėvės kūri
nius. Mes labiau turime rū
pintis, kad kiekviena naujai 
perspausdinta praeities ra
šytojo knyga būtų mūsų 
skaitytojų, ypač jaunimo, 
priimama ir vertinama ta
rybiniu požiūriu, socialisti
nės estetikos ■ požiūriu.

— Mums reikia labai rim
tai susirūpinti socialistinės 
estetikos platesniu propa
gavimu... O mes dabar ne
turime nė vieno rimtesnio; 
marksistinės estetikos vei- 

. Jie organizuojasi ir kalo, pirminių marksistinių 
nori vykti i savo šalis nu- šaltinių šia tema. Kol kas 
vertimui diktatorių, Kubos nė vieno neturime. K. Mark- 
vyriausybė tam jų organi- so, F. Engelso, V. I. Lenino patyrimą, 
zaciniam darbui netrukdo, apie kultūrą ir mena kuri-, darbą, draugai! — 
bet nesutinka, kad jie orga- nio, išversto į lietuvių kai- MUms čia klaikiose ame- 
nizuotai važiuotų iš Kubos, bą. Neturime nieko lietu- • rįkinio gyvenimo džiunglė- 

............................. '•■"= — se bebraidžiojant, šlykščios 
, Koks knygos tikslas? ; prooagandos besiklausant, 

nelengva susigaudyt tikro, 
Hitlerio generolas paša- teisingo tarybinio balso.

i koja seną, nudėvėtą pasaką; Todėl tokie brangūs, yra 
kad vokiečiams buvo sunku pranešimai iš mūsų tėvų 
kariauti žiemos laiku. Bet šalelės, iŠ mūsų Tarybinės 

pa- visas svietas žino, kad tary

tarnauti nuvedė kokia 
ideologija. Jie po gabaliuką 
save pardavinėja už duoną, 
nors jie, tie buvę mano bi
čiuliai, galėtų pagalvoti, 
kad metas būtų grįžti tar
nauti savo Tėvynei.

nors

jis. Alkoholis, jei jį naudosi, 
nėra geriausias, bet jis 
esąs geresnis gaminys negu 
pienas!

Alkoholis paniekino tavo 
pienelį, žalute, bet nebliauk 
kardiškai iš piktumo...

“Raudonasis” išvystęs 
naują augmenį

Tokio.—“Raudonasis” ki-
Rašytojas privedęs mane i nas su “žaliu nykščiu”, sa- 

prie lango parodė: j ko, išvystęs naują augmenį,
— Matai, Neris plaukia! ant kurio šaknų žemėje au- 

be ledų, krantai nuauksinti j ga riebios bulvės, o viršuje 
saulės... Pavasaris ateina!;raudoni pomidorai (tumei- 
Atvažiuos iš ir Amerikos | tės)!

s jau-1 Iš Peipingo atėjęs žurna- 
ir no-Jas aprašo jauno 22-jų metų

! O pats i Chiango Shao-fango darbą. 
__ _____ mano; troški-! Chiangas taip pat prane- 
mas: kad kuo daugiau mū- ša netikėtus rezultatus ne 
sų tautiečių grįžtų j Tėvy-;tik su augmenimis, bet irsti 
nę ir bendromis! jėgomis: paukščiais. Jis išėmė balty- 
galėtumę kurti puikią, nuo- mą iš žąsies kiaušinio ir su-

čiuos. vis sveikesnis 
riu dirbti, dirbti 
didžiausias

A. DAUBARAS, su geros rūšies mesa.

ĮDOMYBES
ŽEMINA PIENĄ, 

AUKŠTINA ALKOHOLĮ
San Francisko. — Alko-;

holis esąs geresnis už pieną i 
senų žmonių dietai, nors; 
nėra geriausias maistas, sa-'

buržuazines
dėka d en-

I nes klaidas,
; Chiango kitas didelis pla- tendencijas
; nas: įeiepyt vatą į raudoną tizmo ir revizionizmo dva- 
ar kitokios spalvos j*ožę ir šia.

.išvystyt naturališkai spal
vota vata.

Laimingo pasisekimo!
J. N.

Naujai perspausdinant li- 
! teratūrinio palikimo vai
sius, pas mus kartais reiš
kiasi tendencijos savotiškai 
amnestuoti, užtrinti jų ide-

kos atstovų —A. LunaČars- 
kio ir V. Vorovskio kūry
bos. Tą pat galima pasakyti 
ir apie Vakarų marksistų 
raštus.

Lietuviški marksistų ver
timai daug padėtų mūsų 
jaunimui ir priaugančiai li
teratų kartai, susidarant 
jai savo socialistinę esteti
ką, kovojant prieš deka- 
dentizmo bei revizionizmo 
poveikius. Dar maža tepa- 

ir pažangiosios

_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . r . v ' Redakcijos Atsakymai bSl^®dP^ro-i 
kovojo iv pasiekė to, kad iš man teks pasisakyti atski-;ko medikalis mokslininkas,, 
kūrybos buvo pabalinti rai. L ___ L—_
štampai ir seno dogmatiz- okupacijos metais 
mo liekanos. Tikras talen-' buvo hitleriniu agentu ir! 
tas kalba tik savo origina- antisemitizmo 
lia kalba! Ir mūsų poezijo- Juk jis 1942 m. 
ie gaivia srove Eduardu j“’

O Henrikas BlazasJ kuris specializuoja artričioj . Strong. — Jūsų
aiškiai į tyrinėjimu ir gydymu. i eilutes Mano svajones’ per 

Kadangi pienas turįs sa-'sl!Pnos spaudai. Be to, ne- 
apaštalu. vyje daug kalciumo, tai jisFlaikote ediavimo taisyklių, 

galįs virsti nuodu senų žmo- *]s tiek ačiū už rašinėjimą.

Viekas iš abelnd kalciumo i
blogumų esąs tanje, kad jis VIDAUS REIKALUS 
įvelia į Pagets ligą. Dakta- Havana. — Castro vy
ras Feliksas O. Kolb taip' riausybė pareiškė, kad ji 
rašo Kalifornijos įMedikalėsi nesikiš į kitų šalių vidaus 
Associacijos laikraštyje.. 'reikalus^ Kuboje, o ypatin-

Kokia yra ta Pagets liga, gai Havanoje, sujudo Costa 
Rica, Haiti, Nicaragua ir I V—\ •• IT*! • V •

. išvertė ir 
išleido neapykantos per
sunktą antisemitinį Pohlio 
“veikalą” apie žydų talmu- 
dą, jis paradavo hitlerinio 
vermachto uniforma Kau
no ir Vilniaus gatvėmis. 
Yra žinių, kad jis dar bur
žuazinės Lietuvos, metais, 

Ireta šios dirbdamas “Naujo žodžio” 
mūsų poe- leidykloje jau buvo susiri- . • iv 1*11 • • • 1 • f\ 1

imeris* 
n i s, 

Jie prabilo Associacijos laikraštyje.

jis nepaaiškina. Rica, Haiti, Nicaragua ir
. Daktaras Kolb yra tyri-'Dominican respublikos išei- 
nėtojas artričio ir kitų jamĮviai.
giminingų ligų Kalifornijos 
Universiteto ^.Mędikaliame 
Centre.

Pienas esąs geras daiktas 
telyčaitėms ir vaikams., bet 

kad juos reakcijai re seniems žmoriėms, sako

Jauno i i kartą kyla, dai
rosi, veikia. Jaunųjų rašy
tojų svoris mūsų organiza
cijose sparčiai auga. Jie 
pastaraisiais metais pasie
kė didelių kūrybinių laimė
jimų.

— Daugiau konsolidaci
jos, daugiau principingu
mo mūsų bendroje veikloje, 
kad mes — ir senosios kar
tos rašytojai — tvirtai su
jungtume rankas, 
jaunosios kartos 
nepamirštų, j o g 
rankos, nors gal kiek iau ir 
pavargusios, vra užgrūdin- 
.^Jr turi didelį vairavimo_

Tad į bendrą

ir kad 
atstovai 

senųjų

Vakarai niokosi karo laimėjimo iš sumuštų Hitlerio generolų
NATO ne vien vis dau- koje prie generolo Romme-I 

giau hitlerininkų generolų lio. 
įtraukia į savo karines jė
gas, bet mokosi iš nacių 4944 metų rugsėjo jis ka- 
generolų parašytų knygų.: riavo prieš Tarybų armiją, 
Gi naciai generolai jų jau ~ 'IA/,e i----
daug parašė, teisindami sa
vo pralaimėjimus ir visą 
kaltę suversdami ant buvu
sio jų vado Hitlerio.

io 1945 metais karą baigė, 
būdamas generolo laipsnyje 
ir nacių 5-osios armijos 
viršininku Vakarų fronte, 
kur pasidavė amerikie- 

Vos iš kalėjimo išėjo bu-;čiams.
ereliškas Von Manstein, kaip i 
tuojau ir jo knyga pasirodė. 
Parašė knygą buvęs Hitle
rio štabo viršininkas gen. 
Halder, buvę generolai Hei
delberg, Piever ir Von Hans 
Doerr. Bet visus gal pra-

’. von giriasi, kad jis savo “karinį 
_________ Jis parašė di- mokslinį veikalą
dėlę knygą “Panzer Krieg; besiremdamas savo patyri

mais ir kitų pasakojamais 
“faktais,” tačiau iš “vokie
čių požiūrio.”

Pirmiausia jis pasigiria, 
kaip lengvai susidorojo su 
poniška Lenkija, o vėliau ir 
su Francūzija bei jos talki
ninkais.

Libijoj-e-Egipte vykusiam 
karui, kuris neturėjo spren
džiamosios rolės, Mellenthin 
pašvenčia beveik 100 pusla
pių.

Užsimerkia prieš 
istorinius faktus

Hitlerio generolas, apra
šydamas kautynes Tarybų 
Sąjungos fronte, užsimer- 

*kia prieš faktus. Vienas iš 
didžiųjų tankų mūšių 1941

foAikė generolas F. W 
Mellenthin. Jis paras

1939-1945”

• Amerikietis koresponden- kų susirėmimus prie Čir 
tas Ė. Caldwell matė 700-ų upės, kur naciai turėjo pa- 

Nuo 1942 m. lapkričio iki tankų mūšį, apie kurį jis sisekimo.
rašė:' .

“Beveik lygus skaičius Prie 1941 metais,
vokiečių ir sovietinių tankų 
susidūrė šioje kovoje. Buvo 
trenksmas, t a r t u m atėjo 
svieto pabaiga. Namai griu
vo, kaip iš popieriaus pasta
tai. Tankai medžius išrovė 
iš šaknų ir į šipulius su
skaldė, kaip perkūno smū
giai. Žemė buvo išraižyta 
ir sudraskyta. Buvęs javų 
laukas pavirto baisiu miši
niu.

“Vokiečių tankai buvo 
nauji... Mūšio pradžioje vie
ni kitus puolė, kaip įnirtę 
žvėrys. Drebėjo oras nuo 
galingo motorų kriokimo, 
kanuolių baubimo, ir dūmai 
uždengė saulę . . . Kai kur 
tankai prieš tankus atsisto
jo stati, lipo vieni ant kitų, 
kai kurie liepsnos apimti 
apsivertė... Tarybiniai tan
kai pasirodė tvirtesni ir jie 
sutrėškė hitlerininkų tan
kus... Mūšis prasidėjo iš 
ryto, o baigėsi tik pavaka
riais. Kovos laukas buvo 
baisiausias reginys — su
lamdyti tankai, pilna išmė
tytų ir apdegusių žmonių 
lavonų... Mažai hitlerinin
kų tankų išsigelbėjo nuo ga
lo... Tarybiniai tankistai 
pasirodė gabesni, veikdami 
ne vien organizuotai, bet ir

Jis visą laiką buvo ištiki
mas Hitleriui ir greitai au
go laipsniais nuo kapitono 
iki generolo.

Nacių pasigyrimai
Įžangoje gen. Mellenthin

parašė

Apie nacių pralaimėjimą

Pelės sugadino 
nacių tankus

Lietuvos kūrybiniu žygių ir 
drąsių užmoju! Kai prade
di skaityt Lietuvos laikraš
ti ar knyga, tai ir paskendi 
visas naujame pasauly. Ir 
Įsilieji dvasiškai į tą stebė
tina naujai i gyvenimą. Ir 
norisi tau bent kuo prisidė
ti prie savo broliu ir sesu
čių nuoširdžių kūrybinių 
pastangų...

Generolas Mellenthin pa- visas svietas žino, kad tary- 
baigoje knygos prisimena ir binė armija juos, mušė vi- 
apie Maskvą. Sako, kad ten sais metų laikais.. Žiemą 
nacių tankai neveikė, nes jų Prie Maskvos, Stalingrado, 
“įrengimai įšalo.” i Kaukazo ir Lenkijoje. Va-

' . . /.............. v 'sąrą — prie Kursko lanko,
. Bet juokingiausiai jis tei- Ukrainoje, Baltarusijoje ir 

sina nacių pralaimėjimus Lietuvoje. Pavasarį — pie
sta 11 ngra.do. srityje. Šis įįnėje Ukrainoje, Vengrijo- 
karo specialistas ras.O|je, Rumunijoje ir net na- 

(lo3 puslapyje), kad 48.jo;cį^ sostineje Berlyne. Reiš- 
hankii knrnn 1 niviznn , . • . v. • .

, kur hitlerininkai neteko 2,- 
766 tankų, jis nięko nesako.

Didžiajame kajre buvo 
šimtai mūšių tarp tarybinių 
ir hitlerininkų ;ankų, bet 
generolas Hellenthin apie 
juos nutyli.

Jis dalyvavo 1943 m. hit
lerininkų puolime Kursko 
lanke, bet aprašo tik mažes
nius susirėmimus, o nutyli 
apie milžiniškas tankų kau
tynes. Ten prie l^rochorov- 
kos “vienu kartu 1 iš abiejų 
pusių dalyvavo įki 2,000 
tankų,” — rašo buvęs tary
binis generolas Braginas... 
“bet vokiečiai neatlaikė ta
rybinių tankų ir artilerijos 
ugnies ir pradėjo trauktis.”

Hitlerio generęlas rašo 
apie tai, kaip jie gynėsi 
prie Dniepro, bet nutyli 
apie apsupimą 10 nacių di
vizijų (apie 100,000 vyrų) 
tarp Korsunio -ir Smelos, 
kur naciai neteko' 430 tan
kų, o iš Zvenigorbdkos pu
sės begelbėdami apsuptus 
savuosius neteko i dar 826 
tankų.

Pagaliau jis nutyli apie 
nacių milžiniškus pralaimė
jimus Baltarusijoj 
voje, Ukrainoje, R 
pasienyje (Jassy) 
Berlyne, kurį gy 
nas hitlerininkų 
tančiais tankų, o
6,300 tarybinių tąnkų. Ber- 
1 • j • 1  n • i • <•

(“Tankų mū
šiai 1939-1945”).

Generolo Hellenthino kny
gą studijuoja NATO ir prie 
šios karinės sąjungos pri
klausančių valstybių gene
raliniai štabai. Jie moko
si, kaip vadovauti tankams 
ir laimėti “pergales.”

Iš pavadinimo atrodo, kad 
toje knygoje yra aprašymai 
1939-1945 metais įvykusių 
visų didelių mūšių tarpe 
tankinių jėgų,' bet tikrumo
je taip nėra. Buvęs ištiki
mas Hitlerio generolas ven
gia ir prisiminti didžiau
sius mūšius, kur naciai pra
laimėjo. *

Kas jis yra?
Generolas Mellenthin 1939 

getais, laike nacių užpuoli- 
mfc ant Lenkijos, buvo šni
pų viršininkas prie Trečio
jo korpuso. 1941 m 
nacių užpuolimo ant Tary- ja iki 4,000 tankų iš abiejų kur jie neteko 3,350 tankų, sias tankų mūšis, bet nacių 

. bų Sąjungos, jis buvo Afri- pusių.” ------ :------*— 1-------------------- »»

UlUiJAUJU l/UAXllU, H1UU1U, Al/*.*. • • • •

m. tęsėsi keturias dienas. Pavieniai- ^ie laimėjo.
Hitlerio generolas nutyli 

apie šias kautynes. Jis, ra-

e, Lietu- 
umunijos 

ir net 
nė milijo- 
su tūks- 
jį puolė

TSRS pranešimas iš birže
lio 28-os d. sakė: “Lucko
kryptimi prasidėjo, tankų šydamas apie nacių pralai- __ ___ ____ .c

laike mūšis, kuriame dalyvau-1 mėjimus prie Stalingrado, lyno srityje - buvo! didžiau- - * ‘ 1. 1 V * * 1 * • 1.1 O O PT j 1 ♦ j i I « . •
. I kalba apie mažo kiekio tan-1 generolas jo “nežino. H

tankų korpo 13-a divizija 
negalėjo išstoti prieš tary
binius tankus, nes “pelės 
sugraužė elektros vielas ir 
tankai pasiliko be šviesų.”

“Apsupimas”, kurio 
niekados nebuvo

221-ame puslapyje Hitle
rio generolas uždėjo antgal- 
vį “Apsupimas prie Mele
ni,” tai yra dešinioje Dniep
ro upės pusėje. Jis rašo, 
kaip nacių 57 ir 13 korpai 
suplanavo tarybinių jėgų 
apsupimą prie Meleni, net 
žemėlapį paduoda, kaip jie 
“gabiai” darė apsupimą. 
Generolui M-ellenthinui jau 
vaizdavosi 1914 metų Tan- 
nenbergas, kaip jie “rusus 
skandins.“

Bet 1943 metų gruodžio 
21 dieną naciai sužinojo, 
kad Meleni srityje randasi 
net trys tankų ir keturi 
pėstininkų korpai. Jis gi
riasi: “Gruodžio 22 d. mes 
pasitraukėme atgal... ir pa
sitraukėme labai laiku.” 
Tikrumoje ne visai laiku, 
nes tarybiniai tankai, vado
vaujami generolo Rybalko, 
uždavė nacių jėgoms labai 
skaudų smūgį.

kia, juos mušė ir žiemą, ir 
vasarą, svetur, ir jų pačių 
lageryje.'

Nacių generolo tikslas tei
sinti vokiečių agresijas ir 
jų generalinį štabą, taipgi 
įkalbinėti Vakarams, kad 
su “rusais taikoje negali
ma sugyventi,” kad reikia 
ruoštis karan, ir kad “juos 
galima sumušti.”

Nieko nuostabaus, 
nacių generolai rašo tokias 
knygas. Nuostabu tik tas, 
kad Vakarų generolai mo
kosi iš nacių generolų, ku
riuos mušė tarybiniai gene
rolai.

Hitlerio generolas, gąz- 
dindamas Vakarus, tarp 
kitko, rašo: “Jokios oro jė
gos, kaip galingos jos bebū
tų, negalės sulaikyti rusų 
armijos masės.” Girdi, rei
kia galingos pėstijos ir tan
kų korpų, o tokią pėsti ją 
Vakarams gali duoti tik vo- 

! kiečiai.
Čia nieko naujo. Tai se

na Hitlerio pasaka. Jis ir
gi tą patį kalbėjo ir, su Va
karų pagalba, ginklavosi.

V. Sūnus

Buenos Aires, — Tūks
tantinės žmonių minios 
protestavo prieš pakėlimą 
100 procentų elektros kai
nos. Minią užpuolė 1,000 
policininkų, mušė ir metė 
ašarų bombas.

kad
Varšuva. — Lenkijos ra

šytojai turi gauti valdžios 
leidimą, jeigu jie nori savo 
knygas spausdinti užsieny
je.

Washingtonas. — Angli
jos premjeras Macmillanas 
sakė, kad jo šalis parduos 
ginklų Irako respublikai, 
jeigu pastaroji norės jų

Kairas. — Nasser is pra
dėjo derybas su Libanu, 
kad jį įtraukus į Jungtinę 
Arabų Respubliką.

Kairas. — Nasseris ta
riasi su musulmonų vadais 
ir planuoja skelbti “šventą
jį karą” komunistams. Tai 
sena musulmonų reakcinių 
dvasiškių taktika.

3 p.-Laisvė (Liberty)—Penktad., kovo (March) 27,1959



Lietuvių liaudies dainius
Kur bakūžė samanota, 
Kurtoje gimiau, 
Obelis kur augalota, 
Ka sodne mačiau... c I

Kas iš mūsų nėra girdėjęs 
šios puikios St. Šimkaus su
kultos solinės dainos? ši dai
na buvo jo pirmoji, originali 
kompozicija. Ją parašė būda
mas Varšuvos konservatorijos, 
studentu. šiandieną mes ne-1 
galime įsivaizduoti lietuvių i tekančia saule, 
muzikinės kultūros be kompo-j Menas buržuazinėje Lie-' 
zitoriaus St. Šimkaus vardo., tuvoje buvo apverktinoje pade-! 
Pradėjęs .savo kūrybinį kelią i tyje. štai ką apie tai savo lai-i 
nuo liaudies dainų harmoniza-1 ku rašė St. Šimkus: “Kalbant; 
vimo, kurių taip trūko to meto; apie meno kultūros kėlimą, ten-1 
lietuvių chorams, ir kurios tuo: ka susidurti su vyriausybe. J 
metu buvo vienos iš populia-! turėtų tinkamai atlikti savoj^vcllLC 
riaušių chorų repertuaruo- pareigas šiuo atžvilgiu ir dau- • (nuo graikų žodžio 
!se, 
gyvenimą sukūrė daug puikių, kėlimu, 
originalių dainų, kantatų, for-lti ratai, 
tepijoninių bei orkestrinių kū-! tinkami 
rinių. U 
nizuotų liaudies 
pažymėti: “Bijūnėlis žalias 
“Apynėlis 
“Oželis,” 
saulužėle,’ 
originalių dainų: “Kas ant žir
gelio,” “Vėjo dukra,” “Lopši
nė,” “Mergužėle brangi,’’ 
“Plaukia sau laivelis,” iš kan
tatų — “Atsisveikinimas su tė
vyne” ir kt. Populiari yra ir 
jo simfoninė poema “Nemu
nas” bei fortepioniuių pjesių 
rinkinys “Siluetai.”

Dideli St. Šimkaus nuopelnai, 
organizuojant chorus ir ren
giant lietuviškus vakarus.

1 šioje mokykloje mokėsi TSRS 
! liaudies artistas Jonas Švedas, 
mūsų miesto muzikos mokyklos

I dėstytojai F. Svirskis, K. Jo
vaiša, J. Narsutis ir kiti. St. nyčia su didelėmis ceremo- 
šimkus labai mylėjo mūsų liau- nijomis vadinamoj didžio- 
dies dainas. “I" 
dies dainą mokėti

Velykos atsirado iš pasakų 
ir pavasario sėjos šventes

San Francisco, Cal

Kiekvienais metais baž-

Neužtenka liau- joj savaitėj atvaizduoja 
""’L. suprasti’ Kristaus kančias ir miri- 

—reikia ją gyva širdimi pa- 0 pQ jau velykų die-
justi” — kartodavo jis ne kar
tą, vaizdingai lygindamas su noj — Kristaus prisikėli

mą.
Pirmutiniais krikščiony- 

I bes metais (beveik visą pir- 
į mą šimtmetį) krikščionys 
įšventė ne Kristaus prisikė- 
I limo, bet jo kančių ir mir- 

ji' ties šventę. Vadin o s i ta 
■ įšventė “kentėjimų pascha” 

i'--,; -- ’ J<pas:
St. Šimkus per visą savo j giau susirūpinti meno kultūros j cho”—kenčiu). Ją šventė 

Teatras, kaip sulipdy-1 iš pradžių tą pačią dieną, 
girgžda... Reikalingi į ką ir žydų Velykos (pe- 
metodai, planai... <<

Iš populiarių jo harmo-j mūsų suakmenėjusią visuome- 
dainų tenka [nę reikia paskleisti 

šviesos.”
’ “Močiutė širdelė,”! Su dideliu entuziazmu iri
“Oi, pasakyki man, 1 energija St. Šimkus įsijungia 

iš poetų sukurtų! 1940 metais į naują tarybinį;
gyvenimą. Jis savo kūryba; Vėliau, antrame šimtine- 
atsiliepia j naujo gyvenimo , tyje, kikščio.nys ėmė atskir- 

i aušrą ir sukuria pagal poeto J.; ti šventę (pascha) kentėji- 
; Janonio žodžius dvi dainas miš-j-pų nuo .šventės iŠ numiru- 
I riam chorui: “Kumečio (lai- . sjLl kėlimo: viena buvo pėt- 
’ na,” ir “J ateitį šviesią,” o ve-; nydi0j, kita — sekmadieny. 
■ liau ir savo pirmąją o"--”-.’ v. .k .
> “Kaimas prie dvaro,” vaizduo-' 
J jančią lietuvių valstiečių kovą, 
į prieš dvarininkus 20 amžiaus! 
į pradžioje, ši ppera buvo ruo-! 

St. jšiama statyti Maskvoje, lietu-i 
Šimkus išvarė didelį darbo ba- vių 
ra ir JAV lietuvių tarpe, kurįkadoje. 
buvo nuvykęs rinkti lėšų nuo 
karo nukentėjusioms šelpti, 
čia jis ruošdavo koncertus, or
ganizavo chorus, kurį laiką va
dovavo “Birutės” chorui. 1917 
metais pradėjo leisti muzikinį 
Žurnalą “Muzika.”

Grįžęs į Lietuvą, vėl akty
viai įsijungia į meninę veiklą. 

St. Šimkaus pastangomis 1923 
Tm Klaipėdoje įsteigiama mu
zikos mokykla, kurioje mokslus į Lietuvą.

"baigė nemažas muzikų būrys. I JUOZAS SLĖNYS

I sachj), bet krikščionių “pa- 
scha’? su žydų “pesach” nie- 

naujos ko bendro neturi. Kilmė jų 
; įvairi, tiktai vardas kiek 
panašus ir šventimo diena

buvo švenčiamos pavasarį. 
Mat, pavasario atėjimas 
žemdirbiams yra linksmy
bės ir džiaugsmo laikas. 
Saulės šiltų spindulių įtaka 
tarpsta sniegas, atgyja au
galai, žemdirbis gali eiti į 
lauką sėti, o piemuo!išvary
ti ant žolės savo gyvulius. 
Argi gali būti linksmesnis 
ir laimingesnis laikąs? Nie
ko nėra nuostabaus, kad 
pavasario šventė, Į šventė 
susilyginimo dienos įsu nak
timi buvo žinoma ir šven
čiama kaipo gyvybės dievo 
atgijimas, kuris kiek anks
čiau “mirė ir palaidotas.” 
Sėjos metu javų grūdas pa
sėtas žemdirbio ranka ke
liasi iš mirusių, iš'eina iš 
žemės karsto. Tas pavasa
rio dienų įvykis, grūdo iš

Isers, ir kitų giminių, bet ir 
Ivisų pažangiečių.

Kaip puikus ir pavyzdin
gas buvo velionio gyveni
mas, taip puikiai gulintį jį 
karste puošė gražiausių gė
lių vainikai ir puokštės. 
Budynių laiku buvo skait
lingai lankytas giminių ir

■ draugų.
Atėjus atsisveikinimo va

landai, susirinko giminės 
ir plačios apylinkės pažan
gieji lietuviai. Koplyčia 
kimštinai prisipildė. Prie 
karsto atsirado ir dvasiš-l 
kis; maldelės, prašymas 
vietos “dangaus karalystė
je” taip jau ir nebuvo gali
ma prilyginti prie velionio 
pažangaus, plačiaregio gy- 

i venimo. O dvasiškiui
Nors Stasys Lietuvoje šaukus: 

augo tuo laiku, kada caro kitės”, 
valdžia buvo uždariusi lie-; klaupė, 
tuvių kalboje raštą ir spau-!

Netekome ilgamečio 
draugo — Stasio 

šlegerio 1
I

1886 m., vasario mėn. 26 
d., Gajūnų kaime, Papilio 
parapijoje, Biržų apskr. gi-

•>

Sulaukęs 18 m. amžiaus ir 
atvažiavęs į Ameriką, apsi
gyveno Lawrence, Mass.

Susitiko su Elzbieta Pele- 
niūte, gimusia ir augusią 
Krikščių kaime, toje pačio
je Papilio parapijoje, vie
nas kitą pamylėjo, susitarė, 
apsivedė ir sukūrė puikią, 
pavyzdingą lietuvišką šei
mą. Užaugino ir išmokslino 
sūnų Joną ir dukrą Adelę 
Adcock; susilaukė ir pen
kių anūkų.

Nors Stasys Lietuvoje

Chicagos Žinios
Dailės ir Dramos klubas 

uoliai ruošiasi prie suvažia
vimo, kuris įvyks balandžio 
5 d. Mildos salėje. Tikima
si daug klubo narių. Po su
važiavimo tą pačią dieną 
vakare įvyks klubo banke
tas. Bankete kviečiami' da
lyvauti ne tik klubo nariai, 
bet ir pašaliniai žmonės. 
Paremsite labai gražų rei
kalą.

atsi-

Kovo 21 d. Ciceroje pa
laidotas Antanas Bručas. 

i Tiesa, velionis paskutiniais 
laikais gyveno Portland, 
Ore., bet jo lavonas tapo 
čia atvežtas ir palaidotas 
tautinėse kapinėse. Prie 
duobės J. Pauliukas tarė 
atsisveikinimo žodį.

“klaupkitės, 
veik niekas 
nesimeldė.

nesi- Kovo 17 d. Antanas Do- 
donis išvyko į ligoninę, Dįir 
jam tapo padalyta operaci
ja. Ligonis randasi Evan
gelical Hospital, 5421 So. 
Morgan St., Room 200.

mirusio kelimasis turėjo ir! _ .
dabar dar turi didžiulę i įb Jls skaitę n la

, v i* i • 11 olz’o i VYixrloTfi

svarbą žemdirbiams. Su pa-: 
vasario sėja, su palaidoji- i 
mu grūdo žemės karste, su! 
jo išėjimu iš to karsto, su į 
jo iš mirusių prisikėlimu,— i 
surištas visiems metams; 
žemdirbio likimas: įar jam į 
reikės badauti ateinančiais į 
metais, ar ištekliuje gyven-į 
ti. ’ ! i

Taigi tas svarbus žem-i . . __  ___x ,.i._
dilbiui momentas negalėjo inis gyveno^ Kalifornijos i ūžiu gyvenimu. _ 
neturėti gilios įtakos į jo ! valstijoje.^ Dėlto daugelis! kais, būna kitaip. Kol tėvai 
įsivaizdavimą. Tais laikais į draugus Šlegeriusvadinda- Į vedžiojasi juos už rankutės,!

J j juos žmoniškai, juj 
__.T ______ n gerąig-iujų lietuvių tėvais. Ju di-i protas tada būna dar nor-i

_ ............z........ ....... .. dygimą ir dęr 1 ių.!deliame name buvo apsčiai malus. Bet kaip tik nueina'
kos, tai ir jos, kaip ir įjitos Moksliškų žinių žemės ūkio|Y^e^os’ ne tenai ture- į ■ t
šventės, turi pradžią mirų- srityje tuomet nebuvo. Ne- jome Naujų Metų pasitiki-1 jau išmokomi

• še lietuviškai, mylėjo savo 
; tautą, savo tautos !
j ir apšvietą. Visuomet buvo

" I . Visi pažangiečiai gerai 
L"! žinome velionio žmoną Elz- 

kaip nuoširdžią, pasi- KUllUl U i in cį n 4-xrn>r<v iinanrn-inaukojusią, tvirtą pažangio
sios visuomenės darbuoto-

atviros minties, plačių Pa-iją. suprantame gerai, kad 
žiūrų, teisingas, nuosndusj mįrus brangiam, mylimam 
žmogus. Priklausė Liet, i- gyvenimo draugui, ji buvo 
ter. Draugijoje. Pei Ylsa, smarkiai sukrėsta, jos šir- 

.. ;dis skaudžiai užgauta, per- 
ie' ” į blokšta kaip peteliškė, ne

pajėgė tuo tarpu orientuo-' 
velio-1 Hs Šiuo nepaprastai skau- 

. O su vai-

opera ; Trečiame šimtmetyje vąr- 
”k vjda velyM paliko vienai 'tik 

s| prisikėlimo paschai, nors 
apeigos kančių lošia didelę 
rolę katalikų bažnyčioje iki 

literatūros ir meno de-fių dienų (didysis’ketvirta-. 
Deja, karas ir hitle-įdienis, penktadienis ir šeš-iį 

rinė okupacija tą darbą nu-■ tadienis). , yžmogus neturėjo jokiųiv9n?e šj°s apylinkės pažan-|moi<o juos žmoniškai,
Jeigu dabar paieškosime,priemonių užtikrinti] gerąiS’ipjti lietuvių tėvais. Jų di-|protas tacĮa būna dar nor-i 

St. Šimkus mirė 1913 metų • kup kilękrikščioniu vely_ javų 1 ' 1 ” i , ..........................
> L) d. Kaune. Jo sva- T - *- i v .

ir lūkesčiai, kuriais gy- 
visą gyvenimą, virto tik
ti k tarybinėje santvarko-
St. Šimkaus dainos, tos 1 pavasai io šventėse, 

pinnosios kregždutės, ir šian- susidėjo daug .Šimtu 
dien galingai .skamba po lais- anksjiau už krikščionių, 
vą ir laimingą mūsų Tarybų Jas. atrandame pas datųgy-

' gyvenimą rūpinosi ir 
! pažangiųjų Amerikos 
: viu veikimą.

Jau nuo 1914 metu

Džiugu girdėti, kad dierifc 
raščio Vilnies bazaras pui
kiai pavyko. Bazarui daik
tų buvo gauta iš visos pla
čios Amerikos, nuo Calif o r- 
nijos iki Massachusetts, 

i Laikraščiui liko gražios pa
ramos. Tas tik parodo, kad 
Vilnis turi daug gerų pat
riotų visose kolonijose.

Chicagietis

j ones 
veno 
rove

Waterbury, Conn.
Kovo 22 d. teko daly vau- 

l nusižeminti i ti l.D.S. kuopos parengime, 
vicnnnw , IPonams, paniekinant viską, | ]\Tew Haven, Conn. Svečių 

; mninnini . ^k nekapitahstiska, i nebuvo per daugiausia, tik 
L maloniai, įkaitant net ir savo tėvus. Lnip wnterhu-

į kapitalistinę mokyklą, ten.
1 nusižeminti i

siu ir kėlusių pagonų dievų buvo žemės ūkio mašinų, mus $iaiP fĮesnages , ir j 
kurios kuriomis mes naudojamės, sąskndzius.

čių Dėl ko dygsta grūdas, ko-!vome 
kios jėgos tai padaro,—jam | draugiškai, 
buvo slėpinys, žmogaus 

. prigulėjo 
nuo jam nežinomų gamtos 
jėgų įtakos. Jam išveizdė
jo, kad čia neapsięinama 

!be virągamtinių jėgų, be 
dievų valios įtakos... šitame 
ir yra priežastis to, kad 
pas visas senovės tautas 
randame pasakas apie mi
rusį, o po to pavasaryje iš' 
mirusių kėlusį gerąjį dievą.

Pas senovės pagonų tau
tas ta gerojo mirusio ir kė
lusio dievo švente 
ir buvo švenčiama 
tų anksčiau, negu 
nių. '

Pas egiptiečius 
ti metus anksčiau, - 
pas krikščionis, buvo “pa-i 
šaulio išganytojas” dievas Į 
Ožį ris. Jis gyveno 28 me
tus7, buvo taip, kaip Kristus 
nužudytas, o paskui prisi
kėlė ir užžengė į dangų.

Toks pat tikėjimas, buvo 
ir pas senoyės , babilionie- 
čius. Jų dievas Mardukas 
taip pat mirė, o pavakaryje 
kėlėsi iš mirusių. Pas sirį- 
jiečius buvo jų dievas Ado
nis, kuris taip, kaip ir 
krikščionių Kristus > buvo 
nužudytas ir pavasaryje 
kėlėsi iš mirusių ir užžengė 
į dangų.

Persai turėjo savo dievą 
IVIitros. Frigijiečiai turėjo 
dįevą Atiso, kuris Įvėliau 
buvo Romos imperijoje gar
binamas. Kur dabar | Vati
kane stovi šv. Petro bazili
ka, ten seniau stovėjo baž
nyčia pašvęsta Atisui.

Iš tų pasakojimų, iš tų 
seiau buvusių tikėjimų su
sitvėrė vėliau ir pasaka 
apie gerąjį dievą ir Kristų, 
kuris, būk žmonių labui mi
re, o po to kėlęs iš mirusių. 
Tuo būdu tikintieji krikš
čionys, patys to nežinoda
mi, švenčia grūdo iš numi
rusių kėlimą, vaizduoda- 
miesi būk tai keliasi dievas 
—Kristus. Grūdo mirimo ir 
karste gulėjimo dienas pa
žymi pasninkąvimu, nuliū
dimu, o po to grūdo dygimo

■ bę tautų besiverčiančių iže- darbo pasekmės.
mės ukiu. Visos tos šventės

DIDELĖ ŠALIS
Šiandien mes pravažia

vom miestus Austin ir 
Houston. Dabar nakvosime 
miestely Beaumont, Texas. 
Įvažiavom 455-kias mylias.

Prieš pietus iki Austin 
dar vis matėsi gana daug 
aliejaus šaltinių. Bet gam- ir kiek mylių. Bet susidū- 

rėm ir su keblumais. Kiek 
mylių į kokį miestą, tai aš 
pats žinau; kadangi įsitė- 
miju, kiek speedameter 
(mylių skaitiklis) rodo tam 
tikroj vietoj .ir, , ž i n a n t 
kiek mylių nuo vienos iki 

, gali kiekvieną 
minutę žinoti, kiek dar liko 
važiuoti iki tos ar tos vie
tos. Kelias vis dar tebesiva- 
dina U.S. 290.

Popietyje mes įvažiavim 
ir į Houston. Jis yra di
džiausias miestas Texuose.

loradą; žinoma, pagal jų 
nurokavimą, daug didesnę. 
Texuose viskas didžiausia.

Kai aš vairuoju karą, tai 
Petras ir Ona atlieka navi
gatoriaus užduotis. J i e 
man pasako į kokį miestą

pusryčiuose, 
išauš, saulutė

Manėm, kad 
kaip gerokai 
ir vėl pasirodys. Bet ne. 
Apie dešimtą vai. ’ ten toli 
prieš mus horizonte lyg ma
tosi plyšys debesyne, bet jis 
ir vėl greitai užsiraukė.

tos vaizdas jau pradėjo 
keistis. Jau pradėjo maty
tis daugiau ir daugiau aug
menų, net ir didesnių me
džių. šen ir ten matėsi jau 
šiek tiek ir dirbamų laukų. 
Didžiumoje tai buvo didelių 
ūkių (Ranches) galvi j ų|kitos vietos, 
ganyklos.

Tūkstančių akerių didu
čio ūkiai, matyt, priklauso 
korporacijoms arba gana 
bagotiems žmonėms, ka
dangi ūkininkėliui su kele
tu karvučių ir pora kuinų 
nebūtų galima čia pragy- Turi apie milijoną gyvento- 
venti. Čia reikia ūkininkam‘jų.

Houston randasi tik už | jei kitas karas atvažiuotų 
25-kių mylių į šiaurvakarį i iš priekio be žiburių, good _  z"i 1 _ j__  • z-i i_  i ' i 'ti i • v • • — 
no įlankos. Jis yra sujung- džių rašėjau!
tas kanalais su ta įlanka ir 
tas jį padaro uostavu mies
tu.

Jis turi universitetą, ke
letą kolegijų ir daug in
dustrijos. Gatvės atrodo 
švarios ir gana plačios. 
Houston yra puikus mies
tas, kuriuomi texieciai ne
perdėdami, gali gražiai pa
sididžiuoti.

Iki šiol per praeitas sep
tynias dienas nesimatė nei 
mažiausio debesėlio dangu
je ir nei lašas vandens per 
3,000 mylių kelionės neiš
krito.

Iš Sonora, Texas, išvažia
vom kaip 7-nios ryte. Dar 
buvo tamsu, todėl, kad mes 
radomės vakariniam krašte 
centralinės laiko zonos. 
Dangus buvo apsiniaukęs.

iš viedro. ; -
Papietavę Houstone, apįg 

3:30 v. po pietų ir vėl v a/ 
žiuojam. Dabar jau 90-u 
keliu. Tekiniai taško van
denį. Užmiestyje kelias su
siaurėja. Pila kaip kad 
dangus būtų prakiuręs. Di
džiuliai trokai verčia tbnas 
vandens man at / vėjo 7 šy- 
dos (windshield). Norisi 
juošjJ lenkti. Jie važiuoja 50 
mylių greičiu. Turi važiuot 
60, j kad juos pralenkus. 
Nobs ir diena, karai degina 
žiburius. Jei matai ^žiburius 
gana toli prieky, lenki. Bet

atsirado 
1,000 me- 
krikščio-

tūkstan
ti e g u

priimti i
. O draugė Šle- 

gerienė prie kiekvieno pa
žangiųjų parengimo prisi
deda jei ne darbais, 
vanomis.

Prieš kelis metus 
sveikata sušlubavo, 
do dvi operacijas, bet svei
katos nepataisė — tik šiek 
tiek gyvenimą pailg i n o. 
Nors sirgdamas, bet visuo
met atvažiuodavo į susirin
kimus ir parengimus. Kai 
jau negalėjo pats saugiai 
vairuoti auto mašinos, tai 
vaikai, tai draugai atvež
davo ir parveždavo.

Pagaliau, nelabasis kaulų 
vėžys šį taurų draugą pa
guldė į patalą ir iškankino 
kone metus laiko, iki galu
tinai nutraukė prakilnią ir 
skambią gyvenimo stygą

tai do

Stasio 
Perlei-

. . ... .... -’japie 50. Bet mes, waterbu-
Tai jau tokia. kapitalistinės j piečiai, kurie buvome nuvy- 
civilizacijos psicholo^gi j a. įkę, vjsį pįinaį patenkinti — 
Senovėje vergai nusizemm-,pasivaigėme, pasikalbėio- 
dąvo ponams, nusilenkda-| me, dieną, praleidome labai 
mi pries ponus ir kaktą i gražiai. Mano manymu, td? 
prie žemės pridėdami palei kje parengimai labai geras 
ponų kojas. O aabar darbi- daiykas Galima sueiti, 

draugiškai pasikalbėti, pa- 
i juokauti, taip sakant, links

mo tas 
daug gelbsti sveikatai, ypa- 

i senesnio amžiaus

ninku vaikai išmokomi ta 
patį atlikti “m o d e r n i š-1 
kiau ... Jau ir tas jiems ne-.maį praleisti,
besuprantama, kad mekin- 
ti, žeminti numirėlį dėl jo senesnio
visuomeninių pažiūrų, įsiti- įmonėms
kinimų preėjusiame gyve
nime, yra labai nelogiška.' 
Kas tą daro, pats save že
mina. i_

Šis nuotykis ne pirmas, į pastatytą operetės
ir ne vienų nai”, kuria suvaidins Wor- 

draugų Šlegerių gyvenime cesterio Aido Choras vado- 
įvykęs. Labai maža dalelė vybėj Jono Dirvelio. Pasta- 
mūsų visų vaikų yra išėję tymas įvyks vicking Tem- 

Jo mirtis skaudžiai užgavo iŠ ,mokbklos ^pažeistais ple saigje. kampas Babcock 
jo mu us snaudžiai užgavo protais vergavimui 
širdis ne tik jo, gyvenimo nams. Ekonominė, politinė

draugijinė ir visuomeninė no7i/Tiktai’žinau, kad'bus 
j logika jau jiem _ nebesu-1 balandžio mėnesį. Me.i .. 

atminties dienoje džiaugia-, prantama. Neveltui švietė- Į terburiečiaį, rengiamės ,da- 
si, švenčia “linksmas vely-|jai ir mokslų žmonės susi- ]yvauti ir pamatyti tų g'ra- 
kas”... | rūpinusiai klausia: “Kas _

Ta šventė paimta krikš- negerai su mūsų mokyklo-1 n(Jjme vėliau. 
^nvhp.Q ič Qpnnvnc ntjcrnnii mis?” I

draugės, vaikų, brolio, se-

ne paskutinis,

po-
i,

! rūpinusiai klausia: “Kas

Operete “čigonai”
Teko nugirsti, kad Hart

ford, Conn., choras rengia 
; “Čigo-

ir Russ Streets. Kurią die
ną, tai neteko tikrai suži-

s, wa-

ti dideliu mastu, kad pada
rius pelno.

Dar priešpietį privažia- nuo Galvestono ir Galvesto-; by, Petras, Ona ir šių įspū- 
vom miestą Austin, Texas, 
sostinę, pačioj Texas širdy- 
jė. Austin yra didelis gele- 
žijikeįių mazgas. Čia ant 
Capital Hill randasi Texas 
valstijos' kapitelius, vienas 
iŠ puikiausių pastatų Te
xas valstijoj.

Čia mes ir vėl pervažia
vom Colorado upę. Aš1 da
bar pasidariau suglušęs. Aš 
atmenu, mes trys dienos 
atgal pervažiavom C.olora- 
Są ties Blythe, Cal. Ęet štai 
čia ir vėl Colorado. Ana 
Colorada bėga į Californi- 
Jos įlanką, o ši turėtų bėg
ti į Mexicos. Aš pamaniau, 

kaip Jurgis Gegužis, 
buvęs Keleivio leidėjas, sa
kydavo, “jau tau geografi
ja susimaišė”. Bet patikri- 
ŽU s žemėlapy, pasirodė, 

ad- texieciai turi savo Co-

Bet nemanykit, kad aš 
neatsargiai rizikavau. Ma
no keturių dešimtų metų 
vairavimo praktika instink
tyviai įugdino manyje 
atsargumą. Kitaip jau se
niai būčiau sprandą nusi
sukęs. Todėl man važiuo
jant lietuje, šie ir šimtai 
kitokių pavojų nuolatiniai 
buvo mano mintyse.

Jau pradėjo temti. Lietuj 
naktį važiuoti pavęjinga; 
todėl ir sustojom miestely 
Beaumont, Texas. Jau ne- 
bepertoliausia nuo Louisia- 

'nos rubežiaus.
Gana moderniškam mies

tely buvo labai labai jauku 
vakaruoti iki dešimtos. Ry
toj vėl važiuosim ir vėl žiū
rėsim į didelę šalį.

Bevardis

čionybės iš senovės pagonų mis?” .
Brangus Stasy! Ilsėkis 

pa- amžinatvėje. O mes, eidami! 
tavo nutrūkusiu keliu, daž- i 
nai prisiminsime, giliai ap-J 
gailestausime tave, 
gyvenimo di;
žengia kaifu su mumis.

Giliausią užuojautą reiš
kiame tavo našlei Elzbietai, 
sūnui, dukrai,, sesei, broliui 
ir kitoms giminėms.

' a. t.

tikybų....
Pirmučiausia reikia 

brėžti, kad Velykos, ar tai 
bus katalikų, ar pravoslavų, 
ar liuteronų, ar sektantų, 
ar žydų—visos jos turi vie
ną svarbiausią tikslą — nu- 
silpnint darbo masėse ryži- 
mąsi kovot dėl sudarymo 
gero gyvenimo čia ant že
mės, nusikračius nuo savo 
sprando visokius išnaudo
tojus. Buržuazinėse šalyse 
tai reiškia nuslopint klasi
nį susipratimą, atitraukt 
darbininkus ir valstiečius 
nuo revoliucinės kovos 
prieš esamąją buržuazinę 
santvarką...

Taip iš senovės žmonių 
šventės, susiėjusios su sėja, 
su javų auginimu, iš dau
gybės pasakų kitų senų ti
kėjimų apie jų dievus ir su
sidarė krikščionių velykų 
šventė

(Straipsniui paimtos iš
traukos iš D r. St. Matu
laičio knygos “Religija 
ir jos socialė reikšmė” ‘

Tavo 
Elzbieta

Kauno hidroelektrinės statybos 
žemsiurbės viršininkas A. Kuz
necovas ir kranininkai G. Ur

bonas ir P. Fedosiejevas.

Washington's. — Prezi
dentas priėmė Jordanijos 
karalių Husseiną.

W atertown, Mass. — 
Charles upėje apsivertė 
valtis ir prigėrė W. Welch.

žią operetę. O dieną suži-
Vilkaviškį

DIDŽIAUSIA KRIZĖ 
SUOMIŲ ISTORIJOJE
Helsinkis. — Suomijos is

torijoje pirmu kartu yra 
100,000 bedarbių, tai di
džiausia ekonominė krizė. 
Suomijai bedarbių užlaiky
mas kainavo jau $04,000,- 
000. Šalis turi tik 4,000,000 
gyventojų. Didžiausias ne
darbas yra medžio indust
rijoje.

Maskva. — TSRS uždaro 
Lediniuotam.e vandeny n 
savo mokslinę stotį No*į* 
kuri buvo įrengta ant ledo 
netoli nuo Šiaurinio po
liaus.
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Iš mūsų praeities veikimo
HUDSON, MASS.

Kuomet iš Lietuvos pra
dėjo plačiai jaunimas va
žiuoti į Ameriką, tai nema
žas skaičius apsigyvenome 
ir Hudsone, šiame nedide
liame, tik kelių tūkstančių 
gyventojų miestelyje. Bet 
čia palyginti buvo daug iš
dirby sčių, kaip tai čevery- 
kų, guminių apavų, mašinų, 
verpimo ir kitų. Ateiviai 
dirbo sunkiausius darbus 
už mažas algas, nes nemo
kėjo anglų kalbos, nei ama
to . ■
nėję, nes 
rašto.

Lietuviai ateiviai buvo Į ^ar yra, jjs njej<0 ne_ 
jauni, linksmi, s m a g u s ,: j)ayQjį^g 
sveiki ir pilni energijos.! 
Prasidėjo kurtis ir organi-i 
zabijos. Susitverė LSS 223,jaunesni, tai LLD kuopa 
kuopa. -Apie kuopos veiklą augo ir gerai velke. Bet at- 

ėjo mūsų kartos žmonių se
natvė. Daugelis jau mirė, 
kiti darbo sąlygų verčiami 
išvažiavo į kitus miestus, 
buvo ir tokių, kurie pabūgo' 
reakcijos ij/pasitraukė ar-' 
ba šiaip pasidarė neveiklūs, i 
LLD kuopoje likome tik 5 j 
nariai, ir tie visi seni. Pri-i 
siejo kuopą likviduoti, o pi-' 
nigai tapo pasiųsti į centrą.

Čia noriu pažymėti kai

[sino veikėjams. Kai kurie 
buvo net pašaukti į imigra
cijos biurą aiškintis, prie 
kokių jie organizacijų pri
klauso.

Čionai susitvėrė Lietuvių 
Piliečių Klubas, įsisteigė 
savo, namą ir jame prasidė
jo dar platesnis pažangiečių 

'veikimas. Buvo rengiamos 
prakalbos ir angliškiems j 

'kalbėtojams, bet kitataučiai! 
iį jas nėjo, jie pasidavė bau
ginimams. Kunigas persta
tydavo lietuvius kaip dide- 

- . i liūs bedievius. Net elektros
Beraščiai dirbo vilno-• šviesa apšviestą kryžių pa

ten nereikalavo^^ an^ kalno prie Lietu
vių Klubo. Kryžius ir da-

|ir V. Valley ir O. Visoekie- 
■ ne. Pasitarėme apie vasa
ros parengimus. Ačiū už 
dovaną Mureikienei.

Iš New Haveno progresy
viai lietuviai :
į Waterburį balandžio 12 
d., nes ten bus surengta 
Mary ir Juozui Strižaųs- 
kams 50-ties metų vedybi
nio gyvenimo paminėjintąs.

BINGHAMTON, N. Y
Iš LDS 6 kuopos 

susirinkimo
‘Kovo 2 d. atsibuvo LDS 

6^ kuopos susirin k i m a s,v • • 1 4 • • Vz L4 X.Z ĮJtVzO k? V*KzA4. Al 4 11 A A 14 CA

i uosiasi v y < i skaitlingas dalyviais, kokių I /dm za I */ .

Gavome žinutę nuo J. Šu- 
kaičio, kuris su savo drau
ge leidžia vakacijas Miami, 
Fla. Rašo, kad matė Geo. 
Klimo filmus, kurie labai 
patiko. Keti na sugrįžti1 į 
New Haveną balandžio mė
nesyje ir rūpintis, kad tie 
filmai ir čia būtų parodyti. 
Tai labai gerai.

i bedarbių darbininkų pašai- / 
pos gavimo laiką. 0 kai ku- 

i riems darbininkams visiš
kai neduoti pašalpos! Ypač 
'tie du reakcionieriški sena- 
I toriai aršiai nusistatę prieš 
mokėjimą pašalpos mote
rims, kurios dabar dirbda
mos įmonėse tampa nėščio
mis ir per kokį laiką prieš 
gimdymą pasitrau k i a iš 
darbo, gaudamos pašalpą 

,iš bedarbių fondo. Tokioms 
žmonių tarpe. Tuo suprati-, 4-tą dieną balandžio, 7 vai.: moterims biliuje reikalau- 

yra vakare, Lietuvių Republi- jama uždrausti davimą pa-

Philadelphia, Pa.
Rodys filmus, ir kitkas.
Kas seniau buvo prižade-Į 
, dabar bus ištesėta. Mū-I „ ~ 7 1 

narių tarpe, kad ir mes, sų veikėjai pagyvino savo 
Binghamtono ir apylinkės veiklą su malonum pavasa- 
lietuviai, nepraleistume to-J’io atbudimu. LLD 10 kito
kios svarbios progos nepa-'P včl darbuojasi parodyti 
sinaudoję ir nepamatę taip du gražius filmus iš Lietu- 
aukštai iškilusį meną mūsų vos, dar philadelphiečiams 
senos tėvynės Lietuvos nematytus. Rodymas įvyks

kad visur dalyviai buvo fil- j 
mais pasitenkinę. Tad kilo ’ 
mintis mūsų LDS 6 kuopos ta 
narių tarpe, kad ir

mažai žinome. Jai pasidar
bavus, buvo sutverta Lietu
vių Literatūros Draugijos 
103 kuopa. Galimas daik
tas, kad LLD kuopa buvo 
sutverta raginant iš centro. 
LLD 103 kuopa susitvėrė 
1918 m. birežlio 30 dieną.

Susitvėrus LLD kuopai, 
prasidėjo tarpe Hudsono 
lietuvių pažangus veikimas. 
Protokolai užsiliko tik nuo 
1922 metų, pirmųjų keturių 
metų jų neturime. Protoko
lų knygos rodo, kad LLD 
kuopa plačiai veikė, platino 
knygas, lapelius, surengė. 
daug prakalbų ir paskaitų 
dienos klausimais. Kad?, 
tik kalbėtojai važiuodavo Eiocktone, 

v . ... isu maršrutais, tai jie ap-

Kol lietuviai ateiviai buvo! P1.adgjome rūpintis “Te- 
vų diena.” Tai ir gerai, nes 
kuo anksčiau, tuo geriau. 
Parengimas bus apie birže
lio mėnesį. Dieną ir vietą 
pranešime kitą kartą. į

labai retai būna. Buvo 
smagu matyti tokį skaitlin
gą, bet tuo pačiu sykiu bu
vo ir liūdna. Mat, vasario 
^8 d. mirė LDS 6 kuopos fi
nansų sekretorius Louis Ši- 
moliūnas. Nariai susirinko 
užsimokėti duokles, <5 nei 
sekretoriaus, nei kasoš glo
bėjos nėra. Jųjų vietoj tuš
čios. Mokesčių niekas! nei
ma. Sekretorius L. Šimo- 
liūnas guli grate, o kasos ; rn l b j 
globėja V. V nskunielje su? , [<itas filmag .<Len_ 
silauzms ranką, dar negali meninįnkai Lietuvoje„

’ Jie taipgi pildė programą, 
dainavo ir šoko. Ir trečias 
filmas — “Kanados Lietu
vių Delegacija Lietuvoje”. 
Taipgi svarbus filmas. Ja
me matai, kur delegacija.' T4 . 
važinėjo ir kokias vietas at-’ J ennsylvanijos 
įlavĮkė * įHarrisburge du respubliko-

dirhti I nifJ Todėl visi Binghamtono.
’ iLuzuJū* artimu bei tolimesniu ko- 

i j t lonijų lietuviai nepraleiski-kas nors daryti! Tada J., nepamatę
Navalmskięne paėmė O.i . , A, * posirūi)inki- 
Wellus vietą kaipo proto-iminetLJ. in!ų', 10&1‘upinK 
. , , , n vhzjmcJme V1S1 būti laiku, nes fil-kolų sekretore o a gelius pradėtas rodyti 7
turėjo paimti finansų! sek-,^ Įžangos

ašo-!

mu bei džiaugsmu ir ; 
rengiamas šis filmų vaka- konų svetainėje, 2530 N. 
ras. Į4th St. Įžanga nemokamai.

Policijantas gembleris
Praėjusią savaitę tapo! 

areštuotas ir pavarytas iš 
tarnybos raketierių suseki
mo ir likvidavimo būrio na
rys policistas Louis Cho- 

stambus ra- 
net išmokė- 
išlošusiems|

Filmas “10 Dienų Lenki-1 
joje. Lietuviai menininkai1 
pildė programas Lenkijoje1 
'ir aplankė svarbias istori-

dirbti. Kas daryti?
kad taip atsitiko. Bet dėl 
komiteto narių mirties bei 
ligos negalima visos kuopos 
likviduoti. Atsišaukta į su
sirinkusius narius, kad kas 
nors apsiimtų priimti mo

kesčius nors tame suįirin-, 
kime. Vienok iš narių; pa- • 
galbos nebuvo,

- kas nenori. Tačiau

Antra, vėl reikalauja už
drausti pašalpos mokėjimą 

! laikiniems, sezoniniams 
darbininkams.

Respublikonai tuomi sa
vo sumanymu nori sutaupy
ti apie 40,000,000 dol. Mat, 
nuo per didelio nedarbo per 
ilgoką laiką pašalpos fon- 

idas labai žemai išsekė.
Laisvės Reporteris

Worcester, Mass.
LLD 11 kuopos veiklą 

x ■' ----- -------- C1 -
Kovo 10 d. Įvyko LLD 11 retoriaus vietą. Tai i taip'... 

kp. mėnesinis susirinkimas. prasid§jo gis susirinkimas. ’>1- 
įvyko savaitė vėliau, negu Iš rapOrtų sužinojome,!me 

, . .zr , reguliariai kp. susirinkimai t Tinkfirms dnr vis tp-rkurių 103 kuopos valdyboje iVvksta Mat nenanrastos i d’ linkunas f 
m • P ’L . ivyK»w- nepapi asros beserga. Įr kovo 2 d. pF 

sniego audros privertę tai kad j Yankausk....
daryti. Narių atsilankė vi- serga įr randasi ligonįmty-j

dak. Jisai bvo 
ketierių šulas, 
davo pinigus 
numeriais.

Elgiasi respublikoniškai DU PLĖŠIKAI PAČIUPO 
seimelyje BAŽNYČIOS RINKLIAVĄ 

Newark, N.J. — Du
nai senatoriai, E. J. Kesler ginkluoti plėšikai pačiupo 
ir J. S. Berger, įne?ė bilių, $1,500 katalikų Šv. Anto- 
reikalaudami pravesti įsta- niaus bažnyčios rinkliavą ir 
tymus, kad sutrumpinus pabėgo.

veikusių vardus: P. Grei- 
viškis, J. Morkūnas, M. Pe- 
rednis ir A. Tamošauskas'dutiniai, veiklos programą
jau mirę; F. Pilkauskas ir'vėl padidino. Pirmoje vię- įaĮ paveikti 

!J. Saskevičius gyvena Wor- toje, judžių parodymas iš
KaclaTesteryje; A- Baronas —'Tarybų Lietuvos. Trys fil- 

, F. Karkinas —jmai: .......
Cambridge. Hudsone dar'^il Maskvoje__ ____, -- iivobn’’ ii> <(TT 

sistodavo ir mūsų kolonijo- Pasilikę C. K. Urbonas, 
je. Kuopa veikė bendrai su nuolatmis ir ilgametis 
L^D 7-ąja apskritimi. Vi-J Laisvės vajininkas, A. Si- 

pažangūs kalbėtojai yra Lorskis, F. Arlauskas, J. 
sakę kalbas Hudsone. Svei-1 ^kauskas ir P. Vaitekū- 
katos klausi mais kalbėjo Įna^-... 
Dr. J. J. Kaškiaučius, Dr.L Minimi draugai daug dar- 
Repšys, Dr. Barysas. Kuo-’. . _
pa yra surengus daug pik- *}e’ ^et ir kitose organizaci- 
nikų, šokių vakarų, pasi-pose* Vaitekūnas
linksminimo sueigų, vaka-Į
rienių, diskusijų ir kitokių; New Haven, Conn, 
parengimų. Kuopa turėjo į
gero pasisekimo veikime, i Kovo 17 d. LLD 32 kuopa

Nuo 1922 iki 1957 metų | teikė pirmąjį susirinkimą Į 
yra paaukojus įvai r i o m si 1959 m. Narių 
įstaigoms sekamai: Tarpt. I daugiau, kaip į pirmesmus rpag 
darb. apsigynimui $84.46,! susirinkimus. ___ ......................
Jono Karsono pagalbai —'pos organizatorius J. Pet-1surinktų visokių C„11. 
$125.25, angliškam dienraš-|kus pervedė kuopos vedimą biedni žmonės gauna pro- 
čiui — $98.90, “Laisvei”— naujajam sekretoriui—Bar-lgą už mažą kainą pasipirk- 
$109.10, “Vilnies” 
lams

“Lietuvių Meno Dėka-!
- - - I

|\_z y JC4U4” I

■ ir Urugvajau/Lie-: 
tuvių Delegacija Lietuvo
je”. Visi trys filmai labai 
svarbūs ir "įdomūs kiekvie
nam lietuviui pamatyti. Jie 
bus parodyti balandžio '17 
d. 7:30 vai. vakare, 29 Endi
cott St. Kuopos narių par

ginti.
“Rummage Sale” nutarta 

vykdyti gegužės 12 ir 13 
! dienomis. Iki to laiko kas 
j turite atliekamų gerųdaik-' 
; tų, priduokite 99 Provid- 
ience St., arba 29 Endicott 
i St., arba minėtomis dieno- 

suMuiiMiiiį: mis nuvežkite į išpardavi- 
<atS1 anke!mo vietą, 103 Summer St. 

, x cvc pasidarbavimas yra 
Buvęs kuo-1dvejopai prakilnus; iš tų 

į d a i k t u:

bavosi ne iven LLD kuopo- j eiga gerai išgarsi

P. Vaitekūnas

naujajam sekretoriui—Bar-igą už mažą kainą pasipirk- 
reika- borai Medley. Kiti valdy- 

Kanados bos nariai pasiliko tie pa- 
savaitrašičui — $8.60, Lie-itys, tai yra: Margaret Va- 
tuvos liaudžiai kovoje prieš | linčius — finansų raštinin- 
fašizmą — $88.66, Lietuvos'kė, Antosia Šaliūnas — už- 
liaudžiai pagalbai karo lai-Įrašų raštininkė ir J. Alek- 
kų — $50, Lietuvos žmo-lsa — iždininkas. Reiškia, 
p?.ms kovai prieš badą Vii-'kuopa turi labai gerą Vai
niaus srityje — $109.96,1 dybą ir 1959 metams, 
pagalbai Lietuvos politinių 
kalinių — $72.30, “Rank
pelnio” pa g a 1 b a i — $10, 
“Laisvei” apsigynimui ku
nigo Petkaus byloje — $44.- 
15, A. Bimbos teismui — 
$16.35, ir dar nemažai įvai
riems kitiems tikslams.

LLD kuopa buvo sutvėru
si vaikučių Ateities Žiedo 
Draugijėlę, mokė lietuvių 
kalbos; buvo ir chorelis, ku
rį vadovavo J. Perminąs. 
Buvo surengta keli koncer
tai, kurie padarė gero įspū-

Kurie nariai buvo susirin
kime, tai visi 1959 m. duok
les pasimokėjo. Nemokėju
sių pasiliko nedaug, ir tu
rime viltį, kad jie sekama
me kuopos susirinkime už
simokės.

Po susirinkimo turėjome 
“surprise party,” nes pri
puolė vardo diena J. Kun- 
cai. Visi draugai įteikė gra- j 
žią dovaną — rašomąją 
plunksną, kurios jis neturė
jo. Kunca visiems ir vi
soms taria širdingai ačiū!

■ane-i 
Yankauskienė

Širdingiausiai užpr 
visus dalyvauti.
Rengimo komisija:

A. Žemaitiene
S. Dainys

An na Wellus
je. Linkiu draugams grebi

Prisilaikant formališku-'
• s/. .» - - • - L

. jgarba draugui Louis £imo-'
7 • G / jau" Į liūnui narių atsistojimu. Jo1 

in-igi šeimai išreikštas nuošir
dus apgailestavimas. |

Filmų vakaro rerįgimo 
komisija pranešė, kad prisi
rengimo darbūs eina Į pir
myn. Įžangos tikietai ! dali
nami nariams dėl platini- 

i mo. Filmų vokaras Įvyks 
I balandžio 18 dieną, pradžia i 
7 valandą vakare, Sokolov- 
na Svetainėje, 226 Clinton 
St. Įžangos dovana $1.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks 
dieni, balandžio 6 
Klimo studijoje, 
7:30 vai. vakare. Visus na
rius kviečiame dalyvauti, 
nes turėsime svarbių reika
lų atlikti. Reikės galutinai 
prisirengti prie filmų vaka
ro. Taipgi yra ir daugiau 
reikalų, kuriuos privalome 
atlikti. Lauksime skaĮtlin-

mo, išreikšta paskutine pa-'

Sveikiname su Velykomis 
Mūsų Draugus ir Depozitorius

LEICESTER SAVINGS BANK
1082 Main St., Leicester, Mass.

Vėliausias Dividendas — 3’/i% per annum

pirma-
d.!, A.

pradžia

ti daiktų, o musų kultūrinė 
organizacija pasidaro kelis g0 susirinkimo, 
dolerius pelno apsVietos
reikalams. ■

Pagaliau šis susirinki-;
mas išrinko komisiją

Miami, Fla. į
Visokios naujienos

Praėjusioji žiema pas! 
mus buvo labai skirtinga1 
nuo pirmesnės. Tik tris die

nias turėjome šalto oro ir 
tik vieną dieną poryčiu bu
vo 43 laipsniai. 'Tai buvo 
vėsiausias oras. Dabar, ko
vo 16, 17 ir 18 dd. labai 
daug lijo. Šiluma dažnai 
buvo 80 laipsnių.

Šią žiemą buvo mažiau ir j 
turistų. Matėsi tuščių vietų! 
dėl išrandavojimo. Žmonės j 
nusiskundžia su biznio ma-Į 
žėjimu. Bet savaitės pabai-’ 
goję saliūnai būna pripil-i 
dyti. Dabar daug turistų 
apleidžia Floridą, grįžta į| 
šiaurę.

Gyvenant pačiame mieste 
nėra nuobodu ir ilgu. Du 
kartus į savaitę būna beno1 
koncertai, trečiadieniais ir 
penktadieniais. Bet pereitą 
savaitę buvo muzikantų 
konvencija, tai davė ketu-!

didelius koncertus už

$5,000 FONDAS
Perkėlimui Laisves 

į Naują Vietą

.i • T’is didelius koncertus už
i .\1S.U ^aoPos barių dyką. Taipgi knygyno u~ 

. /atidai. Susirinkimas davė ditorijoje parodo kas ket- 
-.-J man svarbias pareigas at- 

... . . ... V*' likti, būtentf eiti LDS 6
j-J:.6.711:? kuopos finansų 

riaus pareigas.nant parinktų daugiau .is
torinės medžiagos iš toli

sekreto-
Bet man

au-

Šių metų Laisvės bendrovės dalininkų suvažia
vimas, rimtai apsvarstęs Laisvės spaustuvės 
perkėlimą į naują vietą, nutarė atsišaukti į vi
suomenę, kad sukeltų $5,000 fondą padengimui 
perkėlimo kaštų.
Fondo sukėlimui suvažiavimas paskyrė 3 mėne
sius laiko. Vajus prasideda su balandžio 1 d. 
ir baigsis su birželio 30 d. Taigi per tuos 3 mė
nesius turime sukelti $5,000.
Persikėlimas į naują vietą kainuos apie $5,000. 
Aišku, be visuomenės finansinės paramos Lais
vė neturėtų ištekliaus persikėlimui. Todėl pra
šome visuomenės paremti Laisvę aukomis tam 
būtinam reikalui.
Naujoje vietoje dabar eina remontavimo dar
bas, kuris užims keletą savaičių. Taigi fondo 
sukėlimą reikia kiek galint paskubinti, nes pini
gai labai reikalingi jau dabar.

Laisvės Administracija

lių metų chorelis pakriko.
Lietuvių veikimas labai 

nepatiko vietos airių kuni
gui Mulanui, kuris iča bu
vo didelis politikierius (da- 
lįaar jau miręs). Jis labai 
U&ipuldavo ant lietuvių, 
kad jie veikia “prieš die
vą.” Jis ėjo į štubas ir gra-

virtadienį judžius. Kai ka
da Būna labai įdomūs. Taip 

i pat nereikia įžangos mokė
ti. Taipgi netoli randasi di- 
____ ____ i Lummus 
Park, Recreation Center,

;{vienai, be jūsų, draugai, pa- džiulis Miamimesnes praeities pažangių-] lb()S t darb pasgkmin. 
jų lietuvių istorijos. Komi-]°į atiik(j
sijos pareiga bus sueiti in K‘eblu‘mas susidarys dėl 

duoklių užsimokėjimo. Nes 
man yra labai neparanku 
nuvykti į jūsų stubas ir 
priimti duokles. Tai dėl jū
sų pačių, draugai, gerovės, 
bandykite lankyti susirin
kimus ir užsimokėti duok
les. Turėdami reikalą jfu fi
nansų sekretorium, kreip
kitės šiuo adresu: Anna 
•Wellus, 252 Chenango’ St., 
’Binghamton, n. Y. ;

Finansų Sekv.
Anna Wellus

neįmanoma, kur ^randasi visokių žaislų.

I ■

pasikalbėti su senais pa
žangaus judėjimo pionie
riais, kurie dar gyvi, sura
šyti detaliai faktus organi
zacinės veiklOxS kaip galint 
iš tolimiausios praeities.

D. J.

Maskva. — Daktarai sa- 
ko, kad jūrų vanduo yra 

. i sveikas akims.

LDS kuopos nariai buvo j 
surengę “silkių parę,” ku
rioje buvo proga susitikti 
su keletu gerų draugų iš 
Waterburio,-kaip tai, M. ir 
J. Strižauskais, P. Boku, K. i 
Krasnicku ir Bružiene; iš 
New Haveno dalyvavo Eva ON THE JOB

when you need it most

RED CROSS

TRAlHlH®

5 p.-Laisye (Liberty)— Penktai!., kovo (March) 27,1959!

Na u j iena BingKam t quo 
lietuviams: filmų vakaras
Trečiadienį, balandžio 15 

dieną, 7 valandą vakare So- 
kolovna 
Clinton 
svarbūs, gražūs filmi 
Lietuvos.

Iš aprašymų laikra^ 
se, kur jau buvo

sveta i n ė j e, 
St., bus ro

226 
domi 
.i iš

čiuo- 
rodomi 

filmai iš Lietuvos, maiome,

Be to, dažnai būna sureng
ta piknikėlių, kaip kiti pa
vadina, — gegužinių. Tuose 
parengimuose tenka susi- j 
tikti draugų iš tolimesnių 
kolonijų.

Mūsų darbščios ir links
mos gaspadinės pagamina 
labai skanius valgius ir su į 

gražia šypsena paragina 
valgyti. Tik gaila, kad per
eitus du parengimėlius lie-l 
tus paskandino, bet vis tiek 
draugų pusėtinai susirinko.

Pačiame mieste įvairumų 
yra daug. Įvyksta daug už
puolimų, apiplėšimų, vagys-, 
čių, o ypač automobilių ne-! 
laimių. Miamėje netrūksta 
viešbučių, kurie švariai už
laikomi.

Jonas Smalenskas
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Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

E
I 
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PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, j Kurią Kreipsitės,

DOVANŲ PAKETĄ I U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Inc.l
716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA.
WAlnut 5-3455

4102 Archer Ave.
CHICAGO. 32, ILL.
FRontier 6-6399
.1313 Addison Road
Cor. Superior & 71 St.
CLEVELAND 3, OHIO
UTah 1-0807

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSK1TE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

263 Market-St.
NEWARK 2, N. J.
MArket 2-1968 

390 W. Broadway

ANdrew 8-8764

346 Third Ave.
PITTSBURGH 22, PA.
GRant 1-3712

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYccum 5-0900

6446 Michigan Avė.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS
TAshmoo 5-7560

683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y
BAkcr 5-5923
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DIDYSIS NEW YORKASISS-
ne!Pirmoji gegužes New Yorke Kova tarpe New Yorko Daugeliui brooklyniečių
..‘oi J o o - aii i-i ■ i !pažįstamas Pranas Obeciū-

Žmonės nekantriai 
laukia “Čigonu ’

Niujorko lietuviai 
kantriai laukia Wrcesterio 
menininkų, kurie pažadėjo' 
atvykti pas mus ir Kultūri
niame Centre suvaidinti S. Į 
Šimkaus operetę “Čigonai.”,

“čigonus” vaidins Wor-irioje 
cesterio Aido Choras su sa-j 
vo talentinguoju vadovu! 
Jonu Dirvelių.

Aktoriai — rinktiniai, su 
gerais, išlavintais balsais;:

gra-1 
savo:

. p]ajunijų lokalų. Jų tarpe buvo 
atstovai nuo lokalų i š

i I.L.G.W.U., Amalgamated

įvyks istorinėje aikštėje
Kovo 7 d. įvyko miesto Square aikštėje demonstra- 

unijistų konferencija, ku- cija įvyks gegužės 2-rą <lie- 
tapo suorganizuota.na, tai yra šeštadienį. Susi- 

plati komisija suruošimui 
Pirmosios gegužės demon
stracijos. Komisijos pirmi
ninku išrinktas visiems ge
rai žinomas veikėjas Louis 

| Weinstock. Konferencijoje 
; dalyvavo atstovai nuo 30

rinkimas aikštėje prasidės

* 1 || 1 I r j-'clZiĮbLclIllclb 1 Iclllclb \7DUC1U~ir Albany del taksy Į n as, gyvenantis po nr. 35
i Stagg St., jau du mėnesiai

Musų mi-asto majoras į gUp ligoninėje. Iš karto 
Wagneris baisiai nepasiten-, puvo pasidavęs į Greenpoit 
kinęs valstijos seimelio pa- ligoninę, o vėliau nusiųstas
sielgimu. Jis sako, k a d j Kings County 
miesto iždui šiemet truks kur ir dakal. jig 
30 milijonų dolerių. Mat, paskutiniu laiku, 
valstijos seimelis nepripaži- buvo padėtas ant 
no miestui teisės takšnoti j |jst”

po pietų — net keturias va
landas.

Šių metų gegužinėje , de- Wall .Stryto biržoje i 
monstracijoje bus keliami transakcijas. Majoras sakoj

i Kings County

PftftSfenGEJtMAS - 
VISIEMS

Dr. Leon Greenburg, ko
vai su oro teršėjais depart- 
mento komisionierius, išlei
do pareiškimą. Jis sako, 
kad griežtai yra draudžia
ma deginti išmatas iš daržų 
ir kiemų. Nevalia net dėti į 
pečių ir deginti. Dūmai, 
mat, labai užteršia orą.

žiai pasižymėjęs su 
dainomis, disciplina ii 
čiu repertuaru.

Worcesterio Aido Choras! clothing’ Workers, °Pocket- 
pasiryžo pas mus vienu su-ibook Workers, Sheet 
viu nušauti du zuikius: ses-jtal Workers, Textile Work- 
tadienį, balandžio 4 d., ai-' ~ ’
diečiai suvaidins “čigonus” 
Richmond Hill, N. Y., o 
sekmadienį, balandžio 5 d.,

Me-

sekami obalsiai:
1. Už trumpesnę 

savaitę — už 6 1 
darbo dieną be jokio 
nu kapojimo.

2. Už New Yorko valsti-

I ers, Teamsters, Bakers, 
Painters ir kt.

Konferencija nutarė šie- 
sekmartienj, balandžio o d., met Gegužinę demonstraci- 
2 vai. popiet, tą pačią ope- j., laikyti Union Square 

aikštėje. Tai visiems gerai 
Iv*   * _ L _ _ . * •” _ * 1 _ i “ 1  

Taigi, tiek Niujorko, tiek rioie praeityje įvykdavo |kyklose. 
Newarko ir jų apylinkių milžiniškos New Yorkodar-' 
lietuviu visuomenė 
jūs, brangūs

retę suvaidins Newarke,
žinoma istorinė aikštė, ku-

AR žTNoTK? '
New Yorko mieste ran

dasi 37,000 taksių vairuoto
jų. Iš jų kasmet 5,000 pa-, 
meta tą užsiėmimą, o kiti 
užima jų vietą. - Tai daug 
maž pastovus skaičius.

Įdomu ir tas., kad New 
Yorko mieste yra net 2,- 
500,000 užsiregistravu s i ų 
automobilių vairuotojų.

Seniau tarpe New Yorko 
miesto ir White Plains ko
munikaciją palaik y d a v o 
New York, Westchester ir 
Boston Railway traukiniai 
Bet jie tapo sulaikyti, nes 
kompanija nepadariusi pel
no.

Dabar Board of supervi
sors nutarė, kad vietoje ge
ležinkelių įrengti naują au
tomobilių vieškelį. Sakoma, 
kad 10 mylių buvusio gele
žinkelio pilnai paruošta 
vieškeliui.

Hicksville, L. L — Prie
taia i fwrr- Tui i t De Lill° Construction Cq: PRANEŠIMAI statybos darbų elektros sro- 

jvė užmušė darbininką A. 
lAmbrozio, 37 metų am

ligoninę, 
randasi, j 
sakoma,! 
“critical ■ 

__  , kas reiškia, kad žmo-l 
s^rU|gus jau prastam padėjime, 

kad gubernatorius Roeke-L Lig0S Prie™?tis-. k? i p 
jftian pasakojo ligonio žmo
na, buvo šitokia: Praėjusią 
vasarą jam atsirado kakle, 
žemiau žandikaulio, koks 
tai kietas gūželis po oda. 
Tas gūželis kartais paslink- 
davo iš vienos vietos kiton. 
Obeciūnas iš karto nekrei
pė atidos į tai, manydamas, 
kad tas “slankiojantis gū
želis” išnyks ir viskas bus 
gerai. Bet kuo tolyn, tuo 
gūželis ėjo didyn. Vėliau ir 
kaklas pradėjo tint, eit 
storyn ir jau pradėjo skau- 
dėt. Tada Obeciūnas nuvy- 

|ko Greenpoint ligoninėn,

darbo fcll-aris priešinosi šiam tak-į 
valandų savimui, nes jis faktinai ta

• algu bi ržą kontroliuoja.

SMARKIAI PAAUGO 
UŽMUŠIMAI

Nors važiuotės tvarkyto
jai girdavosi, kad mūsų 
didmiestyje eina mažyn už- 
simušimai automobiliu ne
laimėse, bet gyvenimas gie
da ką kitą. Štai, pasirodo, 
kad per sausio ir vasario 
mėnesius New .Yorko mies
te - tokiose nelaimėse už
mušta 145 žmonės, tai reiš
kia, 23 daugiau, negu per 
tuos pačius mėnesius praė
jusiais metais.

iu kur 
gi rasi tokį “durnių,” kuris 
norėtų pats save aptaksuo- 

jos AFL-CIO programą už įj

aukštesnes minimum algas,! 'Reikia žinoti, kad .seimelį 
, respublikonai, 

o respublikonus dabar kont
roliuoja Rcckcfellerils.

Taipgi seimelis nėužgyrė 
mūsų majoro pasiūlymo le
galizuoti* arklių lažybas. 
Kas irgi, girdi, būtų davęs 
miestui apie 20 milijonų do
lerių įplaukų. i jK0 
. jį ir užlaikė ištyrimui.

j Iš šios ligoninės

už praplėtimą nedarbo ap-' kontroliuoja 
draudos, už pagalbą apšvie-j 
tai.

3. Už jaunimo žyj 
Washingtoną balandžio 
d. prieš segregacciją

18 
mo-

4. Už masinę bedarbių 
laukia bo žmonių gegužinės ir ki- konferenciją balandžio 8 d. 

jūs, brangūs. Worcesterio tokios demonstracijos. Bus Washingtone, kurią šaukia 
aidiečiai, ir linki, kad jums bandoma gauti miesto vai- j AFL-CIO. 
kelionė būtų sėkminga, kadjdžios leidimą ir šių metų1 5. TTV 

gegužinei demonstraccijai. į uždraudimą atominių 
Svarbu, kad Union Jų bandymų.

------------------------------------ (p įjž atšaukimą

Jonas Puodžiūnas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
Apsisuko peiktieji metai, 

be Jono—metai kupini nuo-

visi būtumėte garoje svei
katoje. Talento, rayžto, 
mes žinome, jūs turite už
tenkamai! .

Už pasaulinę taiką ir

Taft-

7. Už civilines teises.
Daugiau info r m a c i j ų 

_ .__ ........................................ 'apie gegužinę demonstraci- 
iš vakacijų Bermu-I -tnbių įvykių ir vilčių tu-ija galima gauti sekamu 

doje, tai New Yorko miesto i mintiems laimės g y v e n t i. adresu:
Švinta rytas trokštantiems. Trade Union Committee 

1959 May Dav Celebration, 
130 East 16 St.. Room 3,

Antradienį, kovo 31 d., 
kada majoras Wagneris, 
sugrįš iš

30,000 tarnautojų bus pa
skelbę viertm-dienos strei- rastl 
ką. vas-

Miesto darbininkai įteiks 
majorui protestą, kad jis 
atsisako pakelti jiems al
gas. Miesto tarnautojai pri- 
priklauso prie 43-ių unijų.

kelią į tėvynę pas sa-

taksuoti važinėjimu takse-lR šios ligoninės jis buvo 
mis. Bet pnes o lų a<sų |ejstag namo kak]uį 
įvedimą griežčiausiai pro- 1vis tinstant, turėjo pasi
testuoja taksių kompanijos duot j Ki;gs’Co. ligoninę.' 
ir jųjų vairuotojai. Sako, '
toks aptaksavimas pakenk
tų jų bizniui.

Ir taip eina kova tarpe 
miesto ir valstijos už teisę 
gauti pridedamųjų pajamų. I 
Miesto valdžia sako, kad:

Linkiu Pranui greit pa- 
i sveikti. I

P. M. Š.

ROCHESTER, N. Y.

Gedemino draugystė rengia vaka-'v. •* m „it 
rienę balandžio (April) 11-ą d. Bus j ŽIRUS, is Fra klin SqURie 
kumpio ir kopūstų. Tikietas tik $i.1 miestelio. Kitas darbinin- 
Pradžia 6 iki 9 p. m. Visi lietu-;,___T o :x .
viai kviečiami dalyvauti. Vieta 575įkaS«LB. Witchei, isBlOOk-^ 
Joseph Ave. Rengėjai. (25-26) į lyno, buVO skaudžiai apde-

CLEVELAMi.'om^ I gintas. Jie dirbo prie dide- 
’ . , , ! lio keltuvo.LLD 22 kp. šokiai pyks balan

džio 4 d., bus gera muzika, skani 
vakarienė. Dovanos už stipriausius 
margučius ir už gražiausiai numar
gintus. įžanga $1, pradžia 6 v. v. 
LDS salėje, 9305 St. Clair Ave. Kvie
čiame dalyvauti, linksmai praleisti 
laiką ir paremti spaudą. Kom.

(25-26) I

HELP WANTED—FEMALE

SVEIKINIMAS
Sveikinu visus Laisvės 

personalo narius, visus 
Laisvės skaitytojus ir visus 
pažįstamus.

Jonas Skliutas
St. Petersburg, Fla.

piemenėlis, 
caro karys,

Sveikinu visus Velykų šventėmis. 
Lai šios Velykos suteikia jums 

laimės ir džiaugsmo.

GRAND FLORIST SHOP
QU-31 Grand Ave., Maspeth, I,. I.

MR. E. W. CASPER, Sav.
KALBU LIETUVIŠKAI

Pirkite gėlių — DA.6-1090

THE MASPETH SALVAGE CO. 
Velykų sveikinimai nuo Mr. John 
Capanegro visiems lietuviams. Jis 
perka seną geležį, metalą, sku
durus, popierių.

58-44 Maurice Ave.
Maspeth, N. Y. TW. 4-O24G

Linkime visiems lietuviams 
draugams Linksmų Velykų.
WLADYSLAW ir HENRI

SZACHACZ
Real Estate, Insurance 

Notary Public
65-06 Grand Ave., Maspeth, L. I.

DA venport 6-0719

Velykų švenčių proga, būkime 
visi dėkingi. Duokite įvairių gė
lių Velykomis. Kainą maža, o 
reikšmė didelė.

AVALON FLORISTS 
47-06 Queens Blvd.

Sunnyside, L. I. ST. 6-1793

Velykų proga 
būkime dėkingi už viską.

HENRY WEYDIG & SON, INC.
13-39 122nd St., College Pt., N. Y.

Charles Weydig (Lie. Mgr.)
FL. 9-8563

Malonus patarnavimas 
už prieinamą kainą.

MeA linkime visiems linksmų 
Į Velykų. Pas mus gausite gerų 
i valgių, Importuotų ir vietinių gė- 
! rimų. Kainos prieinamos.
! THE STEINWAY BRA U HA L L
I 28-26 Steinway St., Astoria, L. I. 

Sebastian Reiter, Sav.
Albert Pankoffer, šefas.

Ūkininkams . 
siuvėjo gizelis, 
tapęs Amerikos, siuvykloje 
darbininku, protarpiais ir 
savininku, Jonas nerimo 
svetur. Jis dukart °1

Pokylis dviem žymiem 
darbuotojam pagerbti

Tas, kas seka sveturgi
miu kovą už savo teises, 
puikiai pažįsta profesorę 
Louise Pettiboųe Smith ir 
Abner Green. Abudu yra 
Sveturgimiams, Ginti Ko
miteto veikėjai. Per dauge
lį metų jiedu gina ateivių 

1 teises. Prof. Smith parašė 
k^ygą“The Torch ofLiber-

Paieškojimai
Ieškau savo brolio Januškos Ka- 

' zimicro, gimusio 1892 m., Kaniūkų 
kaime, Raudonės valse., Raseinių 
apskr. Išvyko į Ameriką prieš 1914 
m. karą. Prašau rašyti: Januška An
tanas, s. Domininko, Jurbarko raj., 

i Šilinės pašt., Kaniūkų km., Lithua-
TO- i nia, USSR.

nu dolerių deficitas, tai ne- 
. bus galima pakelti algas 
m o k y t ojams, policistams, 
ugniagesiams ir kitiems 
miesto tarnautojams.
dėl dabar tarnautojai pro-! 
testuoja ir rengiasi! kovai. !

Tuo tarpu paprastas New 
Yorko pilietis jaučiasi, kad 

i jį’lygiai iki gyvojo kaulo 
aplupa visokiais taksais vi
sos trys valdžios.—j federa-l 
line, valstijosir miesto.

Ieškau savo brolio Juozo Ragaišio 
jo moteries ir sūnaus 
patys ar kas apie juos 
kite pranešti,- nes yra 
kalas. Mano adresas: 
pečkieno, Bliuvonių
pašt., Kovarsko ra j.,
USSR.

blanke v*ena įdomiausių
I r t r i I /-a -i n niir/Av»n v^imxnn

Po miestą pasidairius
N. Y. International or- 

laukis per dešimt metų pri-

hXazijo’ ?ald)m‘ fcią. paskutinių 25 metų pa- Mg™® O?
kak Smn-ižn Amprikon i«i. stangas atmušti reakcijos gyvačių iki aiampnų. Ui 

įtikinės kad toii santvarka pasikėsinimą ant milijonų I laukio patalpose yra jiems tikinęs, kad toji santvaika a u „ ~ v»>ironoTn sneeinhai llaikvtu-
neišves lietuvių t a 
laimingą gyvenimą.
laukė tarybinės Lietuvos, : 
atsikūrusią sveikino, jai 
pritariančią spaudą rėmė. 
Ilgesingai jis laukė dienos 
vėl atlankyti savuosius ir 
Katlėriškių kaimelį, pama
tyti turintį lygias teises į 
mokslą. į darbus ir laimę; 
šiandieninės Lietuvos jau-! 
nimą, jo darbais pasigręžė-' 
ti.

Liūdna netekus b r o 1 i o- i 
draugo, ir gaila, kad per; 
ankstyva mirtis neleido 
jam sulaukti laimės grįžti 
į gimtąją tėviškę, pajusti 
savųjų meilę ir dalintis gy
venimo atsiekimais

Brolis

sveturgimiu. 0 Abner įrengta specialiai I laikytu-
Jonas Green yra minėto komiteto vai.

Bet dažnai gyvūnai “ap
gauna” prižiūrėtojus ir iš
eina į laisvę. Pries metus 

jams pagerbti pokylis. Jis,laiko buvo ištrūkę apie 100 
įvyks balandžio 16 d. Įžan- j beždžionių, tai buvo darbo, 
ga į pokylį bus du doleriai.'kol jas surinko. Artimesni 
Komitetas ragina rezervuo-^orlaukiui gyventojai ' daž- 
tis vietas. Parengimas nai mato tokių paukščių, 

jivyks Belmont Plaza vieš- 
I būtyje.

sekretorius.
Todėl dabar yra rengia

mas didelis šiems veikė
jams pagerbti pokylis.

ne tro. Jie
žino malonė- 
svarbus rei- 
Rozaliją Re-

km., Kurklių 
Lithuania,

Ieškau savo pažįstamo Jono Ja- 
siulevičiaus, kuris l.
tono mieste ilgi) laiką. Turiu svar

RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 1 d., 7:30 v. v., Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė. 
Nariai prašomi dalyvauti. Prašome 
pažiūrėti į mokesčių knygelę, gal 
reikės užsimokėti. (25-26)

DIRBTUVIŲ 
DARBININKĖS

Dirbkite naujoj patalpoj. Puikios
darbo sąlygos. Gera pradžiai alga.

Galinčios dirbti bile pakaitą.
Kreipkitės Asmeniškai 

8:30 v. r.-3:30 v. d.—Pirm, iki Penkt.

NATIONAL BISCUIT
Personnel Office 

2211 Rt. 208, Fairlawn, N. J.
SUVAŽIAVIMAS

Massachusetts Moterų Sąryšio su
važiavimas įvyks sekmadienį, balan
džio 12 d., 1 vai. dieną, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo salėje, 823 
Main St., Cambridge, Mass. ’ 
pažangių moterų klubai, LLD kuo
pos ir k t. organizacijos, kviečiami 
dalyvauti. Moterų Sąryšio Komi,.

(23-26)

south Boston, mass.
ALDLD 7-os ir LDS 1-os Apskri- 

sekmadienį, balandžio (April) 5 d.,
gyveno Washing- čių komitetų bendras posėdis įvyks 

Turiu svar- sekmadienį, balandžio (April) 5 d., 
bų reikalą, tad prašau jį patį ar kas U- 
apie ji žinote pranešti man. būsiu1 
dėkingas. J. Blažonis, 266 Appleton 

|St., Lowell, Mass. (23-24)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

Nurses, Rog.—Immed. openings in 
mod. 300-bed gen. hosp. Starting 
salary $280 mo. with regular increase’ 

Visi 140 hr. week. ?DifL for aft. & night 
duty. Liberal personal policies. Priv. 
rtns. avail, in nurses res. Wire, (JUl 
or tCrite Director of nurses Miss.. 

Ruth Curry. > ' ’<^1
WILMINGTON 

GENERAL HOSPITAL 
Wilmington, Delaware 

OLympia 6-2551

Ieškau tetų Dainės ir Konstantos, 
Jono. Išvyko į JAV iš Gardino sri
ties, Barštų valšč., šumos-kroklio 
kaimo. Išvyko nevedusios, ir pas
kutinius laiškus gavome 1939 m. Vie
nos tetos vyro pavardė Ikasala Juo- 
as, o kito nežinau. Ikasala Juozas, s. 
Juozo, prieš išvykstant gyveno Va
rėnos raj., Rudnios valse., Kroklio 
km. Jei jų nėra gyvų, prašau apie 
juos žinančius man pranešti. Kaziu- 
kevičius Jonas, Jurbarko raj., Gir
džių paštas, Pavidaujo km., Lithua
nia, USSR.

Kviečiame visus minėtų apskri
čių komitetų narius ir visus tų or
ganizacijų- veikėjus Bostono apylin
kėje dalyvauti šiame bendrame po
sėdyje. Čia turėsime pasitarti va
sarinių parengimų (piknikų) reikalu, 
kad juos pasekmingai pravesti, ir 
turėsime kitų svarbių reikalų ap
tarimui, kurię liečia mūsų organi
zacijas. J. Jaskevičius, ALDLD 7-os 
Apskr. Sekr. , (23-25)

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MfiSOS IR WURSTWAREN

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•O6**3G*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St
Ieškau Prano Sinkevičiaus, s. Juo

zo, kilęs iš Janavos valsčiaus, Luk
šių kaimo. Išvyko į JAV apie 1911- 
12 m. Ieško sesuo. Prašome atsi
liepti jį patį arba žinančius apie ji 
pranešti sekamu adresu, 
to tariu ačiū, 
kevičienė, 
Hamilton,

kurios ten nesiveiąia.
Prieš kelias dieųas 

Vaciukas” 7-ių pėdų ilgio, 
atvežtas iš šiltų' kraštų, 
taipgi buvo išėjęs. Bet jis 
toli nėjo, jį rado netoli šil
to pečiaus gulintį i ir besi
šildantį. Matyti, kad jam 

Sa‘ibuvo per šalta laikytuve.

“gy-
Rep

Iš anks-
T. Morkūnienė-Sin- 

171 Crosthwaite, North, 
Ont., Canada. (22-26)

“Tau Lillian ir Laisvės 
Štabui —Siunčiame f Jori-1 
diškos šilumos. Vėliau 1 
rašysiu ir laišką. Jonas„ Ju
lia ir dukra Lillian Lazaus
kai”. !

OTTO’ S RESTAURANT

Kur draugai, biznio partneriai ii- šeimos valgo. Patarnaujame su 
geru valgiu, linksma atmosfera. Specialūs vynai, likeriai ir kokteliai.

Pabandykite šventėmis.

1324 Jerome Ave., Bronx, N. Y. JE. 7-5646.
(Tarpe 169th ir 170th Sts.)

New York Central Rail
road jau sulaikė savo lai
vus (“ferrys”) tarpe Man- 
hattano ir Weehawkeno. 
Jie per 130 metų., keldavo 
žmones skersai upę. Kom
panija sako, kad jų palai
kymas nešė jai nuostolius. 
Kasdien keldavosi apie 
5,000 žmonių.

Turčinskas Vladas, TurIeškomi
činskas Stasys ir Turčinskas Tamo
šius, sūnūs Vincento. Norėčiau su
žinoti, ar jie gyv* ar jau mirę. 
Tik tiek žinau, kad aipe 1927 m. 
gyveno Brooklyne. Prašau rašyti: 
Genė Norbutaitė, Akmenės rajonas, 
Laižuvos g-ve, Nr. 2, Lithuania, 
USSR.

AL’S TELEVISION SERVICE
ALBERT MISIŪNAS, Sav. 

(Authorized Member Philco Factory-Supervised Service)
Taisome Televizijas, Radijus, Hi-Fi

Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas 
Prašome kreiptis sekamu antrašu:

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

SIUSKITE VELYKINIU DOVANU PAKUS GIMINĖMS IR DRAUGAMS ‘

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktai!., kovo (Mairch) 27,1959

AMBASSADOR EXPORT BEER
75 Belmont Ave., Newark, N. J.

VELYKINIAI SVEIKINIMAI 
Mūsų Draugams ir Kostumeriams

G. KRUGER BREWERY

PASTABA RICHMOND 
HILL GYVENTOJAMS 

I

Pranešta, kad pakeičia
mos yra dienos išmatų ko- 
lektavimui. Pirmiau šioje 
apylinkėje būdavo kolekta- 
vimas atliekamas pirmadie
niais, treeiad i e n i a i s ir 
penktadieniais. Nuo dabar 
tai bus daroma antradie
niais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais, Visi įsitėmy- 
kite.

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

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

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

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos. 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami iš anksto.

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

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, III.
HUinboldt 6-2818 į

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

78—2nd Avė.
New York 3, N. Y.
ORegon 4-1540

832 N. 7th St.
Philadelphia 28, Pa. 
WAlnut 8-1747

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

11601 Jos. Cam pa u Avė. 
Detroit 12, Mich.
Townsend 8-0298
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