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METAI 48-ji

KRISLAI
Vajaus pradžia.
“Čigonai.”
“Garsus vyras...”
Apie Karaliaučių.

Rašo R. Mizara

aMes pradėjome vajų, kad 
sukeltume $5,000 fondą Lais
vės spaustuvei perkelti 
vietą.

Vajus prasidėjo su 
džio 1 diena.

Prašome visus mūsų

balan.

drau-i 
gus ir drauges nedelsiant pa
dėti perkelti mums spaustuvę.

Na, o balandžio 4 d. Niujor

kompozitoriaus Šimkaus ope
rete “Čigonai,” kuriuos suvai
dins Worcesterio Aido Choras. 
Tai i vyks Richmond Hill.

Balandžio 5 d. tie patys ak 
toriai ir dainininkai “čigonus’

Jau susitarė dėl užsienio 
ministry konferencijos

Maskva. — Tarybų Są-! ferencijoje negalės daly
jungos vyriausybė davė at-i vauti Lenkija ir čekoslova-1 Daugelyje vietų iš anksto pradėjo darbuotis fondo su
sąlamą Anglijai, Francūzi-1 kija, Vokietijos kaimynai, I kėlimui ir aukų jau įplaukė sekamai: 

i jai ir Jungtinėms Valsti-1 kurie tiek daug yra nuken- i 
joms, kad ji sutinka daly-: tėję nuo vokiečių imperia- 
vauti užsienio mini s t r ų ■ listų agresijos. Ji taipgi iš-: 
konferencijoje gegužės 111 reiškė nepasitenkinimą, 
d. Genevoje.

Kadangi Vakarai
pasiuntę TSRS atskiras no-1 kratine Respublika 
t___ _ „ v
sybė kiekvienai šaliai at- deratyvė Respublika (Vą- 
skirai atsakė. Atsakydama i karų Vokietija), kurių rei- 
Francūzijai ji pabrėžia, i kalai bus ten svarstomi, 
kad jeigu užsienio ministrų; “ •
konferencija nepav y k t ų, JAV į J • -1 
tai tas dar daugiau įrody- JAV KaiO ¥3031 Vei , 
tų, jog viršūnių ko^ferenci- nACHcihtro Lalhn 
ja būtinai reikalinga. neSUblldrę KdlDa

Užsienio ministrų konfe-' Washingtonas. — Kari- 
'rencija svarstys. Berlyno irlnio laivyno admirolas A.I 
: taikos reikalą su Vokietija, j Burke, orlaivyno generolas'

Tarybų Sąjunga apgai- ■ Twiningas ir gynybos sek-

111 reiškė nepasitenkinimą, 
| kad konferencijoje negalės 

buvo dalyvauti Vokiečių Demo-1 
. (Rytų 

tas. tai ir tarybinė vyriau- Vokietija) ir Vokiečių Fe-

Balandžio 2 d. sukako lygiai, Jestauja, kad dėl Vakarų į retorius McElroy nei kiek!
mirė buvęs

v i šuo-
treji metai, kai
Laisvės redaktorius
menininkas Vincas Paukštys in ii
Čibirą.. . ! Bartky nuteisė iki

Lai jis ilsisi ramiai, o mes 
telkime visas jėgas kultūri
niam darbui, kurį velionis vi
są savo gyvenimą ištikimai 
(įįrbo.

ir

ku balandžio 1 d. Niujorko 
valstijos gyventojai (kurie 
dirba) mokės vailstijos iždan 
didesnius mokesčius už paja
mas. Iš kiekiveno algos bus 
tam tikras nuošimtis, atsiskai
tytas kiekvieną savaitę.

Visa tai, atsiminkite, padare 
respublikonai su gubernato
rium Rockefelleriu priešakyje.

Ir dėl to, kad Rockefelleris 
taip “pasidarbavo,” komerci
nė spauda jį tiesiog dievina, 
sakydama, jog Rockefelleris— 
“gabus vyras”; žiūrėkite, kaip 
sklandžiai skuta darbo žmo
nes.'

Apie Karaliaučių ir Rytinės 
Prūsijos dalis— Kaliningrado 
sritį — rašo kanadiškiai “Tė
viškės žiburiai” taip: girdi, tą 
sritį Tarybų Sąjunga norinti 
atiduoti Lenkijai, bet A. Snieč
kus tam nepritariąs; jis įsakęs 
Lietuvos -istorikams 
visas smulkias žinias 
liningrado žmones, 

^ilmę, tautybę ir tt.

surinkti 
apie Ka- 
apie jų

Laisvės perkėlimui Anglijos liaudis kovoja už 
$5fOOO fondas uždraudimą atominių ginklų

Linksm|a>U«ia fondo reikalu visuomenė domisi. I Londonas. — Velykų pro-, kia atominių ginklų ir ne- 
' reikia Amerikos kariniu 
bazių!”

Ten kalbėjo ir kiti ir rei
kalavo uždrausti atominius 
ginklus ir uždaryti Angli-

ga tūkstančiai Angl i j o s 
žmonių sumaršavo i Londo- 

$55.00 ną reikalauti taikos ir ato- 
35.00 minių ginklų uždraudimo. 
35.00 6,000 žmonių pėsti atėjo 
30.00 virš 50'mylių iš Aldermas- 

I tono. Atmar-avo tūkstan- 
25.00 ' čiai iš Manchesterio, Bir- 
25.00 | minghamo, Shefield, Peter- 

kūnas, W. Collingswood, N. J..............15.00 j borough ir kitų miestų.
Ikai, Wethersfield, Conn....................... 11.00 i Trafalgaro aikštėje įvyko
Stratford, Conn.................................... 10.00 Į masinis susirinkimas, ku-

Liet. Namo Korp. dir. pareng. (per V. Bunkų)
N. J. vajininkų dovana .................................
N. J. lietuviai (tarpe, jų A. Zavišio dešimtinė) 
Philadelpnijos vajininkų dovana ......................
Veliones M. Deksnienės atminčiai,

Worcester, Mass.........................................
ALDLD 198 kp., Oakland, Calif.........................
Jonas Sir

fines bazes.

užsispyrimo ministrų kon-1 nesivaržydami giriasi, kaip, 
------ i jie į “šipulius sudaužytų! 

Tarybų Sąjungą”. Ypatin-, 
gai daug šūkauja McElroy,! 
kuris jau pasirengęs iš tos! 

: vietos pasitraukti. Jis sakoj 
JAV i Ra(į Amerikos raketos, lėk- 

pa- tuvai, bombos, . gin.klai

mirties kalėjimai!
Washingtonas. — 

Aukščiausias Teismas

Žemaitis 
Liet. Moterų Apšv. Klubas.,

Pittsburgh. Pa. (per Uršulę Paich) 
Newjersietis ............................................

Jonas Barišauskas, Arlington, Mass. ... 
Senas Palrapijonas, Brooklyn, N. Y.........
Alec Glebo, Gardner, Mass.......................
J. Masalsky, New Castle, Ind....................
J. Daujotas, Benld. Ill...........................
Maggie Raulinaitis, Cleveland, Ohio .... 
St. Kuzmickas,, Cleveland, Ohio .............
J. Shukajtis, Woodhaven, N. Y................
J.,V., Brockton, Mass.............................
P. Bieliauskas/ Richmond Hill, N. Y........
T. Povilams, Pequannock, N. J................
Agnes. Motuzienė, E. St. Louis, Ill............
W. Gelunįbickas, Chicago Hts., Ill............
Stanley iMtravich, Pasadena, Calif..........
A. Visptskjfene, Kensington, Conn...........
J. ir A. Kauliniai, Huntington, N. Y. .,.

'• * (Tąsa 6-tąųi push) ' į

6,000 minia 
mylias iš
kurioje buvo nemažai seny
vo amžiaus žmonių, mote-

. , 4. 7

riame dalyvavo apie 20,000'. rų, ir vaikų. Kai kurie žy-<
10.00 i žmonių. Jie turėjo iškėlę iš- giuodami net apalpo.
9.00 i kabas su obalsiais: “Taika
6.00
6.00 i . .............
6.00 ! drauskite
6.00
6.00
6.00
0.00 Levy, darinėtis, kuris, tai“

1 1 1 — /t

šalin karas!” ' 
atominius bandymus ir už

; tuos ginklus!” 
“Tegul jankiai važiuoja na
mo 1”

Aikštėj

Aldermestono,

™ ‘i r’u*- bl! pasibaigė lenką 
grįžimas iš TSRS

i Varšuva. — Paskutinis 
Benu ' traukinys atvyko iš Tary- 

! bų Sąjungos su Lenkijos 
5.00 | Pe kitko, sakė: “Gana karo ; piliečiais, kurie to norėjo. 
5.001 provokacijų... Mums nerei-^Nuo 1956 metų į Lenkiją 
5.00 i įT 7 .. T.". 'sugrįžo 250,000 žmonių, jų
5.oo i Prostituciia labai ; tarpe 14.000 žydų tautos.

1939 metų rudeni Hitle- . 
ris užpuolė Lenkiją. Tada 
masiniai žmonės bėgo į Ta
rybų Sąjunga, gelbėdami •' 
savo gyvybę. Tais pat me- 

■j tais -TSRS atsiėmė vakarfc~ * 
nę Baltarusijos ii” Ukrai
nos dalį, kurią buvo paver
gus ponj 'ka Lenkija. Ten* 
taipgi gyveno ir lenkų 
tautos žmonių.

i .. .. ...... į- Po karo nemažai iu gri-;S1krec>a ligomis n- kitiems ?() . Lenkij bet me_ 
I įas perduoda. Jis nurodo,; . • b ^„tvarkytas ir 
kad gatvines • prostitutes |eist;(s tįk tįem

[pavojingesnes uz legalia- k . kad jje
prisimena! kas Lenkijos piliečiais.
___ ____ I Sekretorius sako. kad j J 1

labai Propagandai pinigų 
A pilnai pakanka

Washingtonas. — George 
V. Allen, United States In
formation Agency direkto- 

i “Voice 
of America” ir kitą propa
ganda, sa)\o, kad jis “turi 

! didelio pasisekimo”.
Į L enki ją buvo pasiųsta 

$1,060,000 vertės žurnalų ir

oo j Prostitucija Isbsi
5.00 j plstina ligas

nn ’ New Yorkas. — 
r^au^u Ekonominės ir 

b-00 i gociaigg Tarybos sekreto- 
...į ■ -r. -—.  ■    *’ irius raportavo, ;kad pašau-

I sT ' es ' !lyje lytinių ligų platinimasVakarai tebesilaiko »»»«'■ £
> senosios politikos : |”,

tvarkė, kad žmogus gali “daug geresni, negu TSRS”, j 
-/• v - , * - P Bet karinio laivyno šlap-
mas už tą patį prasikalti-. tasis skyrius tuo.pat.kartųL 
mą. Ir Alfonsas Bartkus iš į išleido- pa reiškiniu/ ;kuri’a-'i 

me sako,, kąd • tarybiųiąi! 
submarinai; raketomis.gale-;

| 1953 metais, ji teisė fede- tų sunaikinti Amerikos' Washingtonas. — Po to konferencijos e-eru 
ma Paskolų Bendrovės Ci- ■ i 1 ary.bį Sąjunga sutiko tatų, neigi net susaukimo I
ppvn TU hpf fndn . dalyvauti gegužes 11. d. uz- viršūnių konferencijos,cei°, B -, bet tada isteisino. SuJUDO ITAIAJ ŽMONĖS [Sienio ministru konferenci- .
Tada ils buvo patrauktas į PR,pfi tav A ROMRAS ■ ■ . • Air ‘ Daugelis čia ]Cook County Kriminalinį: PRIEŠ JAV A-BOMBAS poje, tai Washingtone susi- vfeno valdjninko;
teismą Chieagoje. Roma, Italija. — Vyriau-; ihiko Angjįjos i lancuzijos, p.lreiškimą, kuri jis pada-! Japonijoje prostitucija

Pagal JAV Konstituciją i sybė sutiko, kad Jungtinės u. 11 S jniM a® ijų uzsie-p.g k{d Ęisenhoweris I mažėjo, bet vis dar
viršūnių j įleidus šaknis. Japonijoje | 

valdi-1 pagerėjo žmonių gyveni-1Į 
------ mas. ypatingai farmerių,!

tai ir prostit ucija sumažė 
jo.

MEKSIKA ĖMĖSI SENŲ;1™8; buris tvarko 
REAKCIJOS ŽYGIŲ A

Mexico City. — Geležin- j
I keliečių streikas supurtė 
Meksikos, vyriausybę. Jo1

buvo imtas kitokios literatūros.
žiauriausių priemonių., Jis sako> kad užsienVje 
Virš 3,000 streiko vadų ir i Amerika turi 75 didelius 
kovngų streikierių arės-‘ .opagandos centrus ir 

i tuota. . . . Išimtus mažesniu.

būti ir antru’ kartu teisia-

Chicagos gavo iki mirtie 
kalėjimo bausmę.

lomų, ivv.nu, ’ J - - T 7 1 i. • • * • I P<11 01SK1II1 U, KU11
Pagal JAV Konstituciją! sybė sutiko, kad Jungtinės i n; Valstijų uzsie-1 -

negali du kartus: Valstijos įsteigtų Italijoje n.10 irHmstį’ai. Jie į pasita-, sutiko dalyvauti' 
ta patį prasikalti- atominių bombų ir raketų pasikvietę ir Vakarų i konferencįjoje Tas

-L --• Vokietijos ■ užsienio mimst- i ninkas ’ .Jeigu me6 
kad Bart-j žmoio liaudis, tai miestuose! 151 entaP°- . „ i eisime į viršūnių konferen-

• demonstracijos. f tiumpo pasitaiimo jie lygiai kai]) jautis
Net komercinė spauda nela- išleido bepjdrą pareiškimą, į vedamas ant virvės”.

j atominių bombų bazių stei- 
; girną.

zjnogų i
teisti už tą patį prasikalti
mą. Bet teisėjas Frankfur-1 bazes. Kaip tik apie tai su- 
ter paaiškino, i
kaus reikale padaryta kon-1 prasidėjo demonstracijos, 
stitucinė išimtis.

IRAKAS JAU UŽDARO
ANGLŲ KARO BAZĘ
Londonas. — Anglijos!

vyriausybė ruošiasi kuo: STREIKAS BUENOS greičiausia išvežti iš Trakoj AIRES PRIEPLAUKOJE 
apie 300 karo lakūnų, jų i Bueos Aires, Argentina, 
šeimas ir karinius lėktuvus. —Laivakrovių, inžinierių ir 
Trako respublika pasitrau-' kitų laivų darbininkų strei-; 
kė iš karinės Bagdado są- kas visai suparalyžiavo 
jungos įr pareikalavo iš Buenos Aires prieplauką. 
Anglijos / tuojau i J....... .... _______ _
savo karinę lėktuvų bazę 13,000 laivakrovių, bet grei 

i netoli Habbaniya. tai jis apėmė ir kitus darbi

I)ė] to vienas dipukų man 
šitaip rašo: 

“Kiekvienas gali suprasti, 
koks taptų A. Sniečkaus vaid
muo Lietuvos istorijoj, jei jam 
pasisektų padaryti tai (jjung- • ________
ti Kaliningrado sritį į Lietu-; New Dehli. — Indijoje 
7??^ k,° nei v7,au,a* nesuge- konjej.gjng spauda kurs-1
ejo”‘ tančiai rašo prieš Kiniją.

Galima priminti laiško au-jNehru valdžia nepasiten- 
toriui: A. Sniečkus jau seniai kinus Kinijos pareiškimu, 
padarė tai, ko Vytautas nesu., kaj Tibete Sukilimas bllVO 
gebejo. Klaipėdos kraštas ta-; suorganizuotas veikla 
po prijungtas prie Lietuvos vi- jnc|įjos 
siems laikams. Ar Vytautas J________
tuo kada nors rūpinosi? trūksta žmonių.

Po Žalgirio mūšio (1410 retume dar kokį 
m.), kai kryžiuočiai buvo su- ventojų daugiau, 
trėkšti, Klaipėdą buvo galima galėtume atlikti 
labai lengvai Lietuvai pasiim- srityje!., 
ti, bet nieks tuo reikalu “ne- 
sibaderiavo.” 
josi užpykdyti Romos popie
žių, todėl ir “neskriaudė” na-

uždaryti Pradžioje streiką paskelbė P^inga.; Jau dabar

ninkus.

Karo metu,

Būdamas Amerikoje, akade
mikas Juozas Matulis sakė : 

—Šiandieninei Liet u va i

Jei mes tu
mi Ii joną gy- 
kiek daug 
ekonomikos

atsiminkime, 
Vytautas bijo-1 Lietuva nustojo apie 500,000 

gyventojų. Daleiskime, 
šiandien Kaliningrado sritis 
būtų įjungta į Lietuvos respub
liką — kuo tuos plotus tektų 
apgyvendinti ?..

Vokiečiai iš ten karo metu 
išbėgiojo “į Vakarus.”

jei

remia kuriame shko, kad viršūnių ; 
konferencijos sušaukimas Tuo tarpu jau pradeda- 
priklausys nuo to, kaip eis,ma P^a^ priešiška propa- 
užsienio ministrų konfe-! £and? Per radi^ ir televi- 
rencija, ir kaip ji paruoš Z1FT 
viršūnių konferenciją. Į Bet Europoje liaudis rei- 

Dabar jau aišku, kad už-' kalauja sutvirtinti t------
sienio ministrų konferenci- reikalą ir 
joje Vakarai kels tokius įtemptą atmosferą, 
klausimus! kurių svarsty-! joje net kai kurie valdžios 
mui Tarybų Sąjunga yra i asmenys reikalauja, J 

■ di-1 Vakarai sutiktų su maži-į .uv"
plomatai numato, kad nėra .nimu apsiginklavimo Cent-1 nles_10. nao_ streiko, vyriau-1 
L.., . . i. . ... ' i sybe įsake dviem Tarvbu: uztiknmmo ne. mmisti-ų įmeje km opoje, | Sąjungos' . ambasados . nal I

■ ' I riąms tuojau išvažiuoti.
! KINIJA JAU NULEIDO “PRAVDA” RAŠO, KAD ’ 

SAKO: “JIE PATYS 
j PARODE, KAS KURSTĖ” 
į Pekinas. — Kinijos radi-, aukščiau '10.000 pėdų. Jis 
! jo sako, kad “jie patys pa-, sakė: jeigu Vakarai to ne- 
• rodė, kas kurstė sukilimą silaikys, tai patvs bus kal- 
I Tibete”. Ne tik Indijoje, ti už pasekmes/ 
' Burmoje ir Indonezijoje 
1 buvo pasiruošę užmario. 

sukilėliams bėgimo kelią į Dienraštis nurodo, jog' “demokratai”, bet net Ame- j 
Indiją, o (kiti, kad sulaiky- Nasseris dirbtiniai nori vi-pykoje atsirado “kalmukų”, 
ti jiems pristatymą ginklų Į sus arabus apvienyti po|^_L\lde užstojo I ibeto suki-| 
iš Indijos. I Jungtinės Arabų Respubli- i lėlius.

- ——_ j ]<os vėliava, kuomet dar ”e 
Maskva! — Tarybi n i s | visur tam yra pritarimo. į 

“Sputnikas III”, kuris į 
erdvę bu^o iššautas 1958 
m. gegužės 15 d., per 320 
dienų padarė 121,000,000 
mylių aplinkui žemę. Jis 
dar vis tebeskraido.

Meksikos.
taikos sulaužymui

prablaivyti
Angli-

kad| . • 4Nukreipimui žmonių dė-I 1 Z 1 • I 4

JAPONIJOS TEISMAS t PARAŠIUTAIS KARIUS NASSERIS APSIGAUNA I 
PRIEŠ JAV BAZES

Tokio. — Japonijos sosti
nės srities teismas išnešė do parašiilitais karius tarpe rašo, kad Nasseris, pulda-I

t sprendimą, kad Jungtinių Indijos ir Brahmaputra mas komunistus ir kitus, j
į Valstijų karinės bazės yra lupęs, tai yra, Indijos pasie-ikas tik neremia jo nerealis-1 
! nekonstitucinės. Prieš karo j nyje. Vieni tvirtina, kad j tinęs politikos, labai apsi-į
bazes skundėsi valstiečiai, į Kinija nori pastoti Tibeto gauna,
kurių žemes ima tų bazių1 1 ----
plėtimui. Teismas sako, kad 
JAV karo bazes įsteigė dar 
Antrojo pasaulinio ; karo 
sąlygose, pirm Japonija pa
sigamino dabartinę konsti
tuciją ir todėl jos ten ran
dasi nelegališkai.

Kalimpąngas, Indija. — Maskva. — Komunistų 
Kinjos vyriausybė nulei- partijos organas “Pravda”

Brahmaputra mas komunistus ir kitus

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos armija yra paruošia
ma atominiam karui.

mylių ap

i Washingtonas. — Prezi- 
----- ------------ • dento artimi daktarai pa- 

Kali'ningradas. — Sekamą! taria, kad kartą į metus 
mėnesį galinga tarybinių j visi kongresmanai ir aukš- 
žvejų flotilė plauks linkui ti valdinikai patikrintų sa- 
Brazilijos pakraščių gaudy- vo sveikatą, ar jie neserga 
ti įvairiausias žuvis. vėžio liga.

Berlyhaš. — Tarybų’ Są
jungos atstovas V. Bebu- 
rovas pareiškė Anglijos, 
Francūzijos ir Jungtinių 
Valstijų atstovams, kad jų 
šalių lėktuvai, skraidyda
mi į Berlyną, laikytųsi ne

Washingtonas. — Ame- 
kos naujasis lėktuvas 

C-130” yra labai didelis 
i ir jis skrido į Berlyną 
; aukščiau 10,000 pėdų. Va- 
1 karai nori tuos lėktuvus 
;i-bandvti, atsitikime, jei- 
i gu reikėtų oru Berlyną

Ottawa^ —Manoma, kad 
Kanada jau turi 17,000,000 
gyventojų.
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Laiškas iš ZarasuiI paralyžiuotas — buvo ne te-i 
|kęs kalbos. Ir dabar šis!
! senas darbininkų vadas nie- i Zarasų rajono 
kur negali išeiti iš namų, i kaime gyvena 

Reikia atsiminti, kad Fos- Anupras Šileikis. 
Jos parodė, kad jų eteris jau yra 78 metų am- jau greit bus.

lė savo senajai | ^jaus ‘ 
Atsižvelgiant į tai, Foste- 

! rio advokatai pareikalavo.

retorium ir bibliotekos ve- ( 
deja? Ar jie inteligentai, ar* 
ne ?

Senis Anupras Šileikis, 
skaičiuodamas kaimo in-

Į teligentus, vis užlenkia po 
Į vieną rankos pirštą ir be
matant j a m pritrūksta 
pirštų. Tada senis ima ar
moniką . ir užtraukia jo • 
mėgstamą suktinį. Ilgais 
žiemos Vakarais senis sku
ba i kultūros nams. Ten vi
sada linksma. Vakarais • 
renkasi jaunimas ir kaip 
visada — prasideda repeti
cijos. Visokių čia pamatysi 
talentu — vieni šoka tauti
nius šokius, antri dainuoja 
chore, o dar kiti iki pat vi
durnakčių vaidina dramas.

Šis valstybes prokuroro į veųime teko susidurti daug 
žiaurumas prieš tą seną ir Į kartų. Atsiunčia, būdavo,

B a i b kų 
valstietis

Žmogui 
šešiasdešimt 

metų ir jis niekuo nesiski
ria nuo kitų tokio pat am
žiaus valstiečių: gerokai | 
pražilęs, šiek tiek gunktelė
jęs, bet dar labai judrus. Ko
lūkyje Šileikis nebedirba — 
per senas. Užtat jis puikiai 
groja armonika ir nepa
prastai mėgsta pasakoti.

...Daugiausiai gyvenime’ 
vargo Anupras Šileikis tu
rėjo dėl rašto. Reikalas tas,

] moteris nuoširdžiai pasvei- i 
! kinti.
širdyse meili

' Mūsų šal ies valdovai, ma-! tėvynei tebėra neužgesus.! 
tyt, labai susirūpinę Loty-j tlet kitas dalykas,_ kai kai- 
nu Amerikos padėtimi. Ne-it>a eina apie Alšėną ii jo kaj valdžia prieš Fosterį 
seniai Senate Internal Se-J įkeltą šūkį “Brangi Tevy- į kaltinimus panaikintų, by- 
eurity komitetas matė rei- lie’ ^yysiu tave? Jo- ųa išmestų iš teismo ir leis- 
kalą viešai paskelbti, k a d . J° reiškiama tėvynei meilė' jam ramybėje baigti sa- 
Lotynų Amerikoje įvairiose Vra tie širdies, be sielos. Jis ( vo gyvenimo dienas. Kreip- 
respubiikose komunistinis tuo šūkiu , nori pasakyti,' Įasį į valstybės prokurorą 
sąjūdis esąs žymiai sustip-' kad jam ir kitiems dipu- j Rogers.

Komitetas sako, kad rams Lietuvos duiys yra i patvarkė,
i uždarytos, i Bet taip nėra.: opieš Fosteri turi nasilikti i j x- • i.-*i . . A , r į . . ln L mi] pdhiimci !kad tėvai vaikyste e nega-

1957 metų buvo V1S1 zmo’ kad ^Pukai net|įr kaci jIS tik laukia progos|lėj0 Anupro leisti ’ mokyk- 
209,000 komunistinių par-; .Vra raginami grįžti Lietu-1 Fosterį pastatyti prieš teis- jon įr jįs pasiiiko visam gy- 
tijų narių, tai pabaigoje ivon- Todėl tokį klausimą j ma jr nubausti kelerių ne
praėjusių metų (1958 m.) statydamas Alšėnas tiktai-tų kalėjimu!
jau 'buvę 229,000. Taigi J šmeižia saVo tėvynę ir kir- 
per vienerius metus orga- sina lietuvius katalikus:

SUSIRŪPINĘ 
KOMUNISTŲ 
STIPReJIMU

Jie buvo sukilę prieš pažangą
• TIBETAS, Kinijos Autonominė sritis—atsilikęs 

kraštas, per ilugs metus valdytas budistų sektos dvasi
ninkų, lamaistų.

Tibete per nelyg daug klioštorių — vienuolynų, ku
riuose laikomi jauni vyrukai, jokio naudingo darbo ne
dirbą.

Apskaičiuojama, jog Tibete iš arti 3,000,000 gyven
tojų, vienas š'eštadalis jaunų vyrų yra arba vienuoliai 
arba aukštesnieji “dvasios vadai”. Tų “vadų” tikslas 
palaikyti Tibetą tamsoje, atsilikime, kaip jis buvo per 
šimtmečius.

Po 1951 metų, pt) to, kai Tibetas įsijungė 
Liaudies Respubliką, Tibeto Liaudis, šviečiama ir orga- i 
nizuojama kimi komunistų, pradėjo reikalauti, kad Tibe- ... . _.
tas būtų išvaduotas iš lamaistų dvasininkų kontrolės, s“aicius ir Baka sustiprėjo 
kad jis būtų sumodernintas. Venezueloje. O toji i----

Na, tai tie lamaistiniai “dvasios vadovai” ir prade- esanti Amerikai labai svar- 
jo daryti-prieš tai suokalbius. Remiami reakcininkų iš 1 bi tuo, kad ten randasi la- 
užsienio, jie neseniai pradėjo ten “sukilimą”. Pavyko bai didelės žibalo versmės, į 
jiems išžudyti nemaža tų valdininkų, kurie stojo už pa- kurias yra sudėta bilijonai 
žangą: pavyko jiems nemaža dorų žmonių apiplėšti ir 
užmušti.

.Net ir New Yorko Times pripažįsta, kad kinai komu
nistai dėjo visas pastangas, i 
tų sumodernintas, supramonintas. Kinai kamunistai, sa
ko laikraštis, “siekėsi priversti dvasininkus—vieną šeš
tadali vyrų gyventojų—mažiau melstis, o daugiau dirb
ti produktyvų darbą.” Komunistai įsteigė liaudies (ne 
tikybines) mokyklas ir akstino žmones leisti josna savo . .
vaikus, kad jie išmoktų naudingo darbo. Tos mokyklos,!'yra labai sustiprėję, 
žioma, buvo ateistinės.

Štai, kodėl lamaistai stvėrėsi_ ginklo, siekėsi išžudy-: plačiai kalbama apie Kubą.:
■ , , TZ . i L’! Lietuvaii kad Kubos Komunistu par- 

kaartija turi 12,000 narių, o 1
I prieš metus laiko turėjo tik- 

tai 9,000. SMARKESNI IR Už J|
 i SPRANDUS NUSISUKO j • ■ f. ,j | . , (

i Pastebėjome, kad Chica- 
gos menševikų laikraščio

rėjęs.
jeigu visose tose šalyse pa- i 
baigoje 1957 metų buvo

Bet Mr. Rogers 
kad kaltinimai

venimui beraščiu.

nizuotų komunistų skaičius pi’ies ją.
» Taip pat Pr. Alšėnas ir 

5 procentais. . jojo kolegos kunigų “Drau-
Ypač, sakoma, komunistų ffe” kasdien purvais drabs-

• ) to Tarybų Lietuvą. Ją nie- 
šalis kiną, ją šmeižia. Jeigu jie 

Lietuvą mVlėtų, kaip sakosi 
mylį, tai liautųsi prasima
nymais ją purvinti. Pasa
kytų ir pripažintų, kad Ta- 

dolerių. Apskaičiuoj a m a ,1 pybų Lietuva jau padarė ir 
kad toje nedidelėje šalyje daro didžiausią progresą 
Komunistų partija prieš

į Lotynų Amerikoje paaugo 
i Kinijos r nvn/.pnfn;<-

Vadovauja jiems vis tie pa
tys inteligentai, daugiausia 

. Jo paties duktė 
Genė tai daug dirbą su 
kraštotyrininkais ir mičiilt 
rimukais.

Rytoj sekmadienis ir dė
dė Anupras, kaip ir visi 

ateis į 
1S J° paskaita. Nėra to sekma-j 

.Anil^jaS dienio, kad koks nors kai- 
, mo inteligentas neskaitytų 
paskaitos. Anupras jau gir
dėjo paskaitas apie atomus,

paliegusį veikėją neturi jo-1 giminės iš Amerikos laišką mokytojai, 
kio pateisinimo. Tai užsi
spyrimas žmogaus, kuris 
nesiskaito su jokiu žmoniš
kumu.

Prie daugelio kitų balsų, 
reikalaujančių prieš Fosterį 
bylą panaikinti, pridedame naudos 
savo balsą ir mes 
prokuroras turėtų 
su žmonių reikalavimais.

—ieškok sau sveikas moky
to, kad paskaitytų. Iš vals
čiaus prisiųsdavo kažko
kius popierius dėl žemės. — 
bėk į Zarasus. Baibiuose 
jeigu koks vaikėzas ii išsle- kaįmo gyventojai, 
bizuodavo — mažai 

tebuvo.
' Ponas1 kartais ne viską suprasda- 
kaitytis davo. O šiaip žmonės, mo

kyti pasitaikydavo tik Za- 
rašuose Ri ba į pati Kauną j^k]ausg labai įdomų prane- 

: imą apie gyvybės kilimą, o 
.dabar teks pasiklausyti apie 
alkoholio žalą žmogaus or
ganizmui.

Anupras pats ne mėgėjas 
.kilnoti taureles. Nors jis 
žmogus ir neraštingas, bet 
anksti suprato, kad degtinė 

i - - . . • prie gero nepriveda. O kaip
Tuo tarpu Lietuvą jau se-įgeltų. Štai, Kad ir pats ^ep-|taį mokskskai išeina, tegul 

niai prisikėlusi. Ji prisikė- tynmetes direktorius Vy- paaį^kįna inteligentai, ku- 
; tautas šutas. Toks pat vals
tiečio vaikas, o baigė moks

lius ir dabar — prašau...
I Jei kalbėti apie kaimo 
mokytojus, i

visose gyvenimo srityse. Jie| reikėjo važiuoti
• _ __ k i :i• .. L T»r*tottztt't hht : _

1 Laikai pasikeitė. Dabar, 
įsi iš kapitalistų, dvarinin- NEBEREIKIA žiūrėk, jo paties duktė Ge-

Velykų proga visa kleri- .nč net Šiauliuose baigė mo- 
kalinė spauda vienu balsu'Rytojų institutą h čia pat 
suriko: “turime prisidėti J kaįlpie> sėptynmetėje mo- 
kad greičiau ateitų Lietu- J °*Į.e’ ,mo,,, kiek dar be Genes kaime 
vos prisikėlimo rytas! J mokytų žmonių - inteli-;

kad kuo greičiau Tibetas bu- nietus jajko teturėjo apie 9,- pripažintų, kad išsilaisvinu- LIETUVAI PRISIKELTI
000 narių, o šiandien jau' 
turinti tarpe 30,000 ir 35,- 
000! Jei tas t__ , _
nezueloje komunistai iš tik-

tiesa, tai Ve- *r išnaudojimo lietuvių tau-1 
ta didžiuliais šuoliais ku
riasi nauja, laisvą ir šviesų 
gyvenimą.! Tiktai taip pa- 

jie mums prak-
• tiškai įrodytų, jog jų meilė 

yra nuoširdi ir

Paskutiniais laikais labai
( t čl 1 «y C l d 1111)

ti savo priešus, siekėsi palaikyti Tibetą tamsoje, atsiliki-įĮ Senatims komitetas teigia 
me, kaip jis buvo senovėje.

Bet jie pamiršo, Į kad pasaulis nestovi vieto je, 
istorinių įvykių negalima pasukti atgal. Jie pamiršo, 
kad jokie užsieniniai reakcininkai (įskaitant Čiang Kai-i 
seko siūlomą talką) jų viešpatavimo neišgelbės.

Na, ir kas? Tibete tapo sudaryta naujoji vyriaųsy-
■ be, kuri tarnaus ne dvasininkams, o liaudžiai, kuri pa- MEILĖ BE ŠIRDIES 

dės tibetiečiams sumoderninti, supramoninti savo šalį, 
stovinčią aukštuose Azijos kalnynuose.

Tibetas eis pirmyn, o ne atgal.

Kovo menesio įvykiai
TIBETAS persitvarko naujais pamatais. Kaų 

buvo laukta, piet-vakąrinėje Kinijos dalyje, Tibete, 
sienio imperialistai pagalba pučo bandė tą kraštą

ir 
už- 
at-

Tibetas—milžiniška aukotų kalnų šalis. Užima 464,- 
000 ketvirtainių mylių. Gyventojų yra tik apie 3,00,000. 
Ten per šimtus metų viešpatavo dvasininkai ir feodalai.

Ir štai užsienio kapitalizmas bandė su kunigijos pa
galba ir jų vadu Dalai Lama išžudyti liaudies valdinin
kus. ir Tibetą paskelbti “nepriklausomu”. Suokalbis ne
pavyko.

LAUŽO JŪRŲ TEISES. Labai keistai pasielgė 
Jungtinių Valstijų karinis laivynas, kuris kovo pradžio
je, 120 mylių atstoję nuo Newfoundlando, sulaikė tary
binį žvejų laivą “Novorosijską” ir ant jo amerikiečiai 
darė tyrinėjimus.

Ir tai atliko užgyrimuJAV vyriausybės, kuri taip la
bai spyrėsi Genevoįe, .kad teritoriniai vandenys būtų tik 
trys mylios nuo šalies krantų.

Po to Filipinų valdžia buvo sulaikiusi penkis tary
binius laivus. Kovo pabaigoje tarybiniai žvejai pasirodė 
tarpe Sibiro ir Alaskos, ir vėl sujudo komercinė spauda. 
'Sulaikymai kitų šalių laivų tarptautinėje jūroje, atliki
mai “tyrinėjimų” — neveda prie gero.

TAIKOS REIKALAI pasistūmėjo pirmyn. Rytai ir 
Vakarai jau yra susitarę, kad užsienio ministrų konfe
rencija prasidėtų gegužės 11 d., kad vėliau, vasarą, būtų 
laikyta ir viršūnių kąnferenccija.

Bet vakarai iškėlė visą eilę sąlygų, kurios aptemdo 
visą konferencijų reikalą. Reikalavimas, kad ministrai 
svarstytų ir kitus klausimus, arpart Berlyno ir taikos’

1RAKO respublikoje, Mosulo aliejaus srityje, buvo 
sukeltas pučas respublikos valdžiai nuversti arba už
grobti turtingas aliejaus sritis. Pasirodė, kad Irako dar
bo žmonės tvirtai stovi su Kassimo vyriausybe ir sukili
mą sutreškė.

Po to Irakas pasitraukė ir iš Vakarų suorganizuo
tos Bagdado karinės sąjungos.

FRANCŪZIJOJE įvyko miestų ir apylinkių valdi
ninkų rinkimai. Buvo renkama apie 500,000 įvairių val
dininkų. Komunistų partija, nepaisant, kad prieš ją ėjo 
•kitos partijos bendru frontu, gavo 20,454 vietas. 1953 
metais, kada rinkimai buvo daugiau demokratiški, tai 
jibuvo gavusi 24,206 vietas. ' , .

lė tada, kada hitlerinė ar-i 
mįja buvo išmušta iŠ Lietu
vos ir ątsteigta socialistinė- 
taiybine santvarka.. Su tuo 
n u s M į to k 
skai'sluį’r^

i

rie 'del to ir aukštąsias nio-*

Nesiskundžia Anuprais 
mokytojus, tai senis Anup- Lileikis ir savo artėjančia, 
ras gali jūms. išvardinti jų ■ g'Hia senatve. Dabar; 
ir daugiau. Juk negalima' ^ayo gimtajame kajute

____  . _______  ko Liėtūva• didžiuliais šuo-1 tepaminėti lietuviu kalbos ’sotu, ir šilta, ir 
Pr. Alšėnas; vienas iš i redaktorius didžiuojasi tuo, kals žengia pirmyn. 1 - — - ‘ - ■ °------

rašo

i h j

’ nenuobodu;
Baibiuose,- šutie- Bepigu dabar

Urau?ie” I jog jis vadovauja tarpe A- Kaį klerikalai kalba apleis "ir "geografės. Angelės kai tlk viename jų kaime 

kaimynų! iigentų. O rytoj jų bus dar 
dukterys, kurios, jei ne Ta- i daugiau. Žiūrėk, Petraičiai 
rybų valdžia, būtų buvę nei'savo sūnų leidžia į dakta- 

! mokytojomis, o tikriausiai I rus> Čeponio duktė būtinai
1 1 I • t

(kovo 26 d.) api-e lietuviškų lmer;kos lietuvių anti-komu- ! “Li-etuvos

'mokytojos Donatos 
ir.ės ir geografės. .

.t ------------ , prisikėlimo ry-'
klerikalų, smeto-1 įa>” taį jįe turį galvoje pri-10 pažįstamų n 
menševikų fron- j sjkelimą klerikalinės - fašis

tinės Lietuvos. Bet tokio!
Tegu jau ir taip. Pašau-, prisikėlimo niekas nebesu- tarautų mergomis pas tur-1 užsispyrė būti inžinierium- 

T T i i - 1 būtų i tįngUS ūkininkus ir gavę iš statybininku,
tt*i • • r™lų‘ r - „° i kam nors kitam laiką su- mylimojo laišką lakstytų į gh’di, bus artistai.
Hitlei is ir Mussolinis. 1 as jj naudoti, vieton meldimosi t Zarasus ieškodamos, kaJ | neišskaičiuosi. C 
mus Amerikoje buvo Joseph įuž sugl.ąžinimą to, kas vi-ikas jį perskaitytų. Na, gal!ninkas Jurgis Gaidžiūnas 

šeno, parodoje išstatytieji McCarthy ir keletas kitų siems laikams tapo palaido- jau ir ne tai}) baisiai, bet i neakivaizdiniu budu studi-
1 ‘ 1 ........ ~ ’• “ mokyklos,!Ju°ja Žemės ūkio akademu

• ’ ’ jojoj. Sako — baigsiu ir bū
siu inteligentas. Traktori
ninkas ir inteligentas — ar 
jūs girdėjote tokį? Nors 
tai dabar Baibių kaime jau 
nebe naujiena. Anksčiau, 
baigdavo gimnaziją ir jau 
į ponus mušasi, su baltom 
pirštinaitėm ir lazdele 
vaikšto. O dabar baigė vi
durinę mokyklą — čia pat

audinių ir išdirbinių paro- mistiniame 
dą Kanados mieste Toronte. nininku ir 
Jis ją aplankęs ir tiesiog^ 
susižavėjęs. Ir savo straips- 
niui apie parodą antraštę ]įs yra j 
uždėjo: “Brangi tėvyne,:smarkesni 
kada išvysiu tave?”

Įdomu tas, kad, pasak Al-

tiatęs dar daųgl}aukSt Geriau jau būtų U;

eksponatai didelėje daugu-j idijotų. O kur jie šiandien? i įa. 
moję gauti iš šiandieninės ; Istorija juos seniai palaido-1 
Lietuvos, tai yra iš Tarybų I jo.
Lietuvos. Alšėnas tęsia:

Eksponatai—begaliniai gra
žūs ir meniški, 
las—parodyti lietuviams, ypač 
jaunimui, koks gražus ir koks 
meniškai išradingas j u tėvu 
g imtasi s k raštas— Lietuva.

Parodoj negalėjau atsigėrė
ti gražiaisiais lietuvių ir lietu
vaičių darbais, 
ant sienos kabo

Kazokaiciai, 
Visu ir' ir 

O traktori-

apart pradžios i 
tai joms daugiau apie nieką 
ir šalmuoti būtų buvę nega
lima.

Tiesa, vos n e p a m i r š o 
Savaitraštyje “National i Anupras. Juk be septynme-

Visi rakė-1 Guardian” (kovo 30 dieną) !tės dabar kaime dar yra ir 
i-: plačiai žinomas visuomeni-! antra mokykla — tai Pra

niukas Vincent Hallinan i dinė. Anupras gerai pažjs- 
daro išvadas apie kova už Į p jos vedėją Angelę Gai- 
mokyklu integraciją Pjetuo-1 damay.cienę, kun yra ir is- _ --------- - -------
se. Jis primena, kad.šiemet !^e’ o taip_pat mokytoja kolūkyje ir dirba. Gyveny 
sueina penkeri metai nuo [ .j’"‘l n°H paŽ,inti' -°, l\ask^
fnc dwnne imi Ankš ■ ^evai gyvena kituose.gahnia ir toliau mokytis ir tos d enos, kai sal es u kolūkiuose, bet taip pat yra aukštąjį mokslą baigti, 
ciausiasis Teismas pasisakė vaistįečiai K geri, pavyz- j Chlivickas

dingi darbo žmonės. V I
Tačiau ar ne perdaug 

Rezultatai : visiškai juo-1^™ „m°ky?jV? 
TA v. , . . /. . Užmarštin nugrimzdo tie
Dešimtyje Pje ! prieškal.iniai iaikaikai kai.| 

. .. . , landasi 2,300, 0 me įekuvo vienintelis inte-j
u. Fosterį. Kaip; negrų vaikų,, kurie turėjo, }įgentas mokytojas, ir tas!
iš Fosterį yra su- būti priimti į bendrąsias su|pats pasipūtęs,

Anti - komunistu būti: TIKTAI PIKTAS 
“garbė” tik laikina. Proto i PASITYČIOJIMAS

Parodos tiks-į ir išminties nereikia. Ne
reikia nė drąsos. _ .. 
tieriai juk yra anti-komu- 
nistai. Jais prikirmiję visi 
miestų šiukšlynai. Šiais lai
kais kapitalistiniame pa- 

ąsos reikia būti 
u.

Jia, žiūrėk, Į šaulyje dl 
itin puikūs, Į 

neseniai' gauti iš Lietuvos, du I 
moteriški tautinių rūbų komp
lektai. Tenai pat, ant stalo, 
padėtos gražiausiai išdabintos 
lietuviškos kanklės, prie kurių 
prijungtame raštelyje rašoma, 
jog jas padaręs 85 m. senu
kas iš Vilniaus krašto.

Dar toliau — gintaro karo
liai, klumpaitės, bačkutės ii' 
kiti mediniai dirbiniai — gin
taru inkrustuoti, i 
žiai, v.ytys, dėžutės, gintarinės , 
apirankės ir t.t. |

Iš medžio drožinių — lem
pų pastovai, kryžiai, lėkštės 
su lietuviškais vaizdais, mini
atiūriniai rate-liai (verpimui), 
staklės, koplytėlės ir kit.

Tenai pat matėme ir ypatin
gai meniškai išpjaustytą me-

BAISUS ŽIAURUMAS
Komu n i 

skundžiasi 
prokuroras William Rogers 

toliau persekioti kingi.

| už m o k y k 1 ų integraciją.' 
stų partija viešai i B-et kokie rezultatai iki Į

žada ir
partijos girbės pirmininką Į valsti jų
William 5 
žinia, priemeniški kry- Į , ’ 1 , . •< , , t . . i i I- nl - 5 Įdarytas kaltinimas pagal baltaisiais vaikais mokyk-:
Smith įsta tymą. Tai dar i las. 
nuo 1949 metų kaltinamas.; integruota 
Fosteris tąda nebuvo sų ki- kai! Ir 
tais komunistų vadais tei- tiktai jienkiose valstijose, 
siamas todėl, kad jis ser- Kitose penkiose 
ga širdies liga. Gydytojai nė vienas negras vaikas nė- Į 
jau tada 
teismas, gilėtų jį užmušti.

pripažino, kad
Vilniaus įkūrimo lėgen- ; ų ’

■ Gedimino sapną. i to laiko Jau Pabėgo 
beje, suruošė Toron- visas dešimtmetis. Per visą 

jono Krikštytojo pa- tą dešimtmetį Fosterio svei-

dą — Gedimino sapną.
Parodą, 

to Šv. 
rapijos Lietuvių Katalikių Mo
terų draugijos skyrius. Ji įvy
ko kovo 8. d.

Mums norisi tas katalikes laiko jis buv^ smalkiai su-

kata buvo kritiškoje padė
tyje. Visi gydytojai 
pripažino. O prieš metus •« • t •• > ' 4 n • •

tai

• mas turtingųjų partijos at- i 
Bet iki šiol viso tapo: stovas. O šiuo metu štai

, tiktai 163 vai-j kiek mokytojų priskaičia- 
jie visi randasi, vome.

Dabar prie Baibių kaimo i 
valstijose į inteligentų reikia priskai- j

• tyti ii' agronomę Rima Pa- j 
’ 11 “į, baigusią žemės |

ir felčeri- 
punkto ve- 
Valiukaitę, 
- felčerinio] 
Povilą Li-

Hidroelektrine ant Nemuno
Taip šiuo metu atrodo f 

< statomoji Kauno 
hidroelektrinė.

ra įleistas į bendrąsias mo-jkalkaitę 
kyklas

Juk tai ne integracija, o 
biaurus iš. jos pasityčioji
mas. Hallinan sako: 
federalinė valdžia 
žygių mokyklas integruoti, 
jos ir pasiliks tokiomis, ko
kiomis yra. 2 p.-Laisvė (Liberty)—Penktad., bal. (April) 3, 1959

Kol 
nesiims

ūkio akademiją
nio - akušerinio
deją Virginiją 
ir veterinarinio 
punkto vedėją
sauską. O kaip su apylinkės] 
tarybos pirmininku, jo sek-i

’ • • o



Argentinietės sveikina Jungtinių 
Valstijų lietuves moteris

Moterų skyriaus vardu į tis, 
Buenos Aires

Draugei Petrikienei

Drauge!
Proga lankymosi draugo . iv;

J. G as i ū no Argentinoje ir 
sykiu mūsų visuomenėms tar
pe, turime garbūs perduoti 
per drg. Gasiūną širdin
giausius sveikinimus jums 
ir visoms JAV lietuvėms1 ma bei sugebėdama, 
moterims, dirbančioms or
ganizaciniame darbe. Lin
kime ir toliau tęsti tą kilnų 
kultūrini visuomenini dar- v *.

kultu- kiančiomis moterimis 
komisijomis.

Baigiant, norėtume 
minti, kad mums, moterims, 

į buvo labai malonu ir sma
igu sutikti tokį draugišką 

malonų svečią kaip drg.
Gasiūnas, kurio dėka 

bde Į s u s j p a ž i nome arčiau su

bet sykiu lavinti 
rinėj veikloj jaunąją 

.kas yra artimiausia 
’ noms-moterims.
i Mes, Argentinoje 
pančios bendramintės 
rys, nežiūrint, kad pas mus i įr 
įvyksta dažnos pažangaus|j. 
judėjimo pertraukos, I ' 
naujai galimybei atsidarius, | JAV lietuvių kult ū r i n e 
su nauju pasiryžimu stoja- j veikla, sykiu per jį išgirdo
me prie bendros kultūrines I me draugiškus linkėjimus 

leda-1 bei sveikinimus iš ameri- 
Taip kiečių pusės. Už tai lieka- 

ir šiandien, įsikūrus klubui, me viusomet labai dėkingi.
Tarptautinės Moterų Die-

moti

gyve- 
mote-

sios dvasios užsienio lietu-

Mioios minties moterys tu

mės ne tik pačioms darbuo-

vienybe organizaci- 
arbe, ugdant bend-

moterų
niame c
romis mintimis kultūros ly
gį, kaip1 priklauso kiekvie- 

})e]- nai XX-ojo amžiaus mote- 
XJ riai! Tegyvuoja Kovo Aš

tuntoji!. Tegyvuoja žmoni
jos laimlė — pasaulinė Tai-

lu gilia pagarba, 
LVK-“K” Mot. Skyriau 
sekretore St. Kairienė

Lietuvos mokslinis štabas sii?rlis d5mesys
Ikitarybinėje Lietuvoje i ji mokslininkų kadrai buvo ^ab 

nebuvo Mokslų akademijos/rengiami ne tik Lipt.n.vnin įmed

vel bus 
matėm ati-

Kultūra, nors nedidelis Tarptautinės Moterų Die- 
mūsų būrelis, bet vieningai | nog kovo 8_osios proga svei. 
ir aktyviai Įsijungėme ir SUl piname su vieningu lietuvių 
didžiu ūpu tęsiame šio klu
bo kultūrini darba. Norsi *■ v idar yra visokių sunkumui 
ir, ne kartą, įvairių trūku
mėlių, bet dedamos pastan
gos kasdien darbą pravesti 

t ger i a u, n uga lint sunk u m us.
šiuo klausimu kaip tik?Nuotrauka imta Jono Ga

liūno išleistuvėms suruoš-' yra mūsų pageidavimai, 
tame pobūvyje 1959 m. va- kad, sutinkant jums, galė- 
sario 14 d. Lietuvių Visuo-itume užmegsti nors retkar- 
menes Klubo “Kultūra” pa- • tinio susirašinėjimo ryšius

* Mo
vei-

. medicinai. Bus 1 r p n p* f* q 
1 1 viijįiaiiu nt bl IX ±JlCULiVUJC, | —------ ; fe a

Ji buvo įkurta 1941 metais j o ir Maskvos bei Leningra-1 centrinė kompleksinė labo-
1 ......................... .. ‘ ‘ ; ; ;___1 i radioaktyviems

aukšto- izotopams ir branduoliniam 
Šio išda-1 spinduliavimui tirti. Nu-

ne tik Lietuvoje,

sausio 1.6 d. Vilniuje ir ta-! do universitetuose ir kitose ! rat°rija 
po respublikos mokslinio j Tarybų Sąjungos 
darbo centru. Per pirmuo-, siose mokyklose.

į sius penkis savo veiklos! voje jau 1956 metais Lietu- i matoma atlikti darbus Lie- 
; mėnesius; Lietuvos Mokslų į vos. Mokslų akadem i j o s /tivoje rastiems, didžiuliams 
akademija organizovo 5 vi-. centriniame aparate ir ins- i anhidrito telkiniams ištirti.

_ (didžiulius mokslinio - tyri- 
, susijusius su 

Lietuvos, praeities (ištari 
jos, archeologijos, etnogra
fijos, meno, filosofijos, kal
bos, literatūros ir tautosa
kos) gvildenimo klausia 
mais.

Septynmečio plane nu
matyta pastatyti eilė naujų 
pastatų Akademijos insti
tutams. Jau šiais metais

suomeninių mokslų institu-: tituluose dirbo 130 moksli-i^aip pat numatoma atlikti 
jtus ir pasirengė įkurti ke/nių darbuotojų, o dabar • -
(tūrius tiksliųjų mokslų in- į 346. Tokiu būdu, mokslinių j ^rbus, 
stitutus. _ (darbuotojų skaičius per,

Lietuvos moksli n i n k ų1 pastaruosius trejus metus

pasidalihti mintimis, arčiau I 
vienos kitas pažinti. Pasi
rodo, kad mūsų visų siekiai 
yra tie patys — pasaulinė 

šalių, taika, žmonijos geresnis gy- 
kuriose jos šiandien dar yra venimas. Nežiūrint, k u r 

■ - '• įgyvename, kokią vietos kal-
| bą vartojame, visos siekia
me to paties — laiminges
nio rytojaus.

Brooklyno Moterų Klubas 
sveikina Argentinos lietu
ves moteris, susitelkusias 
prie vietos “Kultūros” Mo
terų Skyriaus, linki joms 
sėkmingai darbuotis visuo
meninėj^ dirvoje. Ateitis 
priklauso dirbančiajai žmo-

moterų obalsiu, su viso pa
saulio progresyvių moterų 
obalsiu — obalsiu už pasau
linę taiką ir už išsilaisvini
mą moterų visų tų :

beteisėmis.
Su džiaugsmu sutinkame! 

šią kovo 8-ąją, matydamos 
m ū s ų d i dž i os i os Te vy n ės į 
laimėjimus, nešančius kas-1 
dien geresnę buitį darbiniu-| 
kei moteriai.

Tegyvuoja mūsų užsienio,1

Brooklyno Moterų Klubo
narės giliai vertina draugių planus nutraukė hitlerinės į padidėjo daugiau 
argentiriečių šį malonų armijos įsiveržimas į mūsų;karto, 
sveikinimą. Iki šiol mūsų!šalį 1941 metais. Vokiškieji1 
moterų klubai neturėjo iš-1 fašistai Lietuvos okupavi- 
vyste tampresniu ryšiu si/m° metais daug žalos pa- _ #
užrubežįo veikėjomis, o tai ; darė Akademijos įstaigoms, mijos sistemoje veikia 
negerai Ateityje tupėtume! ™ išvadavus Lietuvą )š—..........
dažniau i pasikeisti laiškais, i *?a.lima bvo J01',-

.nizuoti vaisinga mokslini

Įvairūs institutai
Lietuvos Mokslu ai c

bėru Skyriaus 
c

su jūsų

TIBETAS gi daug randasi ožkų, avių, 
vietomis augina kiaules, ne

(institutų: lietuvių kalbos ir 
'literatūros, istorijos, eko- 
iiiomikos, geologijos ir geo- 

darbą. /grafijos, botanikos, zoolo-
a/ j .. ii- gijos, eksperimentinės me-! Akademijos vadovybe i.J. ’ U. .. . ..Į dienios, nzikos-matemati- 

Lietuvos Mokslų akade-energetikos ii1 elektro- 
mijai vadovauja prezidiu-(mechanikos, 
mas, renkamas iš <ešių ;chitektūi‘os, 
žmonių. Akademijos pre
zidentu šiuo metu yra gar
sius chemikas profesorius J. 
Matulis, vice-prezidentu — 
profesorius J. Žiugžda (is
torikas)), vyriausiuoju 
makslininku sekretoriumi
—profesorius K. Bieliukas1 į-utn leidžiamu veikalų, 
(geografas). Prezidiumo ............. ‘ -
nariais — profesorius A. zidiumas išleido

i savo “Darbu”

rimentinis žuvivaisos ūkis 
žuvims aklimatizu o t i, o 

! 1961 metais bus pastatyti 
s t a tybos-ar-!

chemijos.
chemijos technologijos.

Lietuvos
daug nuveikia 
mokslo srityse, 
galima dalijai 
Mokslu akademi jos Brėži-i i C v j
diumo ir akademijos insti-p ... ,Lietuvos Mokslų akauę-

Iki šiol Akademijos Pre-1 ;.ni hV darhuoto-
22 tomus 1,1 skalclus Per septynmetj 

(17 tomui 
mokslams | 

ir 5 — visuomeniniams).30■ 
tomų mokslinių veikalų iš-i 

labai leido institutai. Šiais me-i 
t -.- “Darpu” })US išleista 

re-

mokslini n k a i ■
Įvairi o s e1

LUki I960 
baigtas 
įrengimas.

i chemijos technologijos in
stitutams, 1903 metais — 
fizikos - matematikos insti-

i tiltui ir geologijos bei geo-
institutui. Be to, 

metų Kaune bus 
Botanikos sodo

ras). Prezidiumo
— profesorius.
fizikas), V. Lašas

(lakta- tiksliems
ras) ir K. Korsakas (litera
(medicinos mokslų

ir 1965. 
dirbs 939

tūros. kritikas).
Po karo Lietuve *’ 1 • aktuali buvo naujų moksli-1 tais 

ninku kadrų parengi m o I daugiau. Akademijos 
problema. Seni moksliniu- zidiumas.

IRAKO LIAUDIS STOVI 
SU SAVO VYRIAUSYBE

Bagdadas. — Masinės de- j<ai, pasilikę Lietuvoje, to- žurnalą — lc. 
monstracūjos įvyko Bag- hie kaip J. Krikščiūnas, T. 'tūros istorijos’, 
dado gatvėse, o daugiausiai Ivanauskas, V. T.jG 
prie Jungtinių Valstijų Mažylis, V. Ruokis, 
ambasados. Liaudis užgiria viekas, J. Žiugžda, V. My-ljos instituto 
Irako valdžios

J. i.ir

išaugs. 2.5 karto, 
jmetais Lietuvoje 
! mokslininkai.

Lietuviu tauta 
'mokslininkai dės
stangas, kad Tarybų Lietu
vos kultūra ir gerovė pa
kiltų į dar aukštesnę pako- 

Iš lietuvių kul- P)e‘ 
Botanikos'

'S institutai, 
iais metais biologi- 

reorgan'izavi-

tikisi, jog 
visas pa-

pradėjo
R. Mackonis

— Visliau, T. X.XJ - - ------- ---- ------- c-” ------------ ;

pasitrauki- kolaitis-Putinas ir kiti, dės- 'mo išdavoje, pradeda. leisti į 
įmą iš karinės Bagdado są- tydami aukštosiose mokyk- žurnalus — “Lietuvos aug-i

i -a -v-t 4- frirx 4- -i 1 _ _  __*   - 1 TT \ i t a i i T 1

TRUMPAI
MIRĖ PAGARSĖJS 

KOMPOZITORIUS
•'Reuters žinių agentūra prgF 

... ! nešė, kad Londone kovo 11-ą 
\au ne,mjr- pa^ars(-ję. kompozitorius 
- . t i V/wx,J Jis jau buvo

atskirais metų amžiaus.

ir “Lietuvos gyvu-' 
I 

Reikia pasakvti, kad be’ 
periodiškai leidžiamų “Dar- ! Havdan Woo(į 
bu”, Lietuvoje : 
leidiniais Bėjo apie 90 mo-

, apie 80 tomų ant Londono huso viršaus, ne
skirtu įvairiems j žinia kaip pasigirdo ausyse 

klausimams, ir melodija. Jis nulipo žemyn ir 
daug populiariu mokslinių i stovėdamas prie gatvės lempos 

; knygų. Pavyzdžiui, buvo iš-! užsirašė ją ant seno voko, 
leisti “Lietuvių kalbos žo- Vėliau jis parašė 
dvno” 4 tomai. “Lietuvos 1 
TSR istorijos šaltiniai 
ii* III tomai). “Lietuvos 
TSR istorija” (I tomas), 
“Lietuvių literatūros, isto
rija (I tomas), “Feodaliz- 

su- nio epochos lietuvių litera
tūros chrestonAtija”, “Lie- 

imperia- tuvos TSR ekonominė geo- 
listai su pagalba tūlų Indi- gyafija”, “Lietuvos TSR fi- 

, Čiang-kai-še- 
kas ir kiti liaudiškos Ki- 

1 nijos priešai suorganizavo i
tojų TeOoVaktarT tetėigū i atplėšimui Tibeto nuo ...... . _

j, pradėjo (KiniJ°s- Bet suokaIbls anybraiža , ____
ruošti kon-in'erad° Tlbeto gyvent°juose ologija”, “Lietuvos

jungos, penjppstrantai ne
šė vėliavas ir mėtė šūkius, 
kad JAVį nesikištų į Trako 

an tvarką.

lose, visaip. • stengėsi pa- mėnija: 
rengti jaugus moksliniu- nija”.
kus, sugebančius aktyviai1
dirbti mokslini darba. Nau-

C c

Jam kartą važiuojant namo
atsilikę, jie niekados nema-' name Sera-Drepunga klioš- jnografijų, 
tė metalinio tilto, geležin-1 toriuje buvo apie 12,000 zo-i veikalų 
kelio, metalinių mašinų. Ki-|koninkų..
nijOxS vyriausybė pradėjo1Iš javų ir daržovių, tibe 

Į tiečiai augina miežius, 
ižas, kviečius, soras (proso), I joms labai ten tinkamos!ėjo į “dievo tarnus, 
! grikius, 
svogūnus, česnakus, 

(pupas ir tt.
Miestų Tibete yra ne- 

I daug, svarbiausias jų tai 
(sostinė Lhasa. Namai ak- 

nų ir žiemą oras vidutinis,' ^ien^n^ab plokščiais stogai.s. 
auga žolė ir kiti augmenys/ ^mdiibių namai akmeni- 
Galvijus gano per apvalus I n^a^’ ai^a šėtros iš jakų 
inetus ' : kailių, vietomis iš žagarų ir

Iš Tibeto kalnų ima pra-; rno^°’ .... 
džią didelės pasaulinės; Gyventojai, kaip vyiai, 
upės, kaip tai Indus jr i taip ir moterys, reijgiasi pa- 

 

Tsangpo (Brahmaputr a ) , | našiai. Jų lubai y\a ilgi, 
kurios turi po 1,700 mylių j 
ilgio. Tibete yra labai daug 
ir didelių ežerų, daugumos 

Tibetas susiri-ljų vanduo sūrus. Tarpe 
iškasamų turtų randama

niame Kinijos kampe, prie 
Indijos. Tibetas —'didžiau
sių Himalajaus kalnų šalis, 
ant jo ir Nepalo sienos sto
vi aukščiausias pasaulyje 
kalnas Everest, 29,000 pė
du, tr

Tibeto žemiausios vietos 
randasi apie 12,000 pėdų 
virš jūrų lygumos, o daugy
bė kalnu turi virš 20,000 
pėdų aukščio. Jų viršūnės 
padengtos amžinu sniegu ir

inąs su kitomis šalimis buvo 
sunkus, tik karavanais. Da
bar jau randasi ir automo
bilių vieškelių. Ten dar 
nėra geležinkelių.

Tibete oras nuolatos vė
sus, šaltas ir sausas. Kalnų 
viršūnės visados apdengtos 
sniegu ir ledais. Tarp kai-| 
Lvj XX wxvvvx r X v l u v X X X X O,
auga žolė ir kiti augmenys

Ne visi zokoninkai kilę iš 
avi-į įrengti elektros jėgaines, o j turčių. Didelė dalis jų nu-i 

nes ki-| 
bulves, kopūstus, i upės, gerinti žmonių gyve- i taip negalėjo pragyventi.

Bet religijos galvos ir stam- 
’ būs dvarponiai viską darė, 
(kad ir ant toliau palaikyti 
įseną baudžiavos sistemą, 
. neleisti komunstams

’ į griauti jų civilizaciją.” 
Taigi, užsienio i

' I X 7 <Z7 C- < V

ropes, į nimą ir kelti jų kultūrą.
Tibeto gyventojai pir- 

! miau nežinojo, kas yra dak- 
I taras ir medicina, juos “gy
dė” šarrįanai ir kunigai, j 
Rašyti ilr skaityti mokėjo I 
tik turtingi, ir tai ne visi, i 
Nuo 1952 metų Kinija;. ..
įsteigė ten apie 100 pradi- 
nių mokyklų, vien 1956 me 
tais išmokė iš vietos gyven

zsįraše ją
Vėliau jis paraše dainą

Roses of Picardy.” Pirmojo 
(Į ; pasaulinio karo laiku minimos . 

dainos buvo parduodama po 
50,000 kopijų į mėnesi. Karėi- 
via, eidami ,i apkasus, ją dai
navo. Jis yra parašęs dau
giau 200 dainų.

Būdamas geru smuikininku, 
jis važinėjo daugiau aštuonių 
metų po Britaniją, Australiją, 
Naująją Zelandiją, Indiją ir 
Kanadą kaip solistas smuiki
ninkas.

Tibetas užima 464,000 
ketvirtainių mylių plotą, — 

Mai apie 21 
tiž Lietuva, V 7 
vra tik tiek

Istoriniai 
šęs su Kinija, nors į jo gy- _______ ____c
ventojus daug darė įtakų ir;g.ekyžies rūdos, druskų, ang- 
Indija. 1911 m., kada Ki- ? ]įes> vario, vietomis aukso, 
nijoje liaudis nuvertė impe-l Apie 60 procentų gyven- 
ratoriaus valdžią ir paskel- tojų verčiasi žemdirbyste, 
bė respubliką, tai jis buvo!žemė beveik išimtinai pri- 
kaip ir nepriklausoma vals- .klausė ponams (feodalams) 
tybė. Anglija, valdydama ijr bažnyčiai. Žemdirbiai že- 
Indiją, bandė pavergti b’jmę, įrankius ir darbo gal- 
Tibetą, bet tam priešinosi | vjjus nuomodavo nuo ponų 
Kinija ir Rusija. I įr randą mokėjo natūraliais

1949 metais Kinijos; liau- turtais/ 
dis laimėjo pergalę ir 1951 j ‘ * 
metais susitarė su Tibetu, ki. TL. 
kad jis kaip buvo, taip ir dėjo pristatyti ten trakto- 
bus Kinijos dalimi su auto rių jr kitokių mašinų, 
nomija.

žemės turtai, kalnai 
. augmenija ir gyvūnija

Į pietus nuo Tibeto yra 
Nedidelės kalnų karalystės 
—Nepalis ir Bhutanas, bet 
jis? rųįežiuojasi ir su Indija. 
TiSeto gyventojų susisieki-

karta didesnis 
be t gyventojų 
kaip Lietuvoje.

apdirbi- 
moi įrankiai buvo s-enoviš- 
.... Tik dabar Kinija pra-

Didelis skaičius gyvento
jų vertėsi gyvulininkyste. 
Jie nuolatos kilnojosi iš 
vienos į kitą vietą. Iš nami
nių gyvulių daugiausiai tu
ri jakų, kuriais dirba že
mę, važinėja, taip pat nau
doja jų pieną ir mėsą. Taip-

žieminiai iš avių kailių.
Tibetas turtingas miš-i 

kais. Gražiai auga pušys, i 
eglės, beržai, ievos, topo
liai, kalnų ąžuolai ir tt. 
Miškuose veisiasi kanopi
niai galvijai —- jakai, kula- 
nai, antilopes, ozonai, adai, 
ožkos ir tt. Yra meškų, vil
kų, tigrų, lapių, šakalų, 
zuikių. Iš paukščių veisiasi 
varnos, vieversiai, žąsys, 
antys, vanagai, pelėdos, 
kregždės, karveliai, fazanai 
ir tt. .

Keliai ir fabrikai
Po 1951 metų Tibeto su

tarties su Kinija iš pasta
rosios pravedė du genis 
plentus iki Lhasai ir keletą 
linkui Indijos sienų. Pradė
ta steigti fabrikus, kaip tai 
kailių išdirbitno, mėsos kon
servavimo, vilnų apdirbimo, 
druskos kasimo, nedidelės 
metalo liejyklos, apavų ga
myklos ir kitokie.

Tibeto gyventojai buvo

sveikatos centrus, pradėjo 
; rodyti filmus, :
! certus, telatrUxS ir tt.

Ten į buvo 300,000 
“dievo tarnų”

Tibete buvo virš 300,000 
kunigu (lamų), zokoninkų 
zokoninkių ir kitokių “die
vo tarnų,i šimtai klioštorių 
ir bažnyčių. Priešakyje bu
dizmo religijos stovėjo jos 
vadas Dalai Lama, 23-jų 
metų amžiaus žmogus, ku
ris skelbėsi esąs “gyvas die
vas.”

Aukštoji dvasiškija buvo 
nesvietiškąi pralobusį, jai 
priklausėS *__ j geriausi žemės
plotai. Jai sunešdavo var
gingi žmoneliai geriausią 
maistą ūži gydymą, už mal
das prie dievo. Iš kiekvie
nų septynių vyrų buvo -vie
nas kunigas arba zokonin- 
kas (lama).

Klidštor ai dideli, su pato
giais įrengimais, Tik vie-

į pritarimo. Ne visi ir lamos tas”, Lietuvos TSR 
; pasidavė tam suokalbiui, i 
I Po pučo budizmo - lamizmo 
priešakyje atsistojo Pan
chen Lama, kuris jau nuo 
seniau stojo už reformas 

’ liaudies gerovei.
Suprantama, butų klaida 

manyti, kad Tibeto ponai, 
religijos galvos ir užsienio 
imeprialistai jau rankas ir 
nuleis. Jiems nepavyko da
bartinis pučas, jie ruošis 
prie kito. Iš antros pusės, 
nuolatos tvirtėjanti. Kinija 
galės dar energingiau kelti 
vietos žmonių gyvenimą, 
kultūrą ir mažinti kunigų- 
lamų įtaką.

Tibetas, nepaisant gam
tos šiurkščių sąlygų, savo 
iškasamais turtais, miškais, 
tinkamomis upėmis, elekt- 
tros jėgainėmis galės būti 
gera žmogaus gyvenimui 
vieta.

zinė geografija” (I tomas), 
“Lietuvos paukščiai”. Ruo
šiami spaudai ir greitu 

I laiku išeis iš spaudos “Lie
tuvos TSR archeologine 

”, “Lietuvos. ge-( 
. k]ima. jokios 

ežeru .! _ 4 c Į

katalogas” ir eilė kitų nau- . .. . . ,r j r -ii T-i. • I vodytis poscivas sluga jų didelių veikalų. Lietuvių 
kalbos ir literatūros institu- • 
tas surinko daugiau kaip; sm, 
600,000 lietuvių tautosakos jis.
kūrinių, jų tarpe apie 200,-1 

1000 dainų. Paruoštas lietu-1 . 1 . . .... ...

LIETUVIŠKA KALBA
“Ncvdzenčnas narade! Tu be 

į pilnaties klausai pa
mokslu ir nevožoji išvirožijimo 
'bažnyčios, kaip pavidnas pra- 

Dievo, 
žeby ant žemes būtų gadnas 

i ir pochvalnas žyvotas, o po 
ert lauktu viečna ščeslyvas-

V. Sūnus

vių kalbos lingvistikos atla-
šią ištrauką iš kokio nors 

paskilbusio pamokslo parašė 
d r. Vincas Kudirka 1892-aįs 
metais ir mums ją paliko.

Kuomet kunigai šitaip kal
bėjo “lietuviškai,” tai ką ga
lima sakyti apie paprastą liau
dį? J. .V.

Veikla ateityje
Šiuo metu, kai pradeda

mas įgyvendinti grandiozi
nis septynmečio p 1 a n a s 
TSRS liaudies ūkiui vysty
ti, Lietuvos Mokslu akade- 
mijos veikla bus dar inten
syvesnė. Per septynmetį 
Akademijos Prezidiu m a s 
numato išgvildenti ir pa
ruošti 69 didelexS problemas 
iš įvairių mokslo sričių, ta
me tarpe žemės ūkio, pra
monės, statybos, energeti-. _.x v___Y ___ t
kos, atominės energijos pa- tos miglos. Naktyje orlau- 
naudojimo technikoje prob- kiai uždaryti. Įvyko daug 
lemas. 1959;—1965 metais j automobilių nelaimių.

Maskva. — Moldavijos 
tarybinės respublikos par
lamentas nutarė bausti gir
tus pinigiškai, po 100 rub-

New Yorkas. — Jau ke
linta diena New Yorką ir 
apylinkę laiko apgulę tirš-

3 p.—Laisvę (LibertyJ— Penktai!., bal. (April) 3? 1959.
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DIDELĖ ŠALIS MIAMI, FLA.
FILMAI Mikalojus Konstantinas

Jau sausio 31-a, šeštadie
nio lytas. Mūsų nakvynė 
buvo labai patogi. Visi jau
čiamės gerai. Papusryčiavę 
ir vėl rengiamės į kelionę.

Dar tik septinta vai. ry-

pėsčiųjų keleivių mes pra
važiavome gana daug. Dau
gelį matėme ir laiminges
nių, kurie dirbo plačiuo-) 
siuose pietinių valstijų | 
laukuose. Visos pie t i n ė s Į 

to, bet šiandien kur nors iš-! valstijos, rodos skendi juod-1 
važiuosim iš centrinės laiko i veidžiu šešėliuose. Sunkiau-!

si darbai—jų darbai. Bied- 
niausia buitis—jų buitis. ;

Nesu sociologas, nei re-į 
formistas. Bet aš 'esu žmo-į 

vakarą einant gulti tikimės gus su jausmais. Man gai-) 
giedro rytojaus. Atsikėlęs, la ne tik žmonių —■ juodų 
dar tik rytui brėkštant, žiū- ar baltų, bet ir gyvuliukų, 
riu pro langą, ar pagada. kurie vargsta. Vargstančių- 
Kur čia tau bus pagada!.-jų yra šimtai, tūkstančiai, 
Teisybė, nelyja, bet apsi- net milijonai. Kad praša- 
niaukę. Debesys kabo visuo-Tinti skurdą nuo žemės ru
se horizontuose. 'tūlio — milžiniškas darbas.

čių metų balandžio 2 dieną suk 
treji metai, kai mirė

ako

zonos į rytinę, ir vėl viena

Jau dvi dienos kai važiuo
jame litetuj; ir klekiveną

Iki davažiavome Mobile, )Bet l,rot,u’ Sirdi™i ir jaus-| 
Ala., jau gerokai išaušo. 
Nelyja nuolatos, bet laikas! 
nuo laiko užeina būrelis de
besų ir krapnoja. Įvažiuo
jant į Mobile, sustojom pri
sipilti gazolino. Juodveidis 
darbininkas labai manda
giai patarnavo ir šį tą pa
pasakojo man apie Mobile.

Šis miestas turi apie pus
antro šimto tūkstančių gy-1 
ventojų. Jis turi Burton 
Akademiją, 
gyną ir šiaip puikių pasta- ridoj, 
tų. Jame medvilnės ir ra-'Lyg 1

I mais vadovaujantis, manau, j 
i būtų galima daug nuveikti.1

Na, bus gana filosofuoti. | 
Ve, jau palikom Alabama i 
ir apie .desėtką mylių Flo-Į 
ridoj. Aplankėm Pensaco- i 

;la ir pervažiavom Blackwa-l 
ter upes tiltą. Čia jau įva-i 
žiavom į rytinę laiko zoną' 
ir akimirkoj dingo dar vic-i 
na laiko valanda.

VINCAS PAUKŠTYS
asmeninis

Čiurlionis“The Diary of Anne Frank”
Per dvejus metus New)

Yorko scenoje buvo vaidi- Įžymusis lietuvių kompozi-
namas veikalas “The Diary '■ torius - klasikas ir dailinin- draugijoje, kuri kas metai 

kas M. K. Čiurlionis yra 
vienas iš pirmųjų lietuviš
kos simfonijos ir fortepijo-

of Anne Frank”, kuris su 
silaukė Kritikų ratelio, Pu 
litzerio ir visos eilės kito

V

lyvauja “Meno pašau 1 i o ’ ’

rengia savo narių dailės pa
rodas.

Čiurlionis, dirbdamas be11L4CI 1U 11 VlbOb cllco 1\1LU-1 Diiniviiijvu u.1 liuiiio, uii uuaniao

kių pryzų. Dabar tas veika-’ninės muzikos kūrėjų, pa-1 pertraukos ir jokio poilsio, 
las jau matomas filmo for-1 saulinio masto dailininkas. I iš niekur negaudamas ma
moje. Pats scenos veikalas Čiurlionis gimė j terialinės paramos, netenka
buvo paremtas to paties po- į ^875 metų rugsėjo mėn. 23 I sveikuos ir miršta, sulau-

M. K. Čiurlionis gimė j terialinės paramos, netenka

vadinimo knyga. Knygos | y yarenoje? Jo tėvas buvo 
charakteris geriausiai is- vargonininkas, todėl ir ne- 
aiškina visą dalyką. 1 - - - - -

Knygą parašė ne

kęs vos 36 metų amžiaus, 
1911 m. balandžio mėn. 11

1 nuostabu, kad jaunasis M i- d- Palaidotas Rasų kapinė- 
turėdamas tik 5ise» Vilniuje.koks) kalo jus, 

nors rašytojas, o 13-14 me- metus amžiaus, jau puikiai' Čiurlionio talentas tapy
tų jauna mergaitė, kuri na- skambino savo tėvo fortepi-1 boję ir muzikoje yra labai 
ciu okupacijos metu Ams-1joną. .didelis. Jo svarbiausi mu-

. ............. dau- ' Vėliau Mikalojaus tėvai i zikinmi kūriniai yra simfo
ninės poemos “Jūra” ir 
“Miškas,” kurie davė toles-

žinojo duoti savo sūnui platesnį ir|nĮ pagrindą lietuvių simfo-

Čiurlionio talentas tapy-

turi
muziejų, kny- me Floridoj —saulėtoj Flo-i 

Tik šiandien lynoja, i 
mus linksmindama,! 

kandų pramonė plačiai išsi-^avo išblyškusiu veidu sau-: 
vysčius. Tai buvusi francū-) lutė šyptelėja iš už debesų1 
zų kolonijos Louisianos sos- ir vėl greitai pasislepia.
tinę. • 1803 metais ją užval-. Floridos gamta daug ski-| 
dė Jungtinės V a Is t i j o s . riasi nuo vakarinių valstijų. 
Miestas 
Purchase

Jis buvo ne tik geras vyras, taurus 
draugas, o ir ištikimas darbininkų klasės dar
buotojas. Visą savo gyvenimą prale 
giajame darbininkų judėjime, daug dirbo orga
nizacijoms ir spaudai; keliolika metų buvo vy
riausias Laisvės redaktorius.

ido pažan-

Ilsėkis, mielas Vincai, ilsėkią! 
Mes tavęs niekad nepamiršime, 
mes eisime tavo nurodytu kelib.

Žmona ANASTAZIJA ir šeima

buvo Louisiana čia didelės lygumos. Šiauri-) 
dalimi. Kelias i nej Floridoj aukščiausia 

90-as ėjo per pat vidurį'vieta 350 pėdų, pietinėj la- 
miesto. Iki mes išsikrapš-1 bai mažai aukščiau jūros 
tėme per jo gatvių raizginį,.' paviršiaus ir daug pelkių, i 
turėjome daug vargo. I Dešimt ar

Pagaliau atsiradome ry
tinėje jo dalyje — vakari
niame Mobile įlankos kran
te. Į šią įlanką įteka Mo
bile ir Tensaw upės1 ir daug 
mažesnių upokšnių. Ši įlan
ka furi apie 30 mylių ilgio, 
12 pločio ir nelabai gili—tik valstijose. Jais galima spar-

dvylika pėdų į
aukščiau jūros paviršiaus)

žinios iš Lietuvos
LEIDYKLOS 'n:-.; I T

SEPTYNMETIS
VILNIUS.—Pirmaisiais

iškaitoma gera žemė. Aukš-1septynmečio metais Lietu-
Iv. • • j ir • _ •  ' 1 _ V^o v,nl i 11 niio ivšiaušia vieta Miami mieste vos Valstybine politinės ir 
—ne daugiau kaip septy- malines literatūros ... 
niolika pėdų virš jūros.

Floridos keliai geri ir pla-
dykla išleis apie 300 įvai
riu

piiai veikalai.! Lietuvių kal
ba pirmą kdrtą išeis įžy
miojo rusų filosofo ir mark
sizmo propagandisto G. Ple- 
chanovo svarbiausieji raš- 

1X tai. Numatoma išleisti įžy
miųjų lietuvių revoliucinių

loivlo cl.pit: ovrv įveli- .. _. vT .
iu knygų bei brošiūrų ben- v'ei^eįb V. Kapsuko, Z. An- 

, .x - - Uvb o miiiinmi cnn gariecio ir K. Požėlos rinklesni negu kitose pietinėse diu beveik 2 milijonų »00 raštus —

apie 14 pėdų. čiau važiuoti. Api-e 2-ą vai.
Didesni laivai priplaukia!popiet pasiekėme Floridos 

pagilintais kanalais. Žiū-) sostamiestį Tallahassee. Jis 
rint į žemėlapį, ši įlanka at-Auri apie 40,000 gyventojų, 
rodo lyg kelmas, suleidęs! Atrodo gražus ir gyvas, 
šaknis į Amerikos žemyną.1 Gatvės plačios. Bet mes 

atsišliejęs, rodos, snaudžia! 12 minučių tegalima auto- 
šis garsusis istoriškas pie- mobiliam sustoti. Važiuoja- 
tinių valstijų miestas Mo- me toliau. Išvažiavus į pie- 
bile. 1864 metų rugpjūčio j Unį priemiestį, radome eks- 
5 d. čia laivų mūšyje šiau- piešinį kelią (27-ą) su dau- 
riečių admirolas Farragut!geliu gerų restoranų ir ga- 
sumušė pietiečių laivyną, !na vietos automobiliui pa- 
vadovautą admirolo Bucha- statyti. Viename iš tų res- 
naų. toranų ir pietavome. Aš tu-

P-ervažiavę 12-os mylių rėjau pietiniu receptu kep- 
įlankos tiltą, ir vėl per lau-'tos vištienos (Southern 
kus traukiame rytų link, fried chicken). Gana skani. 
Jau nelyja, bet apsiniaukę. 1 Apie 3 vai. ir vėl važiuo- 
Gamta čia visai skirtinga jame 27-u keliu. Kelias pui-

Į vakarinį įlankos krantų! pamatėme iškabą, kad tik reviziom.zmą.

tūkstančių egzempliorių ti-i^n^us ia^us> 
ražu.

1959 metais numatyta iš
leisti K. Markso “Kapitalo” 
trečiąjį tomą, V. Lenino 
“Raštų” 37 tomą, V. Leni
no veikalų rinkinį “Prieš 

.” Respublikos 
skaitytojai gaus savo gim
tąja kalba “Tarybų Sąjun
gos Komunistu partijos is
toriją,” “TSRS istoriją,” 
“Marksistinės filos o f i j o s 
pagrindus,” “Ta r y b i n ė s 
prekybos ekonomiką” ir ki
tus leidinius. Daugiau bus 
leidžiama Lietuvos moksli
ninkų veikalų. Numatyta 
išleisti J. Jablonskio ir K. 
Būgos “Rinktinių raštų” 
antruosius tomus, “Iš lietu- 
vių kultūros istorijos” a’nt-vramia eta visai skii iinga jame z-i-li įvenu. jtveuas pui- t.---------- - .---- m " n

nuo Californijos, Texas ir kus. Apylinkės gražios. Jau|Wl tomą, Lietuvos TSR 
daugelį ^ora pirmąjį tomą, K. Va- 
palmiu, siliausko “Medžiagų atspa- 

Lau-1 australiškų pušų ir oran- rūmas, J._ Kriščiūno Au
kai tęsiasi pakelėmis kiek džinių medžių. Bet vėl ly- £įininkystė, y. Ruokio 

Tai smarkiau, tai lė-i Dirvožemio mokslas,” daug 
Lietus i m°ksl° populiarinimo ir pa- 

gyvo I žinties literatūros knygų.
Svarbiausi septynmečio 

leidiniai bus mar k s i z m o 
klasikų K. Markso, F. En
gelso ir V. Lenino pagrindi-

Arizonos. Čia lygu kaip sta- pradėjome matyti 
las. Daug yra medžių ir!tropiškų medžių: 
puikių sodų pakelėj. Lau-! australiškų pušų

tik akis užmato. Ką juose i ja.
augina, nesimatė, kadangi j čiau, bet visgi lyja, 
dabar pats viduržiemis.' mums jau įkirėjo iki 
Nors oras šiltas, laukai pli- kaulo. Bet turiu viltį, kad! 
ki. Spėju, kad juose augi-1 visgi nuo jo pabėgsime, 
na medvilnę. Dabar mes važiuojame jau

Truputį pavažiavus nuo,tiesiog į pietus. Tiek daug 
įlankos tilto, ir vėl pradėjo i saulėtų dienų-esu matęs ap- 
lynoti. Toli horizonte prie-i link Miami; aš tiesiog neti- 
šais mus kelyje matosi žmo-'kėjau, kad šiandien ji būtų 
gus lėtai žingsniuojąs. Pri-. lietinga. Neklydau.

* aftėjus, pasirodė, kad jis. Apie 90 mylių dar nuo

ir oran-

* arte jus, pasirodė, kad jis, /
negras. Jo bateliai nuplyšę nUo St. Peterburgo pasiro- 

, ir purvini. Kelnės apdriskę, )dė dangaus mėlynė. Debe
suke tik iki blauzdų. Be ko-' synai .praslinko mūsų užpa- 
jinių. Jo neva paltas ar'aklin, į šiaurę; bet nebuvo 
švarkas —aptręšus rudinė.'daug kuo džiaugtis — saulė 
Be kepurės. Į lietų, krin-ijau buvo nusileidus ir pra- 

. tantį ant jo galvos ii- per
mirkusio to keisto palto, jis

, visai nekreipia domės. Jo- 
veidas liūdnas, nusivylęs. 
Rodos, norėtų ko paprašyti 
ar ką tokio reikšmingo pa
sakyti, bet abejingai į tave 
pąŽiūri ir beviltingai nutyli.

t- Darganoj ar giedroj tų

dėjo temti. Kad ir prieblan
doj, būtumėm lengvai pasie
kę St. Petersburgą, bet jau 
dabar vaižųojant 19-u keliu 
ir artėjant į pajūri, viskas 
j si vyniojo į miglos skraistę 
ir vaižuoti pasidarė pavo
jinga Dar nedavažiavus St. 
Peterburgo, sustojome

rūmas," J. Kriščiūno “Au-

terdame, Olandijoje, dau
giau kaip metus su savo persikelia į naują vietą — 
šeimyna slapstėsi mažoje D r u s k ininkus ir nutaria 
šaliko j e, apie kurią : 
tik namo savininkas. Ta i gile 
mergaitė, Anne Frank, bu-jmą. 

!vo duktė suvokietėjus.io vi
durinės klasės gan turtingo 
žydo, kuris po nacių atėji
mo prie valdžios vairo per
sikėlė Olandijon. Kai na
ciai Olandiją okupavo, jam 
teko taip slapstytis — ir tai 
taip toje slėptuvėje jaunoji 
Anna rašė savo dienoraštį, 
iki susekę juos naciai išve
žė visą Frankų šeimyną į Į vargonų klasę ir. atsidėjęs; nonų fortepijonui ir 
koncentracijos stovyklą, studijuoja kompoziciją. Bai- i kūriniu.
kur Anna ir kiti, išskiriant gęs jį (1900 m.) Čiurlionis: čiuriionio vaidmuo ]ietu. 
evą, žuvo. išvyksta studijuoti į Leipci- vį^ ^,rofesjona.lines muzikos

Tas dienoraštis liko ir tai
jis — ta knyga (dabar iš
leista 21 kalboje).

Franku šeima 
mėjo nieku o m 
Tai buvo buržuazinė šeimy
na, nekovojanti prieš 

! cius, tik besislapstanti nuo I 
nacių del savo gyvasčių.

lesnį muzikos išsilavini-! ninei muzikai.
... j Čiurlionis yra vienas iš 

Mikalojus per didelį var- i pirmųjų lietuvių kompozį- 
1 1 ™ " ’ ’ *. I torių, kuris savo muziki

niams kūriniams temas 
ėmė iš lietuvių liaudies dai
nų lobyno.

Jis suharmonizavo virš 20

gą patenka Plungėn, į kuni- Į 
gaikščio Oginskio simfoninį 
orkestrą, kur jis mokosi 
groti fleita ir pradeda savo 
pirmuosius bandymus kom-' 
pozicijos srityje. Minėtame1 liaudies dainų chorui. 190^ 
orkestre Čiurlionis išbuvo 4 i m. išleido dainų rinkinėli 
metus, o paskui įstoja į i “Vyturys.” Be to, parašė 
Varšuvos muzikos instituto | daug preliudų, fugų bei ka- 

kitų

go konservatoriją. ' sritVie ios išvvstvme vra
Gyvendamas Varšuvoje, ypatingai svarbus. Instru- 

! Čiurlionis pragyvenimui už- mentinės - fortepijoninės ir 
nepasižy- sidirba versdamasis priva- Į simfoninės muzikos srityje 

ypatingai, šiomis muzikos pamokomis., jis pasakė savo pirmąjį, vi- 
. Turėdamas įgimtą palinki-j sai naują žodį.

na_ mą tapybai, jis įstoja į pai-; Jicoas Pakalnis
jšybos kursus.

1906 m., gyvendamas Vii-! Londonas. — Anglija irXXCVV-XV. VA^X '  . JU (J I 1 U-U I 1 <A O.   I 1 g 11 J d 11
Bet jaunoji Anna buvo ne- niuje, jis uoliai claibuojasi u Saiunsfa pasirašė paprastai gabi mergaitė, kaip ir Varšuvoje, rengdami? Pajai ^tarybiniai 
svajotoja, romantikė, kuri mas vakaius, vadovaudami^” lėktuvai “Tu-104” 
sugebėjo ir tose pasibaisė- mas lietuvių chorui. skrajos tarpe Londono ir
tinose sąlygose savo dieno
raštyje 'išlieti vilties, gyve
nimo meilės ir optimizmo 
jausmus. Ten pat slėptuvė
je landynėje tarp besiginči
jančių suaugusių ir baimės 
ji rašė apie gryną orą, ža
lius laukus, meilę jaunam 
Petrui, svajones tapti žur
naliste arba rašytoja. Tie, 
kurie paskui su ja buvo 
Belsene, kur ji žuvo, sako, 
kad ir toje koncentracijos 

|stovykloje ji iki paskutinės! 
I minutės neprarado savo!

Prieš;
Vien j pat slėptuvės apleidimą ji) 

ekonomistai j savo dienoraštyje rašė: “O;

naują veikalą 
; “Lietuvos K^ istorijos 
bruožai,” dvi 
liucifnio judė. 
dalyvių biogr 
braižų rinkin 
gas apie Lėti 
tų partijos veiklą bei revo
liucinį judėjimą mūsų res
publikoje.

Daug namų veikalų pa
teiks leidyklai Tarybų Lie-1 svajoniškos vilties, 
tuvos mokslininkai, 
tik Lietuvos 
užplanavo paruošti spaudai i visgi tikiu, kad visi žmonės) 
daugiau kaip 140 naujų dar-i pamatiniai geri...” 
bų. Iš jų pažymėtini Lietu-! 
vos TSR Mokslų akademi-' 
jos E k o n o plikos instituto ‘ 
ruošiamas kelių tomų vei
kalas -.ekonominės minties 
istorijbs Lietuvoje klausi
mais, kolektyviniai darbai 
“Lietuvos liaudies ūkio isto- 
lijos klausimai, Taiybų netinka ploti. 
Lietuvos haudįes ukioisvys- 
tymas 1940-1 
respublios gai 
išvystymo ir 
pramonės ir

ijų tomų revo- 
imo Lietuvoje 
a f i n i ų apy- 
į ir kitas kny- 
kvos Komunis

: n t(f

“The

Maskvos./Jie pradės ski^ 
joti apie vidurį gegužės^ 
Į vieną pusę kelionė trūky 
apie šešias valandas, su ap- 
sistojimu Copenhagene, • • • I • — •

1909 m., pasunkėjus jo 
materialinio gyvenimo sąly
goms ir dailininkui Dobu
žinskiui raginant, Čiurlio
nis persikelia-gyventi į Pet
rapilį. Čia jis aktyviai da-'Danijos sostinėje.

Massachusetts Lietuviams

Port Richi miestuke ir čia 
nakvojome.

Jau dešimta diena kelyje. 
Šioj Didelėj šaly matėme 
visko: 
kalnu, V 7 
tirštai 
Viskas

giedros, darganos, 
klonių, pustynių ir 
apgyventų vietų, 

labai įdomu. Bet 
pavargusiam tėmijimo or
ganai ir dėm-esys pradeda 
atbukti.

Šį vakarą tik keletą svar
besnių dalykų pažymėjęs į 
dienyną, einu gulti.

Rytoj tikimės pasiekti 
Miami anksti popietyje ir 
ten apsistoti kokios savai
tės poilsiui.

Bevardis

Kuomet veikalas
i Diary of Anne Frank” bu
vo rodomas praeitais me
tais Vokietijoje, stebėtojai 
po scenos uždangos nuleidi
mo neplojo — jie sėdėjo ty-! 
loję, jausdami, kad jiems, 
kurie patys turi moralinę

O kaip su dabartiniu fil- 
1 mu?

11^ MlllJtų JCįį Uį | |

išdėstymo,' Negalima pasakyti, kad 
žemės ūkio jis gali lygintis prie veika-

960 metais,” 
nybinių jėgų

ekonomikos, gamybos orga- 1°- Direktorius George Ste- 
nizavimo, dari 
limo ir kita

m našumo kė- vens yra skaitomas dideliu j 
įs klausimais, perfekcionistu.. Jis tvarkoj 

Iš visuomeninių mokslų sri- kiekvieną judesį, jis kiek-
>iausi leidiniai 
ds TSR istori- 
ir trečiasis to- 
os archeologi- 
“Lietuvos et- 

ruožai,” “Lie- 
ūros istorijos” 
as, “Užsienio 
istorija.” To- 
iami “Lietuvos 
šaltin i a i. ’ ’ 

metais žymiai

ties reikšminj 
bus “Lietuv 
jos” antrasis 
mai, “Lietuv 
jos bruožai,” 
nografijos bi 
tuvos literati 
trečiasis tom 
literatūros 
liau bus leidž 
TSR istorijos 
Septynmečio 
padidės gamtos, medicinos, 
chemijos, fizi 
mokslų naujų 
veikalų leidimas^

Skaitytojams bus pateikta 
nemaža verstinės mokslinės 
literatūros. P

kos, technikos 
originalių

> kiek
vieną sceną ir efektą 
smulkmeniškai apgalvoja ir 
sutvarko. Pasėkoje filme 
jaučiasi tam tikras aktorių 
suvaržymas, trūksta spon
taniškumo. Annos 
vaidina jauna .graži 
gaitė Milie Perkins, 
niekad nevaidino
Ji vaidina neblogai, bet neį
stengia parodyti pakanka
mai “sielos”.

Apart tų dviejų silpnybių 
filmas turi nemažai jėgps. 
Nors šis filmas mūsų nemo
kina apie kovą prieš blogą, 
jis rodo, kaip pavienio žmo
gaus dvasia gali bandyti 
desperatiškai prieš1 jį atsi
laikyti.

rolėje 
mer- 
kuri 

pirmiau.

atsibuvusį Vii- 
festivalį suva- 
bažnytkaimių, 

į savo tėvynes

Gražiausių filmų iš Lietuvos parodymo maršrutas 
įvyksta kaip žemiau nurodoma. Nepraleiskite vie
nintelės progos. Visi filmai yra svarbūs ir įdomūs 
kiekvienam lietuviui pamatyti. (

“LIETUVIŲ MENO DEKADA MASKVOJE”
Šiame filme matysite žymiausius Lietuvos menininkus, 

i artistus, dainininkus, šokėjus, muzikantus, akro batistus 
• cirkininkus ir chorus atliekant programą Maskvos di- 
) džiuosiuose teatruose. Matysite, kaip Maskvos publika 
! širdingai pasitinka ir sveikina Lietuvos menininkus. O 
: lietuviai menininkai savo- artistiškumu, savo gražiomis 

dainomis, šokiais, muzika žavėjo maskvečius. Kalba gra
žiai, aiškiai lietuviškai.

“ŽYDĖK, JAUNYSTE!”
šis filmas yra spalvotas. Jis perstatų 

) niuje jaunimo festivalį 1954 metais. į šį 
) žiavo šimtai chorų iš daugelio Lietuvos 
į mieštų, miestelių, kolūkių ir iš dirbtuvių
j sostamiestį Vilnių. Jie demonstratyviai susirinko į vieną J 
) didelę Vilniaus aikštę ir ten atliko programą. Iš visų [ 
i chorų sudarė vieną milžinišką chorą ir visi bendrai dai- 
I navo “žydėk, jaunyste” ir kitas dainas, šokius ir žaidi- 
I mus atliko masiniai. Vien tik pamatyti tokį gražų, tokį 

energingą jaunimą yra labai svarbu.
“URUGVAJAUS LIETUVIŲ DELEGACIJA 

LIETUVOJE”
Šiame filme matysite Lietuvos miestus, kaimus, kol

ūkius ir jų auginamus gyvulius. Delegacija visur buvo 
gražiai priimta.
Visi suminėti filmai yra labai gražūs ir svarbūs pamatyti.

I

Penktadienį, balandžio 17 d., 7:30 vai. vakare 
29 Endicott Street, Worcestery 

šeštadienį, balandžio 18 d., 7:30 vai. vakare 
Maple Park patalpoje, Methuenuose 

Sekmadienį, balandžio 19 d., 2:30 vai.
25 Camden Street, Lynne 

Penktadienį, balandžio 24 d., 7:30 vai. vak.
318 So. Broadway, South Bostone 

šeštadienį, balandžio 25 d., 7:30 vai. vak.
668 N. Main Street, Montelloj 

Sekmadienį, balandžio 26 d., 3 vai. popiet
Lietuvių Suvienytos Draugijos svetainėje 
24 Morton Street, Stoughtone

Kviečia RENGĖJAI -i
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Po 10 mėty atsiminimas mano 
, drauges K. Romandienės

greitumu ką. Visi gyveno vienoj stu- 
kai boj ir labai pavyzdingai su- 

„ _ ir veiki-įgyveno. Kadangi Romandai 
mo mano draugė Kastanci-'užlaikė valgomų daiktų 
ja Romandienė, Cleveland, krautuvę, tad Kastancija 
Ohio. Jos mirties niekados i buvo didelė pagalba krau- 
negaliu pamiršti, nes 1949|tuvėje ir namuose, o visą 
metais kovo 25 d., kuomet;savo laisvą laiką sunaudojo 
aš rengiaus atžymėti savo 
gimtadienį, gavau žinią

Rodos, vėjo i 
prabėgo jau 10 metų, 
mirė gera idėjos

MIAMI, FLA.

VINCAS PAUKSltS

o visą

visuomeninėje veikloje, 
gimtadienį, gavau žinia iš; Tad, rodos, lyg tyčia, kuo 
Clevelando, kad kovo 25 d. žmogus reikalingesnis ir 
mirė mano mylimiausia Į naudingesnis mūsų veiki- 
draugė Kastancija, mirė Ii- me, tuo didžiumoj dėl vie- 
goninėje, sunkios ligos nu-’nokios ar kitokios priežas- 
kankinta. Aš visus savo ties greičiau užbaigia gyve- 
gimtadienius linksmai pra- nimo dienas. . 
leisdavau, bet tais metais »žinau gerai, kad susida- 
(1949) mano gimtadienis rė didelis trūkumas Lietu- 
buvo liūdniausias, 
savo idėjos draugės. ji dirbo nenuilstančiai. Kas- 

Man gyvenant Cleyelan- tancija gi darbavosi ne tik 
de per eilę metų, beveik ne- nioteru veikime, bet labai 
i ■ ' 1 ; 2________
bų^nr gatvėse demonstraci-i ro nukentėjusiems, ir Lie-!

; tavos šelpimui po antro pa-l 
komisijose. sau|jnĮ0 karo. Todėl žinau,!

|kad draugės klubietės ją! 
i gerai atsimena ir į— 
' jos nuveiktus darbus.

Mums gaila tavęs, 
kad pergreit|(*e ne ^k streikuoti, bet n

netekus viu Moterų Klube, kuriam
V V ’

ji dirbo nenuilstančiai. Kas-

buvo to parengjmo, prakal- daug dirbo ir Pagalbai Ka-i 

jų* kurioje mudvi nebūtu
me buvusios 
Dirbom, nepaisydamos, 
nuovargio ar laiko stokos.,1 
Išplatinom daug įvairios ii-! 
teratūros, surinkom didelį; 
kreki aukų ir aplankėm, 
šimtus lietuvių ir tarptau-! Kastancija 
tinių prakalbų ir 
Dažnai bučiavom abi pavar-j 
gę, bet kada mintimis pasi-; 
dalindavom ir viena 
paguosdavom, tai, 
pamiršdavom i 
visus nesmagumus.

Balandžio 2 d. sukako 3-ji metai 
kai mirė Vincas Paukštys. Jis 
buvo malonus ir draugiškas įis- 
muo. Ilgai, ilgai prisiminsime ne 
tik jį, bet ir jo nuveiktus darbus.

LIETUVIŲ SOČI ALIS KLUBAS 
Miami, Fla.

I New Jersey Naujienos I
Balandžio 11 d., 7 valan

dą vakare, Russian Hall, 
408 Court St., Elizabeth
port, N. J., įvyks pokylis 
pagerbimui dviejų ir iš 
dviejų miestu draugų už jų 

;<limą (injunction) p r i c § nuoširdų visuomenini dai-1 
d darbininkus, kuris uždrau-j *)el el ®e

Draugas G. Stasiukąitis—

Philadelphia, Pa.
Draudžiamos laisves

Neseniai mūsų mieste va- 
žiuotės, susisiekimo darbi
ninkai buvo pasiryžę strei
kuoti. Tačiau PTC kompa- 

įvertinaį nija išgavo iš t-eismo drau-

-r •viLaiskas is
Floridos

MIAMI. — Keista ir gal 
net durna. Kai žmogus su-l 
sigundai važiuoti vakacijom; 
Floridon dabartiniu laiku— 
pavasarį. Dar čia gyveni
mą randi lyg ir einantį1 
prie “pa b a i g o s , ’ ’ lyg ir . 
mirštantį. Nortiečiai jau 
baigia išvažinėti namo. Ku-; 
rie ir pasilikę, tai lyg ir 
neturintieji kur išvažiuoti, 
lyg ir benamiai. Tiesa, dar 
nemažai Bay Front parke 
vaikštinėjančių ir ilsinčių- 
jų, su karveliais žaidžian
čių — juos lesinančių. Bet 
tai. didžiuma jau pasidėvė
jusio ataželio žmonės, net 
rodos pasigailėjimo verti, 
kada tai buvę jaunuoliais, 
smarkuoliais. O dabar... 
Parudėję, padzangę ir turi 
lyg ir pasididžiavimo, kad 
čia turi gana karštesnės 
saulės negu noriuose ir gali 
kaitintis kiek tik nori gra
žiame Bay Front parke. O 

I priedui . . . miestas, matyt, rėti artimą pažintį, lygiai 
įvertina vakacininkų gyve-! malonu ir kitus su rėmė-

Elizabethport, N. J.

BANKETAS PAGERBIMUI
G. Stasiukaičio ir Chas. Anuškio

Rengia LDS IlI-oji Apskritis

Šeštadienį, Balandžio 11 April
Russian Hall

408 Court St., Elizabethport, N. J.
Pradžia 7-ą vai. vakare

šiame bankete bus graži menine programa. Dainuos
Aido Choro moterų kvartetas. Bus ir daugiau naujo.

Kviečia Rengėjai

paramą. Ją aukštai įvertin
sime ir ateityje. Lauksime 
ir kitų su doniu šiam taip 
svarbiam reikalui. z

Money order-perlaidą ra- 
,____„ šykite: M. Stakovas, o siųs-
paliko užsirekordavusį gra-J kite Anne Jones, 345 Lin

den St., Brooklyn 27, N. Y.
Komitetas

Kas kaip gina 
sveturgimius

Pirmas metų ketvirtis 
prabėgo ne tuščiomis. Jis

žų būrelį rėmėjų gynimui 
sveturgimių ir paties Ko
miteto.

Mums džiugu su jais tu-

ir tarptau-: Kastancija, 'ad pergiei . . strniko reikalu ilgametis Cliffsidės veikė- nim$ mieste, nes per visą'jais supažindinti. Štai jie:• pramogų, atsiskyrei is gyvųjų tarpo, mitingus stieiKo leiKaiu. ilgametis Pliusines veinc _ * /. y •’ rfli'Kn(rcwnnfi kt t.
abi navar-'bet kad jau toks gyvenimo Kiek vėliau darbininkai, jas ir per 28 metus einantis kernos sezoną veltui duoda! W Collingswood, N. J Į

itimis pasi-■ likhmūt turim su tuo sutik-'nors nepatenkinti, šiaip LDS Trečios Apskrities ko- du kartu savaitėj koncertus: onas m u s
/iena kitą Ui. Bet tavo nuveikti darbai I taip laikinai susitaikė, mitete pareigas. 28 metai šiame švariai užlaikomame Harttordas ir apylinke; |

rodos,! visados tave minės. O mes, | V i e n a s u n i j i s t a s šių į veiklos bet kokioje organi-
nuovargį ir!likę, tave atsiminsime ir tę-'žodžių rašytojui taip pa-1 zacijoje — tai gražus metų

.......... 1....... 4‘' '"'"'L reiškė: Mūsų šali-es konsti-' skaičius, ir mes mažai tokių 
I tucija garantuoja laisvę žo-! nuoširdžių draugų turime

j džio ir susirinkimų, tačiau | savo eilėse. Jis neša veiklos 
vienas teisėjas savo plunks-! naštą ir savo kolonijoje. « « •« • I m r • • i < • i •

‘sim nebaigtą darbą, kurio!
Kastancija mirdama pa- yra labai daug.

liko liūdesyje savo vientur
tę dukrelę Elvirą, gyveni
mo draugą Viktorą ir žen
tą Franą Stribėck-Stripei-

Kastancijos idėjos 
draugė,

M. Alviniene,
San Francisco

L. Mankienė .........
Konektikut Jankė . 
Stanley Yurkus ... 
Friend ..................
Roy Kanep ...... 
J. Beržinis ...........
J. Žemaitis ...........

Calif ! n()S pabraukimu panaikina! Mes jį matome kiekviename 
’ konstitucinę laisvę. ! pažangiųjų parengime. Jis

CLEVELANDO ŽINIOS
L.L.D. 15 Apsskr. Komi-1 Kviečiami visi, kurie myli 

tetas turėjo savo pilną su-'ir gali dainuoti taipgi atsi- — « * . • n 1 • i •

remia aukomis visą pažan-

lankyti. Ten bus suderinti 
duetai, kvartetai ir dar 
kas. J. Krasnickas apsiėmė 
visą tai sumokyti, suderin
ti. Todėl visi dainininkai ir 
mėgėjai būkite paskirtu lai- 

knygyną mūsų klubo patai- ku, nes laiko jau ne per 
pose. Apie taf bus pranešta daugiausia liko pamokoms, sužinoti, bet jie nauji. Pa- 

! tartina kiekvienam doram

sirinkimą kovo 20 d., ku
riame be pasiruošimo prie 
Ajl&kr. konferencijos, kuri 
jyyks bal. 12 d., tapo apkal
bėta dar keletas svarbių 
reikalų. Nutarta įsteigti

plačiau, kuomet tai bus
įvykinta. Bal. 5-tą dieną

ai rz .. x : draugijų Istorijos
Apskr. Komitetas num -. ^ur^j0 susirinkti ir peržiū 

to, kad po sios Apskr. kon
ferencijos, jeigu tik bus

Daugelis teiraujasi apie gų mūsų judėjimą. Jis yra gi’ozėjęs ja. 
būsimą lietuviškų filmų ro- (ir Aido Chop rėmėjas ■ 
dymą šio šeštadienio vaka-! moka metinę duoklę, 
ra Liet, Republikonų Klubo į Tai visi, pažangaus judė- 
salėje, 2530 N. 4th St. Kai jimo draugai ir < 
kurie sako, kad būk filmai 
bus rodomi jau matyti. Ne, 
gerbiamieji! Šie du filhiai' rengiamą pokylį, 
mūsų publikai dar nematy
ti. Nors jų vardų neteko

tadienį dar ir specialiai da- ( 
ve geresnį koncertą, su so
liste kol. soprano Both y 
Hanger, aukštai prasisieku
sia dainoj, muzikoj, o dar 
gražaus subudavojimo figū- Pittsburgh Pa.: 
ra; gal nebuvo nė iveno vy-
riškio, kuris nebūtų pasi- Bri0.0|jynas įr apylinkė:

J. Mažeika

LAIVAKROVIAI GINS 
UNIJOS REIKALUS

Washingtonas. — Sea
farers International ir Na- 

, tional Maritime, laivakro- 
| vių unijos, įteikė Valstybės 
' departmental pareiškimą, 
kad visame pasaulyje laiva- 

' kroviai atsisakys iškrauti 
i iš laivų prekes po Panamos 
ir Liberijos vėliavomis. Po 
jomis veikia 8,000,000 tonų 
įtalpos Amerikos laivų. Tų 
laivų darbininkai negauna 
unijų nustatytų algų ir są- 3.00 ]ygų

5.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

B’klyn Kolektyvas 12.00

į vįe^ lietuviui šiuos filmus pama- 
rašėjai

rėti kas jau yra parašyta ir į įerenc.jos, jeigu im uui, k() d;u. trūkgta Bet turgsi.| 
tinkamai veikiama, be dide- tam kita din-!
lių pastangų, į 
L.L.D. kuopas bus galima! 
gauti bent porą desėtkų; 
naujų narių. Pageidautina, 
k^d į konferenciją atsilan-

Li etuvos pas iilyęs

. ,. , me pasirinkti tam kitą die-
1 | ną, nes koncerto rengimas,

-- - - matoma, yra skubesnis rei- 
! kalas.

Istorijos rašėjams nuo 
kytų ne vien tik kuopų de-, savęs skiriu baL 19 d.^ 2-rą 
legatai, bet ir geras : . _
čius vietos kuopų narių, i Tikiu, jog toji

vai vakare,

skai-! vai. po pietų L.D.SzKlube.
’i diena bus 

Juk draugijos reikalai vi-1 visiems gera, jeigu kas to- 
siems nariams turėtų apei-ikio nepaprasto neįvyks.
ti. Nepamirškite, bal 12 d. J- žebrys
atsilankykite į L.D.S. Klu
bą kaip 10 vai. ryte.

L.D.S. 4-tos Apskr. konf.' 
irgi įvyks toje pačioje vie-' 
t^fle geg. 3-čią dieną. Vi-j 
soms kuopoms apie tai pra- ( 
nešta laiškais, o kitais rei- i 
kalais apie konf. pasirūpins' 
apskrities, komitetas..

Baltimore, Md.
Mūsų ligoniai

Susirgo P. Paserskis 
pasidavė i University

ir 
of

Lowell, Mass.
Svarbus pranešimas

Balandžio 11 d. kaip 7 
Lenkų svetai

nėje (White Eagle), Cent
ral St., Lowell, įvyks Ame
rikos Lietuvių. Piliečių So- 
cialio Klubo labai svarbus 
susirinkimas.

Gerbiamieji, kurie pri
klausote prie šio klubo, tai 
privalote visi dalyvauti su
sirinkime. Labai yra svar
bus reikalas aptarti, kuris 
liečia visus narius ir klubo 
padėtį. Jeigu kurie nariai 
nebūsite, tai nekaltinkite

(Maryland ligonbutį. Po ap- tuos, kurie bus ir padarys 
i žiūrėjimo, daktarai sako, nutarimus.
kad bus reikalinga operaci- ------  -------- —
ja. Gal prisieis kelias savai-! —:—
tęs ligoninėje būti. ( Turime dvi sergančias

TZ , ., . . drauges. D. Mikulienę vežėKovo 22 d. pasidavė į

Marylando General ligoni
nę Ona Kučiauskaitė, o se-

Visus kviečia Komitetas
Vietinė L. Menininkų 

kuopa turėjo gana skaitlin
gą sus. kovo 22 d. pasiruo
šimui prie koncerto. Visi su 
juom surišti reikalai sklan- ____ __________
džiai apkalbėti ir suderinti, i karną dieną jai buvo pada- 
Koncertas įvyks geg. 17 d.!: 
White Eagle Svet., 8315 greitai taisosi. 
Kasciuzko Avė. Mūsų 
darbščiosios gaspadinės pa-! 
ruoš ir puikius pietus, ku-; 
ne bus pateikti prieš kon
certą. Pietų pradžia 2-rą 
vai, o koncerto 4-tą vai. po! 
pietų. įžanga už pietus iri 
koncertą $1.50 ypatai, o Įkas įvyks birželio (June) 
kurie ateis tik į koncertą,; 14 d., 195(9 m. Prašome vie- 
$1 ypatai.

Sekmadienį, bal. 5 dieną cijų tą dieną nieko nereng- 
jferą vai. po pietų visi pro-! ti, bet dalyvauti šiame pik- 
grūmos dalyviai susirinks I nike, 
klubo svet. praktikoms.'

į darbą jos anūkas, automo- 
biliumi ir susidūrė su tro- 
ku. Ji skaudžiai užgauta. 
Prisiėjo ir ligoninėje pabū- 

i ti keletą dienų.
D. A^glienė kovo 20 die

ną sunkiai susirgo. Išvežta į 
Cambridge ligoninę. Girdė
jau, kad turi tulžies nesma
gumą ir bus reikalinga ope
racija.

Jos abidvi yra LDS 110 
kp. narės. Vėlinu joms grei- 

j tai pasveikti!
i tinių ir apylinkės organiza-

ryta operacija. Sveikata

Linkime serga n t i e m s 
į greitai ir pilnai pasveikti!

( Antanas ir Anna 
žemaičiai

Laisves piknikas
aramai “Laisvės pikni-

Lowellietis

Rengėjai

5 p.«Laisve (Liberty)—Penktai!., bal. (April) 3, 1959

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru, kalbėda
mas parlamente, atsargiai, 
išreiškė savo simpatijas Ti
beto sukilėliams.

Adana, Turkija. — Susi-
A. Balčiūnas ......... 1.00 kūlė du Amerikos kariniai
K. Dzevečka ........... 1.00 lėktuvai ir žuvo 8 žmonės.
V. Šibeikienė ......... 1.00 i , . . ----- TĮ Madridas. — Ispanijos 
Labai šiltas ačiū visiems'fašistai minėjo 20 metų sa-

x vv I
__I Miami miestas jau paau

gęs bent trejetu dangorė-! 
žiu; vienas gal 14 aukštų. 

; Departamentinės krautuvės ; 
(perpildytos prekėmis, ir j aukščiau pažymėtiems už vi viešpatavimo sukaktį.
lankytojų nemažai, bet kad' 
pirkėjų būtų daug—neatro- 
do; daugiausia tik “taimki-1

ne I tik Newarke, i
Jis vei-

draugės, i 
nepamirškime jo gražaus ! 
darbo ir atsilankykime į

Chas Anušjkis irgi plačiai 
žinomas 
bet ir apylinkėje.
kia per daugelį metų pa
žangiose organiza c i j o s c 
Newarke, ir jau kelinti me
tai yra LDS Trečios Ap
skrities komitete, ir finan-
sų sekretorius LDS 8-oje . 
kuopoje. Anuškis, gyvuo
jant Sietyno i Chorui, nebuvo1 
jo nariu, betį su savo darbu 
prisidėjo Choro auklėjimui 
ir dirbo kiekviename jo pa
rengime. Jisai dirba kiek
viename pažangiame New-■ 
arko organižacijų parengi
me. Mes jį matome kaip 
dažnų svečią brooklyniečių 
parengimuose. Mes jį. ma
tome beveik kiekvie name 
pažangiųjų seime dalyvau
jant ir atstovaujant savo

lerių.” Štorai ištaikingi, 
e r d v ū s , penkiaaukščiai, 
kaip tai Jordan Marsh,! 
Burdines, Richards. Tik 
centre kiek daugiau lanky-1 
tojų, kostumerių.

B ūsais važiavimas 
brangęs—lokalinis karfėris

pa-

jau 20 centų.
Šią savaitę oras buvo pa- ( 

stovus, saulėtas, nelyjo nė 
kartą, tai buvo proga ir pa
sikaitinti.

Šiandien turėjau progą
, aplankyti vieną woodhavc-

Įnietį, P. W. šalinską; jis 
įsikūręs gražioj vietoj —

i Delray Beach Estate, tolo
kai iš Miami.

Tai tiek šiuokart.
Bartender is !

darbštus draugas.
Nepamirškite, svečiai, kad 

bus graži meninė progra
ma. Dalį programos atliks 
šauniai dainuojąs Brookly- 
no Aido Choyo Moterų kvar
tetas. Mūsiį Mildutė suti
ko parūpinti ir daugiau 
dainų. Čia bus proga sma
giai laiką praleisti ir susi
tikti savus draugus.

Pilietis

Stoughton, Mass.
Serga J. Lavas

Sunkiai susirgo plačiai 
žinomas veikėjas J. Lavas, 
kuris gyvena 89 Brock St., 
Stoughton, Mass. Jis pasi
davė į Brocktono ligoninę, 

priklauso prie
daugelio organizacijų, jų 
tarpe prie Montello . Vyrų 
Meno Grupes. Linkiu jam 
greitai pasveikti.

Goo. Shimaitis

J. Lavas

$5,000 FONDAS
Perkėlimui Laisves 

į Naują Vietą
Šių metų Laisvės bendrovės dalininkų suvažia
vimas, rimtai apsvarstęs Laisvės f 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

Albany, N. Y. — Pereitą-!
i jį mėnesį New Yorko vals-l 
tijoje suimta 1,874 automo
bilistai, kurie važinėjo be 
valstijos inspekcijos ženk
lų. Kiekvienas iš jų buvo' 
nubaustas po $50.

ainuos apie $5,000. 
Aišku, be visuomenės finai/šinės paramos Lais

 

vė neturėtų ištekliaus peršįkėljmui. Todėl 

 

šome visuomenės paremti Laisvę aukomis 
būtinam reikalui.

Naujoje vietoje dabar eina remontavimo 
bas, kuris užims keletą savaičių. Taigi fondo 
sukėlimą reikia kiek galint paskubinti, nes pini
gai labai reikalingi jau dabar.

Laisves Administracija

pra
taro

dar-

MBMIfVMI

SiŲskite Dovaną Pakus Giminėms ir Draugams
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: Lietuvą, Ukrainą, 

Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas respublikas.

J 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. ML 2-1681

Siunčiami lik 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 klientu patogumui, mes hirime Įvairių aukščiausios kokybes medžiagų prieinamomis kainomis. 

.Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
Cllapel 7-5164

11601 Jos. Cnnipau Avė. 
Detroit 12, Mich.
TOwnsend 8-02H8

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

832 N. 7 th St.
Philadelphia 23, Pa.
W Alnai 8-1747

1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, III.
IlUmboldt 6-2818

IO7 S. Vermont Stl 
Los Angeles. Calit 
DUnklrk 5-6550
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Baltimore, Md.
Mirė G. Jan tiško

Blogos naujienos 1 
tarpe — tai serga, tai mirš
ta. Kovo 23 d. mirė Gabri- 
jelius J a n u š k o , sulaukęs - 
apie 83 metų. Iš Lietuvos I 
buvo nuo Jurbarko, Kauno,

DIDYSIS NEW YORKAS
/

beiuviji šeštadienio vakare Richmond Hill Auditoriioi ir m 1

Sekmadienį popiet Newarke Labor Lyqeume pa
matykite operetę “Čigonai,” kurią suvaidins 

Worcesterio Aido Choras.
Velionis buvo laisvų pa-1 

žiūrų, nuolatos įskaitė j 
“Laisvę” ir pagal savo iš-' 
galę dar paaukodavo ap-j 
švietos reikalams. Kovo 27 I

I Brooklyn© Lietuvių Amerik 
piliečių klubas

Jis buvo suorganizuotas 
vai”, jis buvo‘sukrertiuotas|1907-« metų liepos mėn. 29 
I.audin kapinėse. <1- Jo organizatorius—And-

irius Kundrotą (jau miręs, 
Reiškiame r '■" ~ " 4 “ '

draugei Annai Januškienei ( 
(Deltuvienei), jos sūnums, 
dukrai, žentams ir 
kams!

u ž u o j a u t ą ! 1940 m> j.
Pagrindinis klubo steigi-

_ jmo tikslas — tarpusavė na-j 
anu"irių savišalpa ir pagalba jo Į 

i nariams į 
pilietybę.

Kaip kitų lietuviškų or- 
Gal teks da- ganizacijų, taip ir šio klubo 
Linkiu jam gerais tikslais pradėtas dar-

turtinai išsibraukė. Pasku
tinius dvejus metus klubas 
su numirusiais neteko 60 
narių, o naujų nesirašo. 
Dabar yra klube 220 narių, 
ir jau planuojama panai
kinti šalpoj skyrių, nes ne
bus iš ko išmokėti pomirti
nių. |

Praėjusių metų šalpos 
skyriaus išlaidos buvo $5,- 

|218.35, gi šiems metams Ii- 1 1 1 . _ _ _ VA.

! Mūsų ligones Cambridge, Mass.
Buvo Laisvėje pranešta, 1 * Mirė M. Vasiliauskaitė 

kad Sofija Tomsonienė, da
bar gyvenanti N. Franklin, Vasiliauskaitė ir 18 d. kovo 
Conn., puolė ant ledo ir pa- palaidota.
sižeide raką. Tai įvyko ya-|įajSVų pažiūrų, tai ir apsi- 
sario 24 d. Draugei teko iš- rūpino, kad taip būtu palai- 
būti

1 ras,
• I m i etas laidotuvių direktoriaus , 

Buyus-Bujausko įstaigoje, ... 
426 Lafayette St., Newark, 
N. J. Liūdinti velionio žmo
na Felicia prašo draugus 
ir pažįstamus jį palydėti.

Velionis Shimkus buvo 
ilgametis Laisvės skaityto
jas ir, kol sveikata tarna
vo, dalyvis pažangiųjų lie
tuvių organizacijų susirin
kimuose ir pramogose. Gy
veno 426 Beach St., Arling-

MIRĖ
Frank Šimkaus laidotuvės 

balandžio 4 d., Lindene
Frank Shimkaus (arling- 

toniečio) laidotuvės įvyks 
balandžio 4-tos dienos ryto 
10 vai., Rose Hill Kremato- 
rijoje, Linden, N. J.

Kūnas randasi pašarvo-

Kovo 14 d. mirė Maryte^

Velionė buvo

ligoninėje penkias dienota. Ji sirgdama pasikvie- 
bet dabar gydosi na-įtč savo artimus draugus ir 

Rankos abu kaulai j paliko raštą, kaip ji turi
-- --—o-----— ------ -- ------------- i MŪVI IcDUUJdllld.

sutrenkta. Ranka dar išpildė pageidav i m ą, ją
. S. Rai-

lūžę ir nugara buvo smar- į įKlti laidojama. Jos draugai
1 ’ j ------ 1-J-- ---- 1 - - J -....................-

tebėra gipse, bet džiaugia- laisvai palaidojo.
si, kad eina geryn, skaūs- nard pasakė kalbą prie jos 
mai kiek sumažėjo. Sofija karsto ir ant kapinių.
ra^o: “Ma^o laimė, kad Jo-• Marytė buvo Moterų Klu- 
nas jaučiasi gerai, atlieka i narė ir ėjo sekretorės 
visą reikaligą darbą ir dar!parejgas per keleris metus, 
man pagelbsti”. i ' ’ ’ ’ 1 ‘ " 'T

Gyvenant Br o o klyne, josioS Anglijos Moterų Są- 
drg. Tomsonienė nuošir- ■' ’ •
džiai darbavosi M o te r ų Į muose, mylėjo dailę, buvo

si, kad eina geryn,

norėjo vesti kitą žmoną, po 
jos mirties gauti kitą šim
tinę—po vedybų turėjo pra
nešti klubui ir įmokėti $10. 
Žinoma, j-eigu jis pirma mi
rė — dešimtinė liko klubo 
ižde.'

Narių priėmimo amžiusjko tik ®6>gj35.37. fr jų jau 
! neužteks. Panaikinus šal

tų; vėliau darydavo inęti-jp0S skyrjųj pasinaikina ir 
nius manifestus ir priim’da-l arystg Eas tada bus at.

sakingas už namą? Gi pra
ėjusiais metais namas įver- 

vo šalpos vedamuose reika-Įtintas $26,718.58. Jame 
luose nemaišė nei žegnonių, įyra ggl.imu bufetas ir val. 
nei išpažinčių, nei mišių. g.ykla _ „uo Salpos atski_ 
Tik minint 50 metų gyvavi- ras ojznjs

Tai ve kokioj padėtyj at
sidūrė klubas. Kaip jį kas 
(pataisys -f ateitis parodys.

' Klubietis

įsigyti Amerikos!buvo nustatytas iki 40 me-

Motiejus Kučiauskas stai
giai susirgo ir buvo? išvež
tas į ligoninę. <.... ............„
ryti operaciją.
greitai pasveikti. ' 'bas nebuvo lengvas. Be sa- 

Jvozas Deltuva vo didesnio kapitalo ir be 
z. . L n n< .savo patalpų nebuvo gali-(Apie sergančius P. Pa-!% 1 1 - - -

serskį ir O. Kučiauskaitę! 
jau gavome pranešimą nuo 
Žemaičių.—Red.)

Klubas buvo laisvas. Sa-

i mybės_ sėkmingai vy dy i mo ju|}jiiejų |)UV0 užpirktos 
) užsibrėžtų uždavinių^ n- mjšios už mirusius narius. 

mosios_ ligoje salpos n jje ^io atsiekė, tai tik
m irti nes nariams piadeta j SUmanytojai težino 
mokėti tik 1909 metais. i išniekino veik 

Vėliau buvo nustatyta: klubą, 
šalpa ligoje per 26 savaites

- po dolerį į 
more, Md. — Ačiū už pri- kais doleris į dieną buvo 
siuntimą 1 iškarpos iš vieti- geras pinigas), kitas 26 sa- 
nio dienraščio “The Sun” vaites pusę šalpos. Mėnesi- 
apie tai, kas veikiama Ta- nes duoklės 50 centų ir po 
rybų Sąjungoje pakėlimui 50 centų už kiekvieną miru- 
liaudies kultūrinio lygio, sį narį. Pomirtinė $200.

Moterys klube nepriklau
sė; bet jei nario žmona mi
rė, jis gaudavo $100; nariai 
mokėdavo po 25c. Kada klu-

Redakcijos Atsakymai

panaudosime1.

mirtinės nariams ] 
mokėti tik 1909 metais.

, kurie 
mirštantį

Praeityje klubas
į dieną (tais l^i-1 veikli organizacija.

buvo 
Rengė 

išva- 
vis

į tai])gi buvo sekretorė Nau-

i ryšio. Dalyvavo parengi-

Klube. Kad ir sirgdama,. draugiška ir 
mintyse ji vis su klubietė-1 buvo paviene ir Amerikoje 
mis. Sveikindama, buvusias i neturėjo artimų giminių, O ’ 
sądrauges, Klubui paauko-; kas ]jko Lietuvoje, tai nete-; 

Į jo $5. Ačiū draugei už do-|ko sužinoti. Lai jai būaa . 
i vaną, o varde klubiecių hn- j ]ongva ilsėtis

Veronika Kvetkus

nuoširdi. Ji?

J. Gaidžiui. — Straips- .
nelis “Eikite pas Juozupa”j)as buvo skaitlingas na- 
per šiurkštus. Atleisite, riais, tai mirtys dar pada- 
kad nesunaudosime. ; Ačiū lydavo “biznio.”
už rašinėjimą. ‘ 1 Narys, likęs našliu, jei

Laisvės perkėlimui
(Tąsa iš I-mo pusi.)

F. Navardauskas, Philadelphia, Pa

koncertus, piknikus, 
žiavimus, bazarus, ir 
šalpos naudai.

Puolant ž e m y n narių 
skaičiui, buvo daroma vis
kas, idant sulaikius tą ne
lemtą kritimą, bet pastan
gos nedavė lauktų rezulta
tų.

Po antrojo pasaulinio ka
ro klubas davė veltui vaka
rienę lietuviams v ė t ė ra - 
nams, 'užmokėdamas $300. 
Vakarienės tikslas — gau
ti naujų narių. Prieš va
karienę ir per vakarienę 22 
veteranai pridavė vardus ir

8,000 darbininku 
pikietavo majorą

A . r 1T nikiu juo greičiau pasiliuo- iAntradieni > City Hali. į' £ . ne]ai.
atvyko New Yorko miesto! - ‘J • i mesmajoras Wagneris po savo Mūs didesniuose d. 
vakamjos >r ten rado mil-! muose Reniai V dau 
zimską miesto tarnautojų j dl.auguJGaškausku išHunt- 
demonstraciją. Miesto tar-,^ - N y Sužinojus, ManhaUane 
nautojų unijos paskelbė;^ d Ga5kauskienė sun 'Manhattan, 
vienos d.enos 30,000 darbi- kjai Vel ku ■
ninku streiką reikalauda-! y. je ma či ’ ;
mos pakelti algas b.u.onk neg re visur
m ^7 v d ’ r HO salima pirktis, gi mūs 
City ILiJ pikietavo n pi le ^monėSjaunuo seno papro- 
jos laike susirinkimą apie U nripJni.in,.nto 
8,000 tarnautojų. Policija, 
sako, kad pikietavo tik 600, i 
o gal biskį daugiau, 
1,000. Suprantama, 
tie darbininkai ten 
susirinkę ne protestuoda
mi, o majorą sveikindami, 

gai. Masinėse kautynių see- tai ir policija būtų suradus

Filmy pasaulis
M

Capitol (teatre rodomasis 
! filmas va 
valstiečių 
dž'iosios Khtrinos valdžios 
metu. Gamintas iškaštin-

zduoja Rusijos 
bruzdėjimą Di-

kaip 
jeigu 
būtu

akis praskrieja skirtingą skaičių 
minios raitelių. Mieste pa- -- - -
nose, pro
inmiUb ItUUCiių. nuvouc 1-’CV".<T -• • •

Jociai, linksmybės,; puošme-l Vaikutis gena piCU?,

I čio prie jų pripratę, ir r>u- 
Į vykau ją aplankyti. Radau 
' draugę jau kiele stipresne.
Ligonė smarkiai nusišaldė, 
ir, matyt, gavo nervų įde-1 
girna. Per kelias savaites 
negalėjus pajudinti rankos, 
šoną diegė ir baisiai gėlė į 
koją. Dabar jau pavaikšto | laimiu.

I 1 • 1 v • ••iii *-

Po miestą pasidairius
Prie Bryan t Parko, 41s^ 

1 St. ir Ave. of the Americas, 
, įvyko masinis 

susirinkimas, kuriame da
lyvavo apie 600 jaunuolių. 
Kalbėjo socialistų vadas 
Norman Thomas ir kiti.

Kalbėtojai reikalavo už
drausti atomines bombas ir 
kitus atominius ginklus.

Civilinio naudojimo or
laivių kompanijos ir Fede
ral Aviation Agency svars- 

| to, kaip sudaryti sąlygas, 
kad mažiau būtų lėktuvų 
nelaimių. Nori patirti prie- 

i žastis, kurios veda prie ne-

po stubą ir džiaugiasi, kad i 
skausmai nebėra tokie ašt-1 
rūs. Laimė, kad ir jos gv- 
venimo draugas nelaimėje 
yra tikru angelu.

Draugė Gaškaus k i e n e 
turbūt bus vienintelė mote
ris, kuri, sveika būdama, 
rūpindavosi visais 1 i g o- 
niais: patėmijus spaudoje, 
kad ten ar ten kas susirgo, 
ji vis ligoniui pasiųsdavo 
laiška ar atviruką, išgalint, 
nuvykdavo aplankyt, o, kai- 
minystėj, ir su patarnavi
mu padėdavo. Rodosi, apie: 
jos susirgimą nebuvo spau-| 
doje minėta, bet kaip tai 
žmonės sužino ir stengiasi. 
jai tuomi patim atsilyginti.

jo, bet mažasis nenusirami-1 Draugų simpatija ligoje Ja
no. i bai svarbu.

Pasikalbėjus su Gaškaus- 
kais anie mūs spauda ir or
ganizacijas, Laisvės persi
kėlimui davė $5. Ačiū už j 
dovaną, gi ligonei — svei-( 
katos.

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks balandžio 13 d., 223 
Endicott St. i

Nariai stengkitčs būti susirinkimu^ 
duokles užsimokėkite, ir nauji) na
rių reikėtų gauti bei pakalbinti pri
sirašyti. Kp. Sekr. (27-29)

nos. Kaime, net ir žemes- i, J U 
niujų vąldžios tarnautojų D.Ct 116 u6gtlI16 
gyvenime, skurdas, dėl ku
rio ąugą dejones, murmė
jimas. PugaČjovo vadovau
jamas, valstiečių nepasiten
kinimas išsiveržia masiniu 
sukilimu. ! ’

Filmą negalima laikyti 
istorijos vaizduotojų, jis 
tuo nėra. Tai daugiausia 
vieno jauno didiko karinin
ko meilės gražuolei kaimie
tei ilgesiai sunkiose sukili
mo audrų sąlygose. Tai ko
va už savo gyvybę.

Žymiausius' vaidme n i s 
atlieka Vhn Heflin, Silvana 
Mangano, Viveca Lindfors, 
Geoffrey Horne. Gamino 
Dino deLaurentiis.

“Some!Like It Hot”
Loew’s Štate teatre prie 

Broadway ir 45th st., New 
Yorke, pradėjo rodyti Billy 
Wilder’io naujausi filmą 
“Some Like It Hot”. Apie 
šį užteks tik priminti, jog 
žvaigžde yra jauna gražuo
lė Marilyn Monroe ir jau 
aišku, kad tai lėngvo, links- 

iš komitetų ir darbų senus mo, šposingo"tipo filmas. Su 
klubiečius, paėmę visą klu- ja vaidinį Tony Curtis ir 
bą savo kontrolėn, ir šie su- Jack Lemmon.  

jimo kluban. Po vakarie
nės, kurion veteranas galėjo 

3.00 (ateiti su Savo žmona bei 
mergina, tik kito vyro ne- 

3 00 įgalėj° atsivesti su savim, 
(keli atėję įsirašė kluban, 

3 00 neisbuvę nė metų jame 
3*.00 ' < ” 7 7";
3 09 nepasakę išnykę..
3 99 kios buvo pasekmės naujų 
2.00 ■ narių gavimo...
2.00 ’
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

5.00

—išsibraukė. Kiti nė dėkui
Tai to-

Ir kokių dabar neįvyksta 
“cūdų”. Š.tai mūsų kaimi- 
nystėje vienas iš jų. Į Cur
few karčiamą įėjo jauna 
moteris ir atsinešė berniu
ką. Karčiamoje buvo apie 
20 kostumerių. Visi jis su
žiuro, kaip ji užsisakė deg
tinės ir vaikutį pasisodino 
ant baro.

Vaikutis ome verkti. Mo
tina pradėjo versti vaikutį 
degtinę gerti, bet tas verkė 
ir tiek. Už tai gavo mušti. 
Nors dalį degtinės ir nuri-

HELP WANTED—FEMALE

NURSES—R. N’S PROFESSIONAL 
All Shifts. Differential paid. 

Maintenance available if desired.
Excellent Personnel Policies. 

Voluntary Psychiatric Hospital. 
Good Salaries.

Wire, write or call: 
Director of Nurses 

ST. VINCENTS HOSPITAL
210 North St., Harrison, N. V. 

Rye. 7-0502.
(26-35)

Petras Satkus, Brooklyn, N. Y................
Julia Yovis, Pittsfield, Mass....................
F. Markevičius, Brockton, Mass.............
St. Poškaitis, Brooklyn, N. Y................
John Aluik, Easthampton, Mass.............
K. Jankeliūnienė, Waterbury, Conn. ...
J. Pešinan, So. Boston, Mass..................
A. Naumavičia, Cleveland. Ohio ....... 
Marta Dvareckiene, Lawrence, Mass. .. 
S. Griggs, Poi*t Arthur, Canada ...........
Mrs. A. Walther, Brooklyn, N. Y...........
Charles Starisky, Qak Hill, W. Va.........
Ig. Karlonas, Tuckahoe, N. Y..................
J. Kvedors, Wilkes-Barre, Pa..................
J. Maslauskienė, Pennsburg, Pa..............
A. Wollow, Danielson, Conn....................
Po $1: Ona Yadzonis, Worcester, Mass.; A. Baronas, 

San Francisco, Calif.; A. Matulion, Phila, Pa.; Frank 
Kemežis, Torrington, Conn.; V. Williams, Dorchester, 
Mass.; K. Kučiauskienč, Burlington, N. J.; J. Plungis, 
Woodbury, Conn.; J. Žemaitis, Cleveland, Ohio; J. Ra
šytinis, Nashua, N. H.; Ed. Rakita, A. Pauliukonienė,, 
Pittsburgh, Pa.; Fr. Ramanauskas, Dorchester, Mass.; 
B. Rauba, Cleveland, Ohio; Ig. Griciūnas, Phila, Pa.; 
Martha Pekūnas, Great Neck, N.Y.; Peter Žalis, Rocky 
Hill, Conn.; P. Mitchell, Scranton, Pa.; W. Seilus, 
Exeterboro, Pa.; J. Yanavage, Shenandoah) Pa.: B.Ker- 
šavičienė, Passaic, N. J.; V. Simmons, Tampa, Fla.; V. 
J. Pshalgauskas, Fitchburg, Mass.; W. Kelly, A. Vens- 
lauskas, Brockton, Mass.; G. Paulukonis, Shaft, Pa.; V. 
Ramanauskas, Minersville, Pa.; D. Margis. Nashua, N, 
H.; T. Mitkus, Farmingdale, N. J.; Marcelė W.; Paul 
Bernitonis, Cassville, N. Y.; P. Černiauskas, Brooklyn, 
N. Y.; C. Kalinauskas, Waterbury, Conn.

S. Leesis. Saginaw, Mich., 76 c.; John Sutkus, 
Middleboro, Mass., 50 c.; John Smalenskas, Miami, Fla.,. 
33 c- !

Viso gauta $430.59. Dar reikia $4,569.41.

Dabar, kuomet iš VoKieti- 
jos privažiavo “naujo lietu
viško kraujo,” kuris, kiek 
pagyvenęs, siekėsi užkariau
ti klubus ir kitas organiza
cijas, tai nepaliko ir Brook- 
lynas nuošaliu nuo to visko. 
Kluban rašėsi vienas paskui 
kitą, iki užkariavo. Išmetę

Kostumeriai pradėjo kel
ti protestą. Moteris atšovu- 

Tai ne jūsų reikalas”. 
Ji, pasilinksminusi, išėjo. 
Kai kurie iŠ’ žingeiduolių iš
sekė ją. Moteris ir gatvėje 
vaikutį mušė. Jiems pasiro
dė, kad ji turi peilį. Buvo

si:

Du policininkai moterį 
įveikė. Vaikutį, kuris yyra 
virš metų amžiaus, pasiun
tė į New York Foundling 
ligoninę, kur jį apžiūrėjo ir 
pienu pamaitino. Moteris

DIRBTUVIŲ 
DARBININKES

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

Galinčios dirbti bile pakaitą.
Kreipkitės Asmeniškai 

3:30 v. r.-3:30 v. d.- Pirm, iki Penkt.
NATIONAL BISCUIT

Personnel Office 
2211 Rt. 208, Fairlawn, N. J.

r—"
IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR

J LIETUVA, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ^ LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 
SIŲSKITE VELYKINIŲ DOVANŲ PAKUS DABAR 

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL &TRAVEL CO., Inc
(Laisniuotą per U.S.S.R.)

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

Arti subways — Tarp 6th ir 7th A ves. Atdara kasdien 9-6; Sekmadieniais 9-4.
MŪSŲ SKYRIŲ RASTINES:

808 W. Fourth St.
Bogton 27, Mass.

. Tel. ANdrew 8-5040
11839 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

39 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio

332 Filmore Avė. 
Buffalo G, N. Y.

- Tel. MOhawk 2671 
632 W. Glrard Avė. 
Philadelphia 23, Pa.

Širdingai dėkojame aukojusiems ir pasidarbavu
siems aukų rinkimui. Prašome visų Laisvės skaitytojų 
pasirūpinti, kad fondas būtų sukeltas laiku, kad jis pa-
dėtų Laisvei persikelti į naują vietą.

Naujoji vieta jau taisoma ir už medžiagas ir atlie
kamą darbą turime mokėti, sulyg darbo progresu. Esa
me labai dėkingi už ankstyvą pasirūpinimą paaukoti į 
fondą! . ’

Laisvas Administracija

Te). MArket. 2-2877 Tel. TOwer 1-1461 Tol. TOwnsend 9-3980 Tel. WAlnut 5-8878
Dėl platesnių informacijų reikale išsiuntimo paketų giminėms ir draugams, r.usisiekile su 

mūsų patyrusiais, mandagiais ir veikliais raštinės vedėjais skyriuje jūsų mieste.
Jie su mielu norų suteiks jums informacijas.

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

Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.
mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas įvairių pirmos ruses valgų. Taipgi 

išdirbystės dalykų: batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir tt., už laba/ žemas kainams.
Klauskit* pilni katalogo rodančio kainai dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui. 

Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų.

sulaikyta ištyrimui.
Ji yra Lucille Ferraioli, 

31 metų amžiaus, gyvenan
ti ant 101 Ave., Richmond 
Hill. Policijai sakė, kad ji'
vedusi su kareiviu. Darbo't 
neturi. Kas dėl degtinės, tai 
sakius, kad jeigu jai ji yra B 
gerai, tai turi būti gerai ir •• 
vaikui.

4 * •!« 4* •!* 4* 4* *'
I MATTHEW A

BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. V. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

Newark 5, N. J.*
MArket 2-5172

426 Lafayette St

l| AL’S TELEVISION SERVICE i:
ALBERT MISIŪNAS, Sav. oI M 11

H (Authorized Member Philco Factory-Supervised Service) '•
I • • ’ ’
Z Taisome Televizijas, Radijus, Hi-Fi «'
• • «»
•• Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas <•• « < I

Prašome kreiptis sekamu antrašu: <•
:: 101-23 112 St., Richmond Hill,19 N.Y. Tel.. VI. 6-6895 ’•

Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak. YĮ

§ p,—Laisve (Liberty)—Penktad., bal. (April) 3, 1959
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