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METAI 48-ji

Tarybų žvejai ir 
tuščias triukšmas

Juneau, Alaska. —Apie 50 
tarybinių žvejų laivų veikia 
Bristolo užlajoje, tai yra, 
tarpe Sibiro ir Alaskos. Kai 
kurie Alaskos viršininkai į Organizavo Vakarų 
kelia triukšmą ir reikalamĮ rialistai, < 
ja, kad Tarybų laivai pasi 
trauktu, v

Bet reikalavimas i____ ,
pagrindo, nes laivai žvejoj ™u) skaičių ir 
ja tarptautiniuose '__
nyse, apie 25 mylios nuo 
Alaskos.

Jungtinių Valstijų kari
nio laivyno komandierius' 
A. McKechnie sako: 
yra i 
nyse ir tam turi pilnateisę.. 
Bet mes vis vien ant jų lai 
kome akis”.

Sukilimą Tibete suruošė 
Vakarai, Čiangas ir Indija 
Pekinas. — Pekino radi-,wango miestą, Indijon. Bet 

jas vyriausybės vardu pa- kaip pradžioje sukilėliai 
skelbė, kad pučą Tibete su- skleidė melus, būk jį Kini- 

i impe- ja areštavo, idant sukelti 
Čiang Kai-šeko fanatikus prieš liaudies val- 

į liekanos ir reakcininkai iš! džią, taip ir po to Dalai 
i Indijos. Jie pučui panaudo- Lamos pabėgimo iš Tibeto, 

neturi j J° nesvietišką kunigų (la-j Indijos vyriausybė per ke- 
feodalus. ■ turias dienas tą slėpė. Tuo 

vande-' Tikslas jų buvo atplėšti Ti-į kartu Indijoje reakciniai 
I betą nuo Kinijos ir pavers-! elementai gatvėje ir parla- 
! ti i karinę bazę. - mente varo kurstymo pro-

Jau nuo seniai visokios - pagandą prieš Kiniją. Indi- 
I “misijos” ir “tyrinėtojai”

LcKechnie sako: “Jie‘lankėsi Nepalyje, Bhutan-i noti, sako radijas, kad Ti- 
tarptautiniuose vande-ir Indijos pasienyje prie I betas vra nedaloma Kini-

Ike ragino daugiau ginkluoti Rumunijoje;žemė 
bus kolektyMzuota 

! I 'Bukareštas! — Riuąuni- 
Tojelrį būti pasirengę dideliems | nijos Liaudieb Respublikos 
i o j e I pasiaukojimams ir tuom 1 parlamentas t nutarė, kad 

t* į nuo dabar įnėleistina žemę 
kitiems išnuomoti ir jos 
apdirbimui samdyti darbi
ninkų. Kiek patsai šeimi
ninkas su savo šeimma ap
dirbs, tai bus jo, o 

tai-; bus atimta. <
dabar 2,000,900 
atskirų ūkių 
j kolūkius, 
sudaro

Dar yra likę 1,600,- 
» tik prie 1000 atskirų žemės ūkių, 

nurodė, j o g; jų tarpe nemažai buožių.

NATO—karinę sąjungą
Washingtonas. —

pat svetainėje, kur i o j e ' pasiaukojimams
prieš 10 metų buvo suorga-' pat kartu ieškoti kelių per 
nizuota iš‘ 15-kos Vakarų I susitarimą išspręsti nesu- 

: valstybių karinė sąjunga | tikimus tarpe Vakarų ir 
Jau matėte pirmutinį mūsų NATO, įvyko jos Tarybos į Rytų. Prezidentas sakė, 

vajaus davinių paskelbimą.: posėdis. Dalyvavo NATO kad tik per didesnį NATO 
, Džiugu, pradžia puiki. Gerai, t kariniai komandieriai 

užsienio ministrai.
! Dešimties metų 
.ties proga pirmas 

’ i prezidentas Eisenhoweris.;
i Jis dažnai minėdamas “tai-' 

‘laisvės” i 
žodžius, sakė, 1 

ar dešimtine prisidė ’ NATO sulaikė “komiais-

Vasariniai parengimai.
Y

* Rašo A. Bimba

kitair apsiginklavima galima eiti 
prie “teisingumo ir 

sukak- kos”. ;
kalbėjo Maskva per radiją tuo- į vusių 

j jau komentavo Eisenhowe-i jungė 
; rio kalba. Kalbėtojas sakė,' plotai 

ir “teisingu-; kad apsiginklavimas neve- j akrų, 
sakė, kad da prje tajkos, 0 ;

' “k°mu ms-. karo. Jis nul.0CĮė, ,
Laisvės perkėlimo ki- tus nuo politinių ir milita-} NATO palaiko šaltąji karą! Šie laikėsi lamdydami ki-

kad anksti imamasi darbo.
I’.reičiau vajų užba i g s i m e , į 
mažiau reikės rūpintis.

Vajus prasidėjo su balau- i 
džio 1 d. ir tęsis tris mėnm ' 
sius, iki pabaigos birželio. Ne ; 
tenka abejoti, jog kiekvienas ; 
skaitytojas gali doleriu kitu, į ^0 
penkine 
ti prie ...
ton vieton. Kiekviena auka rinių laimėjimų Europoje”.); 
aukštai vertinama. Prezidentas reikalavo, kad ;

NATO nariai ir ant toliau
laikytųsi tvirtos vienybės. , ki;} apsigink)avimo naštą.

Jis sakė, kad NATO, be-į Maskvos radijas sakė, kad 
siginčydamas su Tarybų I reikia ne karines sąjungas 
Sąjungą, ir ant toliau turi tverti, tvirtinti ir daugiau 
būti pasirengęs “griežtai; ginkluotis, bet jas panai- 
veikti už laisvąjį pasaulį”, j kinti, susitarti ir mažinti 
NATO šalių gyventojai tu-1 apsiginklavimą.

bu- 
susi- 

kuriu 
20,800.000

jos vyriausybe privalo ži-

Lietuvos prezidentas Justas 
Paleckis šiomis dienomis pri-! 
siuntė man atviruką. Rašo:

“Vykdamas Į T a r p p aria- j 
mentiius pasitarimus Francu- 
zijon (Nicon) skridau per 
Varšuvą, iš kur ir siunčiu la
bų dienų. Nuostabus buvo 
Varšuvos sugriovimas karo 
metu, kada hitlerininkai bu
vo nusistatę visai likviduoti tą. 
fiestą, bet daug nuostabesnis 
Varšuvos prisikėlimas iš griu-

; ir įtemptą apsiginklavimą, 
o tai priverčia žmones gy
venti baimėje ir nešti sun-

• ; kią apsiginklavimo

tus jų žemę dirbti arba iš
nuomodami j mažažemiams.

FAŠISTAS FRANCO 
GĄSDINO PASAULĮ

Madridas.i f— Ispanijos

Giriasi, kad jau 
turi 250 karo bazių, išgalvotos pasakos

Tibeto įvykiai ir

OR LAIVYNAS TURĖJO 
18,000 NELAIMIŲ

Washingtorias. — Penta- 
fašistai mirįėjo 20-ties me-’ gonas paskelbė, kad nepil
tų sukaktį foro laimėjimo" nai per penkeris metus 
prieš tos šalifes liaudį. Dik- I Jungtinių Valstijų karinis 
tatorius Frfoco sakė, kad • orįaiyynas i turėjo virš 18,- 
tamekare žuvo apie 1,000,-1 nelaimių. Laike jų žuvo

■ Jps gyrėsi per- virš 5,000 lakūnų, o nuosto
lį pat kartu • lių buvo $3,000,Č00,009. Vien

000 ispanų.;
gale, bet ...tk

i Tibeto. Tos misijos atliko jos dalis ir Kinija turi pil- 
i organizacinį sukilimo pa-1 na teisę padaryti ten tvar- 
i ruošimą ir jį aprūpino i ką.
! ginklais. Bet suokalbiu in-1 Kinijos Liaudies Respub- 
kai apsiriko, jų nepalaikė likos vyriausybė davė įsa- 
Tibeto liaudis.. ; kyma armijos vadui Tibete

Jau antradienį, kovo 31 i ne tik sutrėkšti suokalbi- 
d., Kinijoje buvo žinoma, | ninku liekanas, bet ir atei- 
kad Tibeto fanatikų vadas, tyje budėti prieš nedraugų 
Dalai Lama perėjo į Ta- i pasikėsinimus.

T. Sąjungos šiaurės 
vandens kelias

Maskva* — Tarybų Są- 
juhga gerins šiaurės Van- 

; eina iš 
Murmansko iki Vladivosto
ko aplinkui Sibirą. Prieš 
20 metų šis kelias buvo ati
darytas ir jis turi didžiu-' 
lės Tarybų Sąjungai svar
bos.

Iš Murmansko Šiaurės 
Vandens keliu iki Vladi
vostoko yra 5,800 mylių, o 
per Suezo kanalą 12,850. 

__ _ _ ___ _ Sibiro didžiosios upės 
’Filipinai, Thailan-; įkrinta i šiaurės vandenis, 

Jungtinės j jomis plaukioja laivai ir 
” ,v pakraščio

“Gyvasis dievas” - 
Dalai Lama Indijoje j 
.... NfeXv Delhi.— Tibeto M 
distų vadas Dalai LaAa? 
kuris skaitomas “gyvuoju 
dievu”, perėjo į Indiją pir
madieni. kovo 30 dieną. Jis 
ir apie 30 sukilėlių vadų 
pasiekė Tawango miestą, 
kuris yra Indijoje prie Ti
beto sienos.

Užsienio korespon d e n- 
tai New Dehli ir Kalipongo 
miestuose tą sužinojo ir 
•norėjo tuojau vykti ji ma
tyti, bet Indijos valdžia ne
davė jiems leidimo.

Dabar budistai ir Kinijos 
priedai pasitiki, kad Dalai 
Lama bus jų simbolis kovo
je prieš komunizmą.

šaukė, kad *.» “komunistinis ■ 1959 metais Jau įvyko 183 
pavojus; ąuga”.*Kiek yrą nelaimės.’

Daugiausiai nelaimių at- u-o- 
sitinka naujų lėktuvų iv-j dens ĮCelią, kuris

žinoma, Ispanijoje liaudis 
kovoja' prieš fašistinę dik-

Pekinas.Washirtgtohas. — Suka
ko 19 metų nuo suorganiza-1 skleidžiamos visokios pa- 

i vimo NATO (karinės, są-! sakos apie sukilėlius 
savo | jungos, kuriai vadovauja 

lssiblask>us.ų po v.- jungtinės. Valstijos). Pen- 
savo ta^ono generolai ir admi- 

, rolai sakosi, kad jie jau 
i turį 250 karinių bazių, ku- 
; rios apsupa Tarybų Sąjun
ga ir kitas socialistines ša
lis.

“Labu dienu visiems.”
Ačiū tau, Justai, už laikas 

nuo laiko 
tautiečių, 
są pasaulį. Tai panaujina ir 
pagilina mumyse meilę 
senajai tėvynei.

Tai, kas atsitiko Irake 
kas dedasi Tibete, puikiai dar 
kartą įrodo, kaip senosios re
akcinės išnaudotojiškos jėgos 
nenori pasiduoti istorijos nu
lemtam likimui.

są-I sakos apie sukilėlius ir 
partizanus Tibete. P.rięšų 
paruoštas sukilimas buvo 
svetimas Tibeto žmonėms 
ir jis susmuko. Sukilėlių li
kučiai, kurie pabėgo j Indi
jos pasienį, ilgai negalės 
išsilaikyti. Indijoje sklei 
džiami girdai, būk Kinija

tatūra. Tą: jaučia ir Fran- bandymo ir lakūnų besila- v r • • ico. vinimo metu.

lO. Į LlZ'JLcvllll gu VlCll, UUIY JLVllJLJLJCA

Bet per 10 metų Jungti- turėjo Tibete 300,000 armi
ni istorijos nmfo^ms Valstijoms, tos bazės jos ir dar daugiau jos ten 

Jos vėl ir vėl j JU talkininkų ginklavi- i siunčia, yra prasimanymas, 
mojasi iš naujo atsigriebti, iš■ tnas pareikalavo $25,000,-;
naujo atsisėsti ant darbo liau-; 009,000. 
dies nugaros. ■»

Jos, žinoma, neturėtų drą
sos, jeigu neturėtų užsieniuo- > agentūra “Tass 
se pakurstymo ir paramos. 

Pasirodo, kad ypač Tibete 
revoliucija buvo padariusi nu
sileidimą • religiniam fanatiz
mui. Kunigija buvo palikta 
ramybėje. O tų kunigų (la
mų) gyva pekla. Atsiminki
me, iš kiekvienų septynių vyrų 
yibete vienas yra kunigas!

Iš sykio, matyt, buvo many- Į 
ta, jog jie 
darys žmonėmis ir gerubju 
pradės duoną valgyti iš pra
kaito kaktos savo. Bet kur 
tau! Kaip greitai buvo jiems 
rimtai pastebėta, kad jie tu
rėtų mažiau melstis, o dau
giau dirbti, jie pasiuto, jie su
kilo, jie suriko ant viso pa 
šaulio!

Netenka abejoti, jog tiek 
Irake, tiek Tibete šitie išnau
dotojų ir parazitų sukilimai 
pagreitins liaudiškas refor
mas, kurios išeis naudom

Maskva. — TSRS žinių 
” kritikavo 

Francūzijos prezidentą de 
Gaulle, kuris sakė, kad ki
lęs karas Europoje išsiplės
tų iki Uralo kalnų, 
pareiškė, kad de 
nieko neišmoko. Jis

1 š'o, kad ir Hitlerio 
, buvo pasiekti Uralu

“Tass” 
Gaulle 
pamir- 
planas 

kalnus.

Lhasoje Indijos konsu
las. turi į. ....... . . . . . v_ .
siųstuvą ir kasdien siunčia; sienio ministrų ir viršūnių 
“žinias” į 
dijon, kur yra sukilėlių j 
centras. Tibeto vyriausybė 
sulaikė pašalinius žmones 
nuo vaikščiojimo į 
lata. v

kėliausios žinios
i ■ • •

Maskva, i — Tarybų Są-|te, kaip jie galėtų pagelbė- 
jungos vyriausybė pareis-1 ti Tibeto sukilėliams. Prie 
kė, kad Jungt. Valstijų už-' šios organizacijos priklau- 
sispyrimas i skraidyti virš j so: Australija, Naujoji Ze- 
10,000 pėdiį aukštyje j va-j landija, Francūzija, Pakis- 
karinį Berlyną yra su tiks-! taras, 
lu pakenkti arba ir visai įdas, Anglija ir

įsitaisęs radijo suardyt susitarimą dėl už- Valstijos.

i' Kalimpongą, In-! konferencijų. i Washingtonas. - Demo- j
1 .‘-L-., i 'kratų partijos

; Komitetas 
savo partijos

palaipsniui pasi-1 pasveikina mūsų suvažiavi
mus, mes jiems atsimokėkime 
tuo pačiu.

Ką sakote, draugai ?

Chicagiečiai ruošiasi prie 
“Vilnies” dalininkų suvažiavi
mo. Prašo suvažiavimui svei
kinimų su aukomis. Vietoje 
atskiro finansinio vajaus, jie 
yra nusitarę jį susieti su su
važiavimu. Gal ir gerai.

Vilniečių suvažiavimas įvyks 
gegužės 3 d.
k Nors, tiesa, mes, laisviečiai, 

kaip tik dabar vedame vajų 
dėl sukėlimo lėšų “Laisvės” 
perkraustymui, bet nepamirš
kime ir vilniečių. Jie gražiai

Kaip nekalbėsime, bet Ang
lijos žmonės šiuo tarpu pasi
rodo daug geresniais kovoto
jais už mus amerikiečius. 
Jiems nepatinka ginklavima- 
sis. Jie priešingi atominiam 
ginklavimuisi, ir jie nesibijo 
tai atvirai ir garsiai savo val
dovams pasakyti.

Nereikia nė kalbėti, jog šis 
eilinių anglų nusist a t y m a s 
skatina Macmillaną kalbėti 
apie susikalbėjimą su Sovie
tais Berlyno ir Vokietijos rei
kalais.

Gaila, kad tuo tarpu mūsų 
šalyje jokio kiek didesnio 
spaudimo į vyriausybę niekur 
nesimato.

O kas bus su vasariniais pa
rengimais — piknikais ir išva
žiavimais? Ar jau visur apie 
tai rimtai pagalvota? Ar jau 
ruošiamasi ?

Jau siūlo išteisinti 
Sacco ir Vanzettį

Bostonas. — Mass, vals
tijos seimelio narys Alex
ander J. Cella įnešė rezo
liuciją, kurioje, reikalauja, 
kad valstijos gubernato
rius, vardan teisybės, do
vanotų bausmę dėl Sacco 
ir Vanzetti. Tuo reikalu 
per keturias valandas kal
bėjo Mihail Musmanno, tei
sėjas iš Pennsylvania vals
tijos. Jis įrodinėjo, kad 
Sacco ir Vanzetti buvo nu
žudyti dėl jų politinių pa- 
žvalgų, o ne todėl, kad jie 
būtų atlikę žmogžudystę.

Sacoo ir Vanzetti- buvo 
•nužudyti 1927 metais, kal
tinant, būk jie 1920 metais 
atėmė vienos čeverykų fir
mos algų pinigus S. Brain
tree, Mass., miestelyje ir 
nušovė kasininką.

Buenos Airės. — Per še- sis 
_____ šias valandas unijistai ko- 

į konsu- vesi prieši 'policiją, 
j m i demonstraciją. Pašauk- 

_ i ti kareiviai pradėjo į minią 
šaudyti. Du darbininkus 
nušovė, virš 50 sužeidė ir 
apie'200 suareštavo.

Batavia, Bolivija. — Su
streikavo 10,000 skardos 
rūdos kasėjų.

į reikmenis.
I

. į Todėl Septynerių metų 
Patariama-1 pjanas numato įrengti prie 

pasmerkė; upįa prieplaukas, pa- 
Nacionalio, ruo§ti jų aptarnavimą ir 

; sandėlius.Tęsda- Komiteto vadus, kurie re- i pastatytf gerus
mia Eisenhowerio admi- i 
nistraciją ir jo politiką.

Londonosi — Fieldmar- 
šalas V. Montgomery vyks 
į Maskvą diskusuoti su Ta
rybų vadafo Vakarų ir Ry
tų nesutikimus.

Belgradas). — Tito val
džia nuteisė 11 asmenų ka
lėj iman nuo 6 iki 20 metų 
kiekvieną. Jų tarpe, nuteis
tas kroatas Ustači, kuris 
sėbravo su hitlerininkais.

New Dehli. — Indijos 
premjeras Nehru, vengda
mas tiesioginio užsipuoli
mo ant Kinijos, kad nepa
blogintų Indijos ir Kinijos 
santykių, piktai puolė Indi
jos komunįstus už tai, kad 
jie pasmerkė Tibeto sukilė
lius.

Wellington, Naujoji Ze
landija. — Pietrytinės Azi
jos Karinės organizacijos 
(SEATQ) Vadai per tris 
dienas posėdžiavo ir svars-

JAPONIJOS AUDINIAI 
IR AMERIKOS BIZNIS
Washington as. — Iškilo 

skandalas prieš įvežimą iš 
Japonijos audinių. Per 
dvejus pastaruosius metus 
jų buvo įvežta 235,000,000 
ketvirtainiu mastu. Di
džiulės krautuvės perka ja
ponų audinius ir pardavi-

STREIKUOJA 14,000 
DARBININKŲ

Milwaukee, Wis. — Jau 
 i Al- 

lis-Chalmers fabrikų strei
kuoja J.4’000 
Walter Reuther, 
unijos prezidentas, 
kad būtų paskirtas 
Feinsinger, buvęs Wiscon- • 

i sino universiteto profeso- i 
m 1 rius, tarpininkauti tarpe Washmgtonas. - Tary- j streikiei.iu ir kompa„ijos. 

bų Sąjungoje užsienio di- ( ...
plomatams leistina iš Mask- i AUT0 APDRAUD0S IR j 
vos išvažiuoti tik 1 Lenin- SAUGŪS VAIRUOTOJAl! 
gradą. Jungtinių Valstijų; 
vyriausybė patvarkė, kad j San Franccisco, Calif. 
TSRS diplomatams yra Virš 200 automobilių ap- 
leistina iš Washingtono iš draudos kompanijų Cali-įper TSRS, Įteikė Jungti- 
važiuoti tik į New Yorką. fornia valstijoje

Kairas. •— Nasserio ša-į 
lininkai pasakoja, .kad ko-! 
munistai ruošiasi nuversti 1 
Kuwaito valdžią ir tą šalį 
prijungti prie Irako. Ku- 
waitas yižima 5,800 ketvir
tainių mylių plotą, bet la
bai turtingas aliejaus šal
tiniais.

" j du mėnesiai aštuonių

Washingtonas* — Kai 
kurie Valstybės depart- 
mento vedėjai susirūpino, 
kad Tarybų Sąjunga sutiko 
dalyvauti užsienio ministrų 
konferencijoje.

Washingtonas. —\ Ang
lies kasėjų algos su 1 d. 
Balandžio vėl pakeltos po 
80 c. dienai.

ITAW nSla* nes Jie pigesni, negu 
i Amerikoje pagaminti. Bet 

S1U/?’: tas neigiamai atsiliepia aht 
’ j Amerikos audimo industri

jos. Fabrikantai reikalau
ja valdžios, kad ji mažin
tu įvežimą japoniškų audi
niu.

•* . ■■■ ■ —................................

VOKIEČIAI ĮTEIKĖ
AMERIKAI PROTESTĄ
Berlynas. — Vokiečių

Demokratinė Respublika,

s susitarė,, nėms Valstijoms protestą, 
kad auto apdrauda 20 pro- Kovo 25 ir 27 dd. keturi 
centų būtų pigesnė tiems, Amerikos lėktuvai skraidė 
kurie neturėjo nelaimių. I virš Rytų Vokietijos. Trys 
Manoma, kad per metus 
laiko tokia sistema bus 
įvesta ir kitose valstijose.

Jungtinė Ara-

iš jų skraidė Helberstadto 
srityje, o ketvirtas nusilei
do vokiečių teritorijoje ir 
jo lakūnas suimtas.

Kairas
bu Respublika seka Izrae
lio mobilizaciją ir ruošias 
atremti bent kokį užpuoli
mą. . ' <

Albany, N. Y. — Su ba
landžio 1 d. kompanijos pa
kelia 18.4 nuošimčio auto
mobilių apdraudą.
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Akademikui J. Matuliui 60 mėty
KOVO 19 d. I sietuvos Mokslų Akademijos preziden

tui Juozui Matuliui sukako 60 metų amžiaus. Ta proga 
Lietuvos spauda, organizacijos ir pavieniai žymūs dar
buotojai mokslininką širdingai pasveikino.

Juozas Matulis — labai žymus ir brangus lietuvių 
tautai vyras. Jis—mokslininkas, chemijos mokslų dak
taras, Lietuvos Mokslų Akademijos prezidentas. Bet tai 
ne viskas—J. Matulis ir visuomenininkas, atsiliep 
kiekvieną svarbesnį klausimą, svarbų mūsų tautai. 
—energingas kovotojas už taiką.

L f r r fa i* falrn T® KALTINU FAŠISTUS ,l (h (Lais kas iš Kauno) aktą! Per kratas žvalgybi-1 raščių, ant kurių buvo labai * 1

' 4

Žvalgybininkai per kratasĖMĖ IR NEĮRODĖ įgali pripažinti popiežiaus • t L
PnPnrtminni C h i c ’i tz o s ! neklaidingumo, jie priešingi Įatimdavo revoliucines kny-

c ų c | melui apie Mergelės Marijos |8’as» laiškus ir pan. Todėl ir-;mensev.kų d en rasei, re- Į pi.asjdėįima ir į. man tekdavo slėpti. — '
uaktorius kartojo, kadi . ? 1 A .. , • , _•
Ch r ušč i ova s gr ū mo j ęs 
karams ginkluota jėga, 
buvo paklausta, kad jis pa 
rodytų, kur, kada tokį grū
mojimą Chruščiovas pada-

1933 ant Salako vieškelio, o
a.ujvos į dangų paėmimą. Kiti!m. man'e kaiP komjaunuolį m. ant plento Zarasų, prie 

juokus daro iš taip vadina- suėmė. \ ’ V
! mos “trejybės
i dievas, o trys asabos.”

Viskas rodo, kad šnektos 
apie visų krikščionių apsi- 
vienijimą po Vatikano vė-

ninkai Janonio raštus visa-1 įdomios S. Nėries pastabos 
da paimdavo, jei rasdavo.

Labai saugojau 1926 m.|!^19^0 i išgrobstė maųo archyvą ir 
|iš mano gimtojo vienkie- 
imio Kamariškio: atėmė iš 
; sesers Agotos Kukankaites 
įmano iš kalėjimų rašytus 
laiškus, A. Venclovos ir k. 
rašytojų fotografijas. Paė- 

miė ir mano foto, manydami 
kur nors mane atpažinti... 

• Ta proga iš mano sesers A.
Kukankaites atėmė ir dra

bužius, kuriuos ji įsigijo 
ie Tarybinės valdžios.
Tai, kad fašistai per kra- 

! tas atiminėjo rašytojų laiš- 
ikus, dienoraščius ir kitką, 
'.ryškiai liudija, jog darbo 
i žmonės buržuazinėj Lietu
voj neturėjo laisvės. O da
bar, Tarybų Lietuvoj, rašy^ 
tojų laiškai, dienoraščiai, 
rankraščiai yra kruopščiai 
renkami, saugojami kaip 
didžiausias kultūrinis pa
minklas. Pagal šią medžią-# ' 

: gą rašomos literatūrinės 
disertacijos, knygos ir pan.

Čia paminėjau, kaip fašis
tai sunaikino mano literatū
rinį archyvą. Bet tokia tra
gedija palietė daugelį lietu
vių tarybinių rašytojų. Hit
lerinėj okupacijoj beveik vi
sas literatūrinis archyvas 
dingo A. Venclovos, S. Nė
ries ir kitų. Budeliai ne 
tik sušaudė poetą V. Mont- 

! nešti dalį įdomios, išsaugo- vilą, bet sunaikino ir jo 
to^ nuo sargybinių, medžią- rankraščius, paimtus ges- 
gos iš Kauno kalėjimo: A. itapininkų kratos metu.

, J. Kaškaičio ir| Imperialistai, kurie kurs- 
jkitų rašytojų laiškus. 1938 i to karą, vėl norėtų pasikė-

I tiems autoriams. 1941 m. 
liepos mėnesį nacionalistai

. Tuomet dėl fašistų stulpo priklijuotą, —rastus; 
vienas kaltės dingo, žuvo man ra- LKP CK atsišaukimus. Be-! 

šytų 1928-1933 m. sekančių slepiant žuvo Amerikos lie-; 
rašytojų laiškai:XA. Vencio-'tuvių pažangiosios Litera-] 

,vos—28, J. Šimkaus — apie tūros draugijos išleista kny-: 
10, K. Korsako — apie 6, 

i A. Vienuolio — 2, S. Kap- 
'nio—11, J. Kaškaičio—15. 
Taip pat žuvo man rašyti 
literatų B. Sruogos, Vidū- 

, no, L. Skabeikos, Vaižganto 
Chicagietis S.'J. Jokubka laiškai. Toj medžia- 
T‘ 1 — . - ~ V * 1 ‘ -

ga — Žarėnų Vinco “Kaip 
žmogus sutvėrė dievą.” Jo
je pirmą kartą savo gyveni- i 
me išgirdau nuoširdų žodį; 
apie genialųjį Leniną, ko-! 
munizmą, socializmo šalį, i 
1928 m. gruodžio mėn. gini-! 

!goj, ypač pažangiųjų rašy- nazistas šnipas Antanas! 
i tojų, buvo svarbių ir įdomių Kimša direktoriui kum J. 

i)a“ j literatūrinių minčių. Joje Steponaičiui pranešė, kad 
i atsispindėjo antifašistų ko-; aš šią knygą turiu (šnipas 
vinė nuotaika. Dabar Vii- sužinojo iš to mokinio, ku- 
niaus Literatūros Institutas i ris man davė knygą). Ste- 
visa tai, jei nedingusi dėl i ponavičius prisiuntė moky- 

!fašistų kaltės, laikytų sau loja K. Virbicką mano bu- 
i kultūriniu lo-: te padaryti kratą — atėmė 

ibiu. Taigi, tie tų rašytojų i kai kurias knygas, laiškus, 
veik i man tuomet rašyti laiškai | Bet knygos “Kaip žmogus 
'V11;!būtų literatūrinio mokslo i sutvėrė dievą,” paslėptos po 

'turtu. Deja, visa tai surijo |patalyne, nerado. Vėliau

Dabar Grigaitis visaip iš 
sisukinėja, bet paremti savo Kava kalbomis ir pasiliks, 
p r a s i m anymą nepajėgia. į —-—~
Cituoja “The N. Y. Time- KRAUSTOSI Į 
są,” bet ten jokio kam nors ■ŠILTESNIŲS.(KRAŠTUS 
grūmojimo ginkluota jėga C 
nesiranda. Ten sakoma, kad ■ “Vilnyje” rašo:;
jei Vakaiai bandys jėga vieną kartą tyčia suskai 
prasilaužti į Berlyną, tai čiau man visus asmeniškai 

Jis jie bus sutikti “atitinkamu > žįstamus chicagiečius
pasipriešinimu.” Vadinasi,; hies” skaitytojus, persikelia 

sius pastarais metais gyventi 
Kalifornijon, Floi'idon ir ki
tu)-. Netikėsite! šiemet Mildos 

| sevtainčje,

Niekur kapitalistiniame pasaulyje mokslas ir moks-' ^us ^’diamasi n u ° užpuoli 
. mo!

Dar kartą “Naujienų’ 
ledaktorius pasirodė išmis-1 nebūtumėm tilpę, jeigu jie te-į brangiausiu 
lų ir prasimanymų šinko-' begyventą Chicagoje. - •
numi. j^as svarbiausia, k

--------- i nei vienas ją neužmiršo “
KAM TAS KIRŠINIMAS? nies” bazaro. Vieni prisiuntė!.......- -

1 .dovanėliu daiktais, kiti pare- i YV N"
: Clevelando “Dirvoje” sine-lmC pinigais. Tai! ne tik graži ifasistl! _uSnls- 

parama laikrašični. bet i. 
mums, pasilikusioms Chicago 
j e, didelis yra 1 džiaugsmas, ’ 
kuomet matom, jtįg ii- už tūks-<pa£įų knygų, prisiųstų man. i 
tančią mylią mūsų di augai ne-, septvni di-I

lotion H> iii fpnrliAiniii | 1 1 a v

'deli sąsiuviniai , 
i rašytojams mano

liniukai nėra taip pagerbti, kaip socialistinėse šalyse, 
kaip Tarybų Sąjungoje. Tos šalies liaudis, kaip žinia, 
pasiryžo kapitalistinį pasaulį pasivyti ir pralenkti viso
se gyvenimo srityse. Tarybinės tautos nustatė gaires, 
pagal kurias žygiuoja link komunistinio rytojaus. Bet 
viso to gi nepasieksi, jei nebus aukštai pastatytas moks
las ir mokymas. Mokslas, protinis ir fizinis darbas žen
gia koja kojon.

Šia proga ir mes, mūsų skaitytojų ir visų pažan
giųjų Amerikos lietuvių vardu, sveikiname mokslinin
ką akademiką Juozą Matulį, linkėdami jam geriausios 
sveikatos, ilgo amžiaus ir sėkmių!

bazai'e

ir tuomet žuvo A. Vencvlovos,; ant aukšto. Vėliau dingo.
■A. Vienuolio, J. Šimkaus ir! Tai fašjstai laidojo 
kitų rašytojų uzrasa. ant jų pirmajį ]itel.atūl.inį 

archyvą. Antrą mano ar- 
. . . ,chyvą hitleriniai okupantai 
jvąmems . nacjonaiįstaį sunaikino 

i rašytu , , X1 , rJ c karo metu. Nuvertus fa
šizmą, aš turėjau progos iš- 

Tuomet aš, atvykęs iš Za-j ■“ - --
rasų Kaunan, susitikdavau ' 
su kairiaisiais rašytojais.

kC” Susitikęs su jais kalbėjausi.1 yenclęvos,

tonininkų “galva” V. Ras
tenis mato reikalą dar kar
tą gnibtelėti Tarybų Lietu
vai. Už tai, kad dar ir šian
dien Lietuvos durys tebėra 
n e a t įdarytos turistams iš 
Amerikos, kalti -esą tik val-

'dovai iš Maskvos ir Vii- .... ........................
r, . - 4 • i vieciais. Vieni ju issikraus-1niaus. Barą ir uz tai, kam .. Jr TZ. v. . r .... .. te i r lorida, ar i Kaliforni iis norinčiu u vaizuoti reika- . ‘ L,-., . : , . p. ia, o kiti jau pasikėlę spar-1laujama trumpu biografu .. 1i . ' . n ..1 v nūs išlėkti,imu informacijų. 1 . , . .. .

Iš viso Rastenio straips- ia1’. ,ac neP*azus a n ,a )Įc literatūrą, kovą.1 Atvi- 
naujoje^ vietoje , Daug pu.-, ruoge kalbiuose pažan!,.fls

, kiu, nusirdziu laisvięciu tu-; . , • . - .i.,* ' <
rnn tuose siltesniuose kras-; . ri ipasipiktinimą rasistų dik-į

tatūrai. Tokius pokalbius | Kare niūk, straipsnį
užrašydavau stenogr’a m o s Mechliud'ova

Balandžio 8 dieną Wasliingtone
JEI DARBININKAI nesirūpins savo reikalais, tai 

kas jais rūpinsis? Nieks! Tai visiems žinoma tiesa.
Padėtis mūsų šalyje susidarė tokia bloga, kad jau 

net ir AFL-CIO vadovai ja susirūpino. Jeigu darbo uni
jų vadovai pradėjo darbininkų reikalais rūpintis, tai i 
juo labiau patys eiliniai unijistai turėtų savo ; reikalais !

nis yra labai nedraugiškas
; Lietuvai

bedarbių JAV esą Jo tikslas, matyt, yra dar!
pramo-i labiau sukurstyti savo pa-1

sekėjus prieš Lietuvą. i
Nieko geresnio gal ir ne

buvo galima tikėtis iš V.1 
Rastenio, sunkiai nusidėju-' •

. J clS pct Ir. 1 pelo.

sprukusio iš Lietuvos. Tik- į —*—F
ri stebuklai būtu, jei jis!BAISŪS SKAIČIAI IR 
nors vieną gražų*žodelį su-'BEVILTIŠKUMAS 

rastų savo senajai tėvynei.
Kaip žinia, kol kas, Ta- Times” pasiuntė keletą ko- 

rybų Lietuva tebėra turiz-, 
m ui uždara zona. Yra ir •- 
daugiau Tarybų Sąjungoje

NEDARBAS, KRIZĖ mūsų šalyje nemažėja, odidė- ^akaŲ priešiškas 
ja, plečiasi. Valdžios duomenimis, 1

------apie 5,000,000,000 darbininkų. Bet automobilių
nes darbininkų unijos prezidentas Walter Reuther sa
ko, toji skaitlinė labai sumažinta. Reutherio nuomone, 
šiuo metu JAy iš darbų paleistų yra apie 6,500,000 dar
bininkų.

Mes esame linkę sutikti su Reutherio skaičiais. Be^-SlŪ lietuvių tautai i
veik kasdien skaitome net ir komercinėje spaudoje, gir
dime per radiją žinias apie naujus darbininkų paleidi
mus iš fabrikų, iš dirbtuvių. Bet nematome žinių apie 
priėmimus į darbą.

Daugelio bedarbių nedarbo pašalpos jau seniai išsi
baigė ir jie ir jų šeimos neturi jokių pajamų. Tiesa, kai 
kuriuose miestuose kritiškoje būklėje atsidūrusios šei
mos gauna miestavas pašalpas, bet argi iš jų žmogus 
gali dorai pragyventi?!

ŠTAI BALANDŽIO 8 dieną Washingtone yra šau
kiama darbo unijistų Į konferencija-'demonstracija ne
darbo reikalais.

Šį sambūry šaukia AFL-CIO vadovybė su Reuthe- 
riu priešakyje. Tą dieną žada suvykti į Washingtona 
tūkstančiai iš visų šalies kampų darbininkų, daugiausiai 
bedarbių.

Tame sambūryje bus išdirbta programa, pagal ku
rią unijos reikalaus, kad šalies Kongresas ir valdžia ne
snaustų, o imtųsi darbuotis milijonams bedarbių padėti.

Bene vyriausias dalykas, kaip dabar atrodo, bus

užmiršta mūsų ir itų tradicinių j 
mūsų laikraščio bazarų.

Panaši istorija ir su lais-;laiškų nuorašai.

; tuose. Jig šavį laikraščio
' * ft i * Y ' h

; nepamiršta. Tikimės, kad
- jie parems mus ’ir šiame

■ m. kalėjime parašiau 25 
j puslapių literatūrinę studi
ją ajSie L. Tolstojaus Aną 

apie 
1939 m., per

siūti prieš knygas, prieš 
bibliotekas. Neišdegs! Tai-

Sąjungos (ir, žinoma, Ta
rybų Lietuvos) piliečiams 
nevalia nė k o j o s įkelti į 

toks: sutrumpinti darbo valandas visuose fabrikuose ir mūsų Brooklyną, tai yra į 
darbo įmonėse iki 35 Valandų savaitėje. Jei tai bus pa
daryta, manoma, atsiras daugiau darbų tiems, kurie 
nedirba.

Tiesa, kai kurie darbo unijų vadai nepritaria trum- 
.pinimui darbo valandų. Pavyzdžiui, tymsterių Hoffa 
sako: kai tik darbo valandos bus sutrumpintos, tuomet 
daug darbininkų bandys dirbti du darbu, vadinasi, be
darbiams progos gauti darbus visvien nebeliks.

Mes manome, kad reikia kovoti už 35 valandų dar
bo savaitę. Mes manome, net ir 35 valandos savaitėje 
yra per daug: užtektų 30 valandų.

Bet tai nereiškia, kad ir tuomet nedarbas Ameriko
je bus panaikintas.

. . Privalome nepamiršti, kad automatija pravedama 
visose pramonėse—mašinos atlieka darbus be darbinin
kų. Ten, kur seniau dirbo 10—20 darbininkų, šian
dien dirba vienas arba du ir jie, automatijos pagalba, 
pagamina produktų daugiau negu seniau pagamindavo.

KAIP TEN BEBŪTŲ, balandžio 8 dieną visi keliai 
ves į Washingtona,. į šalies sostinę. Vyks ten darbinin
kai traukiniais, vyks autobusais, vyks'savomis mašino
mis, ir suėję į sambūrį griežtai reikalaus, kad Kongre
sas ir valdžia tuojau pradėtų rūpintis milijonų bedar- 
bių reikalais, kad aprūpintų juos darbu.

Prasidėjo mūsų vajus už sukūlimą $5,000 Laisves 
spaustuvei į naują vietą perkelti. Drauge skaitytojau: 
prašome jūsų nuoširdžios talkos!

neužges! n t!
A. Liepsnoms 

1959-III-12 d.
Kaunas.

j vajuje dėl sukėlimo $5,000 tlksll;imu savo dienoraštyje s]<aitęs piechanovo knygelę 
.^Laisvės” perkėįiinui į nau-/Jle zuyo Jizkasti zemen, kai apie asmenyb?) parašiau 35 

įmanė fasistaj įmete. kibieji- įpUSjapįų “Lietuvių literatū- 
man). Buvo labai įdomūs,.ros erudicijos klausimu/’i § Y 1^ § E ]\ O S 

straipsnį apie Gorkį, Rola- 
na ir k. Deja, visa tai oku-! 
pacijos metais pateko į fa- ] 
šistų rankas.

{domus buvo bloknotas 
mano, kurį fašistai prijun-1 -y~ 

-x-- i iTZ , . 4 ’’ sil, !gė prie mano bylos. Fašis-1 susjs Pone.
valstijose. Kpresponden-į^01 saku n poetu V. Mont- įanis nepatiko, kad iš “Bal-!

zonų, kuriose a m e r i k i e -. m i Kai kur surado visiškai 'y^a 1^32 m. ir kit. Tų ra- 'so>, į§ra§jau revoliucinį eilė-1 
čiams draudžiama lankytis. ] desperatišką būklę. Rado ^0jų dialoguose atsispin- raštį “Rėžk, armonika,” kad ' 
Bet tai juk pasėka šaltojo į bedarbiuose didelį nusimi-' didelis jų susirūpini-; jšreišicįau neapykantą iš-! 
karo, kuriam taip karštai Įnimą ir beviltiškumą. Be_Lnas pažangiąja hteratūm, naudotojams. i

visi į viltiškumas pareina nuo to, !karšt°s mintys Tarybų Są-; 1940.1941 m. man rašy-! 
pritaria ir;kad dauguma bedarbių ne-i^un^os atžvilgiu, neapykaiirituoSe iajškUoS.e mano die-;

1 no Paščiuose irgi susikaupė 
nemažai įdomios medžiagos 
apie lietuvių literatūrą. Ne
mažai susikaupė ir m ano

I rankraščių. 1940 m. rude
nį, Salomėja Nėris ant savo 

; “Diemedžiu žydėsiu,” “Poe- 
! ma apie Staliną,.” “Eglė — 

žalčių karalienė” man užra- 
Išė savo nuoširdžius žodžius, 
į Tokius ■ užrašus man savo 
raštuose padarė poetas V. 
Montvila, K. Korsakas ir 
kiti. Visa ši medžiaga žuvo 
mano k a m b a r y , Kaune, 
Perkūno alėjoj, kai hitleri
ninkai okupavo Tarybų Lie- 

Ituva. Tuomet kitas mano 
i ir redakcinis archyvas din- 
jgo “Valstiečių laikraščio” 
'redakcijoje, t. y. mano pa
ruošti spaudai ir atspaus
dinti S. Nėries, E. Mieželai- 

jčio, V. Montvilos ir k. ra
šytojų kūrinių originalai, 
žuvo niekur nespausdintas 

j V. Montvilos eilėraštis, pa- 
. birželio

man). Buvo labai įdomūs,: 
nukreipti prieš fašistus ir! 

'labai šilti kovojančios liau-į 
;dies atžvilgiu, pokalbiai su ! 

Neseniai “The New York i B. .Cvirka 1931 ir 1933 m.,
. su Venclova Kaune 1930, 

■ respondentų surinkti faktus. 1^32 ir 1933 m., s 
apie nedarbo padėtį įvairio-!kum 19°0-1933 m

karo, kuriam 
pats V. Rastenis ir 
smeton i ninkai ] 
kurį remia.

Gal Rasteniui nežinoma, į Pavyzdžiui, štai, 
j dvyliką ar net penkiolika 
metų išdirbęs darbininkas 
vaikštinėja be darbo, kuo- 

; met jojo kompanija pasiekė 
Į aukščiausią gamybos laips- 
; nį. Automatija naujų ma- 
I šinų įvedimas, suėdė jo dar
bą ant visados, 
to ir žino bedarbis.

I

Paimkime Wbst Virgini
jos valstijos anglies kasyk
las. Dabar ten| tik 60,000 
mainierių bedirba, < t.. 
dešimt metų 'dirbdavo net 
125,000! Apie 45,000 be
darbių jau išbaigė savo ne
darbo apdraudos čekius,. >!!■ 
apie 350,000 žmonių jau 
n\o bado išsigelbsti tiktai 
šiaJp gaunamomis pašalpo
mis. augybė vaikučių mo
kyklai lanko alkani!

I

Pennsylyanijos valstijoje 
su š. m. sausio mėnesio pa
baiga bedarbių armija siekė 
508,000, tai reiškia, kad be 
darbo vaikštinėjo 11 pro
centų visų valstijos darbi-

i beturi vilties gauti darbus. ta Smetonos diktatūrai 
dešimt Pan* d'okią medžiagą š’iah 1* T" • 1 . * J * J Jdien Literatūros institutas. 

mieliausiai paskelbtų. De-; 
j ja, 1930-1933 m. mano 7 d i-i 
deli dienoraščiai api-e pokal
bius su rašytojais negrįžta-

apie asmenybę, parašiau 35

KAPITALISTAS IR 
DARBININKAS

Kapitalistas. — Tu išdirbai 
; pas mane jau dvidešimt pen- 
■ kerius metus?

Darbininkas. — Taip, švie-

Kapitalistas. — Tu visuomet 
buvai pirmas prie darbo ryte 
ir paskutinis namo vakare?

Darbininkas. — Taip, pone...
Kapitalistas. — Neėmei lai

ko vakacįjoms?
Darbininkas. — Taip, pone.
Kapitalistas. — Ir dažnai dir

bai įlaike pietums valandos?
Darbininkas. — Taip, pone.
Kapitalistas (piktai).—Ir' ko 

dar tau pe velnių reikia!!

visą New Yorko Kings ap
skritį. Jie gali važinėti po

drausta Kings apskrityje. 
Yra ir kitų taip uždraustų 
zonų.

Kodėl p. Rastenis nemato 
reikalo ir išrokavimo pa
smerkti mūsų šalies vyriau
sybę už tokių zonų palaiky- 
m ą?

Veikiausiai jis bijo nusi
dėti, bet nebijo dar kartą ir 
dar skaudžiau suduoti savo 
senajai tėvynei. Visiškai 
nesirenka nei žodžių, nei 
sakinių jos paneigimui.

Iš TŲ PELŲ 
NEBUS GRŪDŲ

mane areštavus, ir pirmoji 
mano bibliotekėlė Su 250 
knygų. Prisimenu, 1930 m., 
skaitydamas Janonį, ant jo 
raštų užrašiau daug kovin
gų pastabų. Dabar, tarybi
nės santvarkos sąlygomis, 

o pries lengva išreikšti simpatijas 
r e v oliucijai, proletariatui. 
O tuomet man teko Jano
nio raštus su tais užrašais 
slėpti. Jei policija kratos 
metu būtų radę Janonio 
knygą, tai kar i u o m e n ė s 
teismas man tuos užrašus 
būtų įrašęs į kaltinimo

MAŽAS SKIRTUMAS < 
Tarp rakalio ir buržujaus, .1 

skirtumas mažas būna, 
Tas nuo šuns kailį lupą, 

o buržujus nuo žmogaus kūno.
Ir tai ma- GUDRUS JOKŪBAS

Jonas. — Klausyk, Jokūbai, 
kodėl tu taip netikusią tabaką ■ 
rūkai visuomet, kada tu eini 
parvežt gydytoją pas ligonį?

Juokubas (neitai ant to).— 
Taip, mano ^kaimyne. Žinai, 
gydytojas negąli pakęst tų dū
mų to netikusio tabako, kada 
aš užsirūkau tą. savo pypkę. ' , 
Tuojau jis siekia,į savo kiše- 
nius i)- duoda man gerą cigarą, 
tokį, koki ir jis pats rūko.

bų. Čia irgi veikia automa- 
tija.

Michigano valstijoje 364,- į rašytas 1941 m.
000 darbininkų vienas- m£n pagal mano prašymą 
darbininkas iš kiekvienų aš- tarybiniam kaimui iš ketu- 

____ ±._______________ . - tuonių ■ neturi darbo. Jau rjų plačių posmų. 
Pastarieji nurodo, kad jie ninku. Nors,plieno fabrikai pereitais metais n e cl a r bo apie 50 įvairių autorių eilė-

kalbos apie suvienijimą visų 
krikščionių susilaukė nema
žai atgarsių protestantuose.

negali suvirškinti katalikų i dirba, bet pakilusi gamyba 
bažnyčios dogmos. Jie ne-1 nesuteikia bėdįrbiams dar-

tuonių — neturi darbo. Jau rių plačių posmų. Dingo

apdraudos čekius pabaigė 
242,000 bedarbių!

TEISME
Teisėjas.—Bet .gi keista. Jūs 

sakote, tą pundą radote, o Čia 
prie jūs stovi žmogus, kuriam 
jūs tą pundą pavogėte?..

Skundžiamasis. — Kaip tai 
keista, ponas teisėjau? . Daly
kas taip įvyko: radau tą PlPbįd 
dą ir pasiėmiau, p tą Y

palikau miegant1, nes negare- 
jau panešti... (

I. J. Bartkuj ■
r— ———————!-------------------------  ■. « ,
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11 gu atveju, per 20-30 metų neturėdamas 
* visi žemynai

dengtų nepraeinamais miš- mesdamas į 
kais ir stepėmis, kur knibž- 

jj ! dėtų milijonai gyvūnų.
Vandeny nuošė atsirastų 

(tiek žuvies, kad laivyba bū-
Prinokusioje a g u o n o s I neiraanoma, o oras nuo 

čiausiais kalnais buvo laiko- galvutėje yra apie 3 tūks-(daugybės pau scių ir vabz- 
mcs Himalajų viršūnės, ku-jtančiai sėklų. Jei kiekviena l^zių ap evei < nePerma“ 
rių aukščiausia — E vėrės-: metre išdygtų beveik po 2 r ’ 

{VAIRUMAI
Aukščiausios viršūnės Jei viskas išaugtų

Žemės paviršiuj aukš-

po 2 metų išaugtų 9

radijo ryšio, I 
i tirštai apsi- gali pranešti apie save, 

burnines bom- 
rogsta “garsi- 
e,” perduoda-
garsą tolimo-

8882 metrus aukščio. Pas- milijonai aguonų, po 3 me- 
taruoju laiku pradėta ma- tų — 27 bilijonai, o po 5 
nyti, kad Antarktidoje esą- metų — net 243 kvadrili- 
ma kalnų, aukštesnių net jonai. Kiekviename Žemės 
už Everestą. Tačiau aukš- paviršiaus kvadratiniame 
čiausiu kalnu Žemėje reikė-'metre išdygų beveik po 2 
tų pripažinti Mauna K e a tūkstančius aguonų, 
ugniakalnį, esantį Havajų; Kiauliapi-enės galvutėje 
salyne. Nors jis yra iški-'būna ne mažiau kaip 100 
lęs tik 4.3 kilometro 
jūros lygio, tačiau jo pa- augtų augalai, po 9 metų 
grindas yra net 5.5 km. gy- visas Žemės paviršius pasi
jyje po vandeniu. Tuo būdu dengtų kiauliapienių “kili- 
vertikalus aukščiu
mas tarp Mauna Kea pape-: sumos kvadratiniame metre 
dės ir viršūnės sudaro 9,800 būtų po 70 šių augalų!

' Musė padeda apie 120 
Mėnuio paviršiaus plotas' kiaušinėlių. Per vasarą pa

yra daug kartų mažesnis 
negu Žemės, tačiau daugelis 
jame esančių kalnų savo 
aukštumu viršija Žemės 
viršukalnes. Leibnico kal
nai, kurie yra Mėnulio Pie- Išrikiavus šiuos vabzdžius (tas “kanalas,” dar
tų ašigalio srityje, turi 10.5 viena kryptimi, jie pasiek- ma, tačiau jo savybes žmo-
kilometro aukščio įr yra tų Urano planetą.

'maždaug 1.6 kilometro 
aukštesni už Everestą!

Kiekviename Žemės

virš! seklų. Jei iš šių sėklų iš-

skirtu-1 mais” — kiekviename sau-

s i r o d o net septynios šių 
vabzdžių “kartos.” Jei nė 
viena musė nežūtų, per me
tus atsirastų 350 trilijonų 
vienos musės palikuonių.

bas, kurios sp 
niame kanai 
mos sprogimo 
se pakrantėsė esan t i e m s 
hidrofonams-t-pri-etaisams, 
sugaunantiems garsą. Pas
tarųjų pagalbą galima nu
statyti laivo (vietą. Be to, 

v įklausant garsų, sklindančių
p i i “garsiniu kanalu,” galima
udfSHS VdllufiliynO (iš anksto numatyti pavojin- 
tfplniACP Jūros bangų cunami
gvllllvoV cjpionų atsiradimą

Nors vandenyje garsas artėjimą. , 
sklinda greičiau ir toliau 
negu ore, vis tiek už kelių 
mylių nuo židinio jis užgęs
ta. Tačiau nusileiskime į I

ir

Fabrikai " Šildo” orą
Mokslininkai padarė įdo- 

vandenį ^giliau—garsas vėl rnų atradimai Pasirodo, kad 
bus girdimas net už šimtų atmosferoje Esantis dioksi- 
mylių nuo garso atsiradimo das turi didelę įtaką Žemės 
vietos.

Pasirodo, vandenyno gel
mėse yra pov a n d e n i n i s 
“garso kanalas” su nuosta
bia savybe: atsimušdamas 
į šio sluoksnio viršutinę ir 
apatinę ribas, tarsi kabeliu 
garsas gali, nesusilpnėda- 
mas nueiti šimtus mylių.

Kodėl ir kokiose aplinky
bėse atsiranda šis nepapras- 

• nežino-

gus jau pradeda naudoti 
Tačiau didelė dalis sėklų'savo reikalams. Nukentė- 

arba gyvūnų žūva. Priešin-(jusio laivo ekipažas, netgi

Truputis apie 
Onuškį

Lietuvoje yra du bendra
vardžiai Onuškio mieste
liai: vienas Latvijos pasie
nyje, netoli Rokiškio, o ki
tas Dzūkijoje, Daugų rajo
ne. Aplankykime d z ū k ų 
Onuškį. Jis išsidėstęs prie 
didoko užankančio ežero. 
Onuškio miestelis įsikūrė 
prieš keturis šimtmečius. 
XVI amžiaus pradžioje feo
dalas Jokūbas Kuncevičius 
užgrobė čia nemaža valsty
binių žemių ir privertė gy
ventojus eiti baudžiavą. 
Valstiečio Onuškio ūkyje 
Kuncevičius įkūrė savo dva
rą, prie kurio įsteigė mies
teli. 4.

Nors 1534 metais didžio
jo kunigaikščio valdininkai 
ir nustatė s a v a v a 1 i š k ą į mitetai. Tvarkai palaikyti 
Onuškio įkūrimą, vis tik'buvo suorganizuota milici- 
miestelis ir toliau liko pri-ijos brigada iš 6 žmonių, 
vačioje įvairių dvarininkų ; kuriai vadovavo St. Karpi- 
priklausomybėje. Apie 1722 ; čius. Milicijai padedant, į 
metus Onuškio dvarui, be ;pavyko priversti apylinkės ( 
miestelio, dar priklausė 9 ■ d v a r i ninkus — i

Jų tarpe buvo ir. Malijauską ir kitus — pa- 
Jis darjklusti liaudies valiai.

Kitoje Onuškio pusėje, 
toliau nuo miestelio, yra di
delis Dusmenu kaimas. Iš *■

bucinio komiteto narių šiuo 
metu gyvena tik trys—An
driulionis, Griškevi č i u s ir 
Paulauskas. Ir šiandien jie 
nesėdi nuleidę rankų. Pau
lauskas ir Griškevičius dir
ba “Naujo gyvenimo” koL 
ūkyje, Andriuljonis jau vi
sai senukas. Bet jo senat-

rauskas. Prie čiurlenančio 
upelio, kaimo pakraštyje, 
yra senoji Petrauskų sody
ba. Dusmenų kapinaitėse 
palaidotas ir jo brolis kom
pozitorius Mikas Petraus-ivę aprūpino Tarybinė vy- 
kas. Kaip ir visur, taip irĮriausybė. 
čia valstiečiai atkakliai ko-; 
vojo dėl laisvės, dėl geresnio | 
gyvenimo. 1918 metų gruo
džio 20 dieną susirinkę O-j 
nuškio gyventojai sudarė i 
vietos revoliucinį komitetą. I

R. Šąlu (įa

BURMiEčIAI MUŠA f 
ČIANGO LIEKANAS*
Rangoo^as. — Burmos 

, armijos daliniai ir “jet” ka- 
Jo pirmininku buvo vien-; riniai lėktuvai pradėjo ata- 
balsiai išrinktas mažažemis i kas ant Čiang Kai-šeko lie. 
valstietis komunistas Al- ka"ų šiaurinėje Wa provin- 
fonsas Lebednykas, akty- cijoje. Dar 1949 metais 
viai dalyvavęs jau 1905- (tūkstančiai Čiango kareivių 
1907 m. revoliucijoje. Jiems (pabėgo į Burmą. Dabar jų 
vadovaujant, kaimuose bu- ten dar yra apie 3,000. Jie 
vo įsteigti varguomenės ko- navirto valkatomis ir plėši- 

; kais. Jie skriaudžia Viieste- 
lių ir kaimų gyventojus.

klimatui. Šips dujos gerai 
■ sugeria šiluminius spindu
lius. Žemės atmosferą tar
si milžiniška antklodė sau
go planetą nuo ataušimo ir 
neleidžia Žemėje sukaupia
mai šilumai išsisklaidyti 
pasaulio erdvėje. Be to, 
skaitlingų fabrikų bei ga- kaimai, 
myklų dėka ^anglies dioksi-1 Samnikų kaimas, 
do kiekis ore nuolatos au-! senesnis už patį Onuškį., 
ga. Mokslininkų skaičiavi-11382 metais, kai kryžiuo-' rybų valdžią, 1919 metų 
mais, 50 metų bėgyje padi-jčiai vėl įsiveržė į Lietuvą, i balandžio 12 dieną Onuškio ( kas°aliejaus šaltinius. Ll- 
dėjusio anglies dioksido dė- jie sustojo prie Samnikų j revoliucinis komitetas buvo! džiausi pasaulyje aliejaus 
ka temperatūra Žemės pa- pelkių nakvoti. Kunigaikš- " **----—1’4’’ — 1........................... T ‘

viršiuje pakils vidutiniškai tis Vytautas čia užpuolė ir 
sumušė vieną priešo būrį.

IR VĖL JIE LAUKIA 
SUKILIMO IRAKE .

Washingtonas. — Vals-
Daugėlą,! tybės departmentas. laukia

n auj o sukil i m o Irak e J 
Washingtone eina paska- 

ttv . v. T . -m lai, būk Irako valdžia areš- Užgniaužius Letuvoje Ta-1 tuQja liaudies įr ■
| rengiasi perimti į savo ran- 

................... Di-

4 laipsniais.

priverstas nutraukti savo1 šaltiniai yra Irake. Mato- 
veiklą. Nuo to laiko praėjo mai, žibalo kompanijos vęl 
40 metų. Iš buvusio revo- planuojo pučą.

Lietuvos mokslininkas svečiuose pas i centre, 

Amerikos mokslininkus
Bostone

Iš visų matytų miestų 
daugiausia man patiko Bos
tonas (871,000 gyventojų, 
su priemiesčiais — 2,351,- 
000 gyventojų). Tai vienas 
seniausių JAV kultūros 
centrų. Amerikos revoliu
cijos lopšys, kur pradėjo 
įsikūnyti Vašingtono idė
jos. Čia beveik nematyti 
dangorėžių, nėra to karštli
giško skubotumo kaip Niu
jorke, akį traukia 2-4 aukš
tų namai su gražiais dide
liais langais i r* mažyčiais 
gėlių darželiais prie įėji
mo. ‘ 
vardo universitetas. Čia gy
veno ir kūrė Viljamas 
Em-ersonas. Yra puikių me
no muziejų, kur šalių geni
alių meno ' 
rasti naujo 
meno pavyzdžių, kur chao
tiškai ! 
kamuolys vaizduoja

JAV sostine
Miestu-parku galima pa

vadinti Vašingtoną (861,- 
000 gyventojų, su priemies
čiais — 1,205,000 gyvento
jų). Čia gatvės plačios, 

i gausiai apsodintos medžiais, 
‘miesto centre primenančios 
i Paryžių.

Miesto centre puikus par
kas, iš kurio spinduliais ei
na nedidelės gatvės, apsta
tytos dailiais, skęstančiais 
soduose kotedžais. Čia gau
su monumentalių paminklų, 
kur šalia Linkolno, Vašing
tono, Lafajeto ir kitų gar-

Čia puikus senas Har- sill žmoniV Salima pamaty- 
i ti ir visai nežymių veikėjų 
(paminklų. Mat, Amerikos 
i istorija jauna, ir kartais 
persi stengiama fabrikuo-

kūrinių galima >nt “istorines asmenybes, 
surrealistinio; Vašingtone yra JAV parla-

suraizgytas vielos cį°rialine galerija, kui 
sielos rinktos neĮkainuojamos me- 

labi'r'in'tą arba“teformės be- ,n0 vertybės iš viso pasaulio 
sipiaunančios tarp savęs krastp. galima pama- 
spalvų dėmės — metų lai-Įtyty^tingiausias flaman, 

Jkus. Bostone yra puikus 
simfoninis orkestras, kuris, 
tarp kitko, ruošia labai įdo
mius populiarios muzikos 
koncertus, vadinamuos i u s 
pops’us. 'Viename tokiame 
koncerte, kuriam dirigavo 

'žinomas dirigentas Arturas 
Fidleris, teko daly v auti. 
Įėjęs į vidų, nustebau, kai 
vietoje įprastos koncertinės 
salės pamačiau didelę pa- 
patalpą su daugybe staliu
kų, žodžiu,—milžinišką ka- 

. vinę. Prie . staliukų sėdi 
žmonės, geria vyną, kavą, 
rūko, scenoje orkestras, žy
maus dirigento vadovauja
mas, atlieka įdomią progra
mą iš Bacho, Šabrje, Šuma
no kūrinių. Skambinusi Šu
mano koncertą pianistė at
sisėdo prie gretimo, staliu
ko, jai atnešė vyno taure
lę, ir ji klausėsi programos'tas, neišmatuojamų priešin

gybių miestas. Paprastai su 
Niujorku pradedama susi-H 
pažinti nuo Brodvėjaus ir 
Park Aveniu. Brodvėjus — 
seniausia Niujorko gatvė, 
nuo kurios prasidėjo miesto

mentas, Baltieji rūmai, na-
su-

dų, olandų, italų, prancūzų 
dailininkų kūrinių kolekci
jas. Prancūzų impresionis
tų čia daug daugiau, negu 
Luvre. Yra įdomių ir Amei 
rioks dailininkų kūrinių. į 

Vašingtone 65 procentai 
gyventojų — negrai. Ta
čiau jie, kaip ir kituose 
JAV miestuose, gyvena at
skiruose kvartaluose, toli 
nuo centro. Nors pagal 
įstatymus jie lygūs su ki
tais JAV piliečiais, tačiau 
negrui vesti baltą moterį i 
draudžiama.

Didysis Niujorkas
Didelį kontrastą su Bosto

nu ir Vašingtonu sudaro 
Niujorkas (13.5 milijono- 
gyventojų). Tai daugiai 
aukštis miestas, 
biznio centras, daugianacio 
nalinis žmonių konglomera

stambaus

'' Bostone žmonės nuošir
desni, negu kituose JAV 
miestuose, ir ypač čia mes. 
jautėme daug simpatijos ir 
palankumo.

statyba. Tai judriausia ir 
gyviausia gatvė. Čia gausu 
įvairių didelių ir mažų 
krautuvių, pigūs univerma- 
gai “Meisi” ir “Vulfort” ir 
ištaigingų automašinų sa
lonai šalia mažos itališkos 
valgyklėlės, kur tiesiog* už 
lango praeivių akyse gami
nami valgiai. Čia pat, rna- 
žoje namo nišoje, pagyvenu
si suvargusi moteris siuva 
vaikiškas kepuraites, neto
liese stovi aklas muzikan
tas, kuriam retas praeivis 
įmeta į skrybėlę “nikelį”— 
metalinę penkių centų mo
netą. Namų sienose, dan
gorėžių stoguose veltui ieš
kotumei laisvos vietos centi
metro: viską dengia rekla
ma, kuri naktimis šviečia 
įvairiomis spalvomis, dan
gaus fone atsiranda įvai
riausios figūros, sentenci
jos, spalvoti paveikslai,—ir 
visa tai perša “Kernel” ci
garetes arba Tuborgo alų. 
Reklamų, peršančių rimtas 
knygas, mokslinę arba gro
žinę literatūrą, nemačiau, 
tačiau nuo škotiškos viski 
reklamos nepabėgsi niekur. 
Brodvėjuje gyvenimas ver
da ištisą parą, čia jūs bet 
kuriuo laiku galite pavalgy
ti, nueiti į kiną, nusipirkti 
reikalingų daiktų, pamaty
site girtą, vos pastovintį 
ant kojų žmogų, kuris kar
tais nesidrovės ir išmaldos 
paprašyti. Park Aveniu — 
tai ištaigingi milijonierių 
namai, atstovybės. Joje 
žmonių nedaug, liuksusinė
se krautuvėse už tokį pat 
daiktą reikia mokėti dvigu
bai brangiau, negu kituose 
miesto. kvartaluose.

Garsieji dangoraižiai
Niujorkas garsus savo 

dang o r a i ž i a i s. Čia ir 
garsusis 102, aukštų 400 
metrų aukščio Empair Bil- 
ding, Iš jo stogo kaip ant 
delno matyti visas Niujor
kas, o nakties metu, ypač 
esant gražiam orui, regi
nys tikrai pasakiškas, čia 
Kraislerio, Rokefelerio ir

(kiti dangoraižiai. D a u- (kiami simfoninis koncertas, 
l giau šia jų Niujorko 
| centre, Man h e t e n o sa
loje, kur yra milžiniškas 
centrinis parkas. Ši sala iš 
vienos indėnų genties “pirk
ta” už 24 dolerius ir dėžę 
viski. Dabar čia kiekvienas J , 
kvadratinis jos metras įkai- . v. 
nuojamas tūkstančiais dole- 
rių. Kai kur iuose dangorai
žiuose yra milijonierių fun
dacijos, pay.' 
Karnegio. Tai stambūs 
mokslo ir meno centrai, ku
rių įsteigim 
milijonų d 
atsieina jų išlaikymas, ta
čiau jų mokslinė produkcija 
gana didelėj, Jei kas galvo
ja, kad Rokfeleris ir kiti 
mi 
vo vardo fundacijas, rėmė
si vien kilniais tikslais, kad 
jiems visų 
mokslo ir n

.karti? su garsiuoju “60 
girls” ansambliu ir kino se
ansas. Žiūrovų visada la
bai daug.

Miesto centre puikus cent
rinis parkas., kur visiškai 
išlaikytas natūralus gamtos 

. Čia tarp medžių 
stūkso milž i n i š k o s olos, 
čiurlena upeliai, takeliuose

Rokefelerio’ daug voveraičių, kuriosjma

as atsiėjo daug 
Nerių. Nemaža

, steigdami sa-

pirma rūpėjo 
_________ ^eno reikalai, tas 
smarkiai klysta. Fundaci
joms skirtoš milijoninės lė
šos užskaitomos kaip valsty
bės mokesčiai, ir todėl daug 
maloniau steigti savo vardo 
fundacijas, negu mokėti 
valstybei tuos pačius pini
gus mokesęių pavidalu.

Žinoma, (Niujorke yra ne 
tik Brodvėjus ir Park Ave
niu, tenai yra ir Harlemas, 
kur gyvena! negrai, o anks
čiau ir Polis Robsonas su 
šeima. Yrfi ir priemiesčių, 
kur sukaltuose iš skardos ir 
faneros nameliuose gyvena 
bedarbiai ir varguomenė.

Puikiausios sales
Kalbant apie Niujorką, 

negalima nepaminėti puikių 
koncertinių salių ir vieno iš 
geriausių pasaulyje operos 
teatro — Metropoliteno. Ja
me, mums i būnant, koncer
tavo žinomas Igorio Moisie- 
jevo baleto ansamblis, ku
ris turėjo nepaprastai dide
lį ir, kaip pažymėjo Ame
rikos spauda, iki šiol nema
tytą pasisekimą. Bematant 
buvo išpirkti bilietai visam 
gastrolių laikui, “iš rankų” 
gi bilietus pardavinėjo po 
80 dolerių.

Teko aplankyti modernią 
radijo koncertų salę, kuri 
įrengta Rokefelerio funda
cijos dangoraižyje. Tenai 
savotiška programa, į ku
rią per vieną, vakarą suplū-

maistą iš ranku. Drąsūs ir 
laukiniai paukščiai tvenki
niuose. Vos atsisėdi ant 
suolelio, tuojau jie eina iš 
vandens ir reikalauja duok
lės. Parko alėjomis vaikšto' 
moterys*su vaikais, berniu-1 ir altai; variniai pucia- 
kai dažniausiai apr engti; mieji už^ medinių pučiamų- 
kaubojiiškai — didelė, pla-(.Rl, kas išlygina ir sutauri- 
čiabrylė skrybėlė, p 1 a t u s Ina skambesį. Nors nemaža 
odinis diržas, ant kurio iš(£enl orkestrų esu girdėjęs, 
abiejų pusių kabo milžiniš- dar neteko girdėti to
ki, iki kelių “koltai.” Parke darnaus išlyginto in-
neapsieita ir be autostra- į strumentų sąskambio, tokio 
dos, ir be paliovos einan-'. teisti įskumo, ko
čios mašinos teršia orą, o to (b10 didelio visų atlikėjų isi- 
gryno oro ir šiaip Niujorke I Jautimo į kiekvieną atlieka- 
nedaug. Sutemus parkas be
veik ištuštėja, nes čia daž
nai apiplėšiami, nužudomi 
žmonės, prievartauj a m o s 
moterys. Eilinis gyventojas 
vargu ar drįstų praleisti čia 
laisvą vakarą. Nusikaltimų 
skaičius nuolat auga, nusi
kalsta dažniausiai 14-17 
matų amžiaus jaunimas, 
jaunimas, kartais ir mergi
nos.

Senoji Filadelfija
Filadelfija (2,072,000 gy

ventojų, su priemiesčiais— 
3,671,000 gyventojų) — tai 
kažkas pereinamo tarp Niu
jorko iš vienos pusės ir Bos
tono ir Vašingtono — iš ki
tos. Miesto centre nemaža 
dangoraižių, daugiaaukščių 
namų, didelis judėjimas. 
Tačiau šalutinėse gatvėse, 
priemiesčiuose, ti-e patys, 
kaip Vašingtone ir Bostone 
nedideli mūrinukai ir dai
lūs kotedžai.

Neišdildomą įspūdį pada
rė Filadelfijos simfoninio 
orkestro koncertas, kuris 
buvo suruoštas tarptautinio 
vidaus medicinos kongreso 
dalyviams. Šis orkestras, 
kuris įsteigtas 1900 metais, 
pelnytai turi vieno geriau
sių pasaulyje orkestro var

dą. Tą vardą pelnė jis ne (ką standartiniais Džonsono 
tik vietoje, bet ir gastro-1 restoranais, kur nebrangiai 
liuodamas kone po visą pa-'galima gauti nakvynę ir 
šaulį. Šiam orkestrui vado-;vietą mašinai. JAV yra 5.5 
vavo tokie muzikai, kaip! milijono bedarbių armiją. 
Vaitgartneris ir Stokovskis,(Tenai kas trečias žmogus 
su jais koncertavo Rachma-(vartoja raminančius vais- 
ninovas, Oistrachas ir eilė ] tus, yra užregistruota 5 mi- ; • 
kitų žymių atlikėju. .jlijoųai chroni kų alkoholi-

Įdomi koncertu’ s a 1 e šitaK?e.?^a 
estrada: ji lyg uoloje iškal
ta, užlieta minkšta šilta 
šviesa, kuri nežinia iš kur 
sklinda, kaip Rembrandto 
paveiksluose. Nepaprastas 
ir instrumentų išdėstymas: 
priekyje vienoje pusėje 
smuikai, kitoje — violonče-

mą kūrini, tokio aukšto vir
tuozinio viso orkestro ly
gio. Puikus ir pats dirigen
tas Ormandi, tačiau jaučia
si ir tam tikras, tiesa, gerai 
paslėptas noras įtikti pub
likai, panaudojant kai 
riuos grynai išorinius, 
turinčius nieko bendro 
veikalo dvasia, efektus.

ku- 
.n e- 
su

Ant išmokėjimo
Filadelfijoje, kaip ir ki

tur JAV, turint 25 dolerius, 
galima iš krautuvės paimti 
išsimokėtinai naują auto
matiškai išsijungiančią du
jų viryklą, šaldytuvą, tele
vizorių, automobilį, o su
mokėjus tam tikrą nelabai 
didelę sumą, pirkti išsimo
kėtinai gražu kotedžą. Bet 
tesaugo jus likimas, nuo ne
darbo arba ligos, nes po il
go ir sunkaus darbo netek
site visų išsimokėtinai pa
imtų gėrybių, nors ir nema
ža būtumėte sumokėję, atsi
dursite gatvėje arba vargšų 
lūšnose, iš kur paprastai at
gal kelio nėra. Tačiau JAV 
tai ne tik elektroninės skai
čiavimo mašinos, dangorai
žiai, autostrados su regulia
riai išmėtytais ir teikian
čiais. joms savotišką specifi-

; turinčių specialybę moterų, 
ir 20 milijonų žmonių, ku
rie dėl to kenčia. JAV yrą * 
600,000 psichiniu ligoniu, .ir 
jų skaičius didėja greičiau, 
negu natūralus gyventojų 
prieauglis. Katastrofiškai 
auga nusikaltėlių armija, 
ypač jaunimo tarpe.

Kontiastai
JAV yra Liti Rokas įr 

beteisiškoje, beviltiškoje 
padėtyje senieji krašto šei
mininkai indėnai. Kokia gi 
to priežastis, kodėl dažnai 
eilinio amerikiečio akyse už 
standartinės šypsenos kar
tais švysteli baimes, nusi
vylimo ir netikrumo išraiš
ka, kurios neįmanoma pa
slėpti. Net mūsų palydovas, 
Valstybės, departamento at
stovas, kuriam dirbti tikrai 
nelengva (jam 72 metai) ir 
kuris vykusiai ir sumaniai 
rodydavo mums gerąsias 
amerikoniško gyvenimo pu
ses, atvirai prisipažino, kad 
jei jisai netektų darbo, tai 
geriau nusižudytų, kad ne
reikėtų gyventi iš labdariu- , 
gų organizacijų malonės. 
Priežastis, manau, čia slypi 
gilioje kapitalistinės sant
varkos. krizėje, kai visi 
valstybės interesai pajung
ti-stambiam kapitalui. Eili
nis amerikietis šiaip taip 
gyvena, kol jis sveikas ir 
dirba. Tačiau niekas, nėra* 
užtikrintas, kad dėl negai
lestingos krizės jis neatsi
durs gatvėje. Toli gražu ne 
visi yra apdrausti ligos, at
veju. Todėl bet kurio šei
mos nario susirgimas, rim
tesnė liga gali būti visos 
šeimos finansinės katastro- j x 
fos priežastis.. Tada neiš
vengiamai reikia skirtis su 
įsigytu išmokėtinai auto
mobiliu, šaldytuvu, dujų vi-; 
rykla ar televizoriumi ir at
sidurti padėtyje be išeities.

(Bus daugiau)

3 p.-Laisv3 (Liberty)—An trad ien., bal. (April) 7, 1959
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DIDELĖ ŠALIS
Vasario pirma, 

visą dieną šiandien 
Floridos saulute.

Jau esame Miamėj 
Sofia ir Antaną 
Dar, tik palikus 
Floridos pakraštį 
Naples, pradėjau

tyje, apėjom aplink bloką, 
atsisėdom ir rųeš ant žalio 
zoslano. Bet negalėjom il
gai nustygti. Važiuojam i 
Miami, kur žmonės jaunes
ni ir ne taip labai bijo die
vo.

Paėmėm 41-mą kelią ir 
nuo galo to žemės kyšulio į 
jūrą važiuojam per 10 my
lių ilgio tiltą, vadinamą 
Sunshine Skyway.

Tas tiltas per laivų kana-

Beveik buvo jauna ir jos veidas 
švietė neraukšlėtas, buvo visas jos 

I paviršius didelė lyguma, 
pas I Nebuvo upių, kalnų, nei 

Masonus, ežerų. Ją dengė vienodo
vakarinį storio sluoksnis vandens, 
miestely Ištisas jos paviršius, išski- 
galvoti, riant ašigalius, jei tais lai- 

ar Masonai bus namie. Kai'kais ten irgi jau buvo šal- 
sustojome prie jų namo ir!ta, buvo vienodo gylio van- 
pamačiau,kad jų karas sto-' denynas. Bet kuomet žemė 
vi prie durų, nudžiugau. ! pradėjo senti ir vėsti, jos 

Keleiviui nėra nieko dąu- [veidas ’’rad^'° raukšlėtis, 
giau patenkinančio, kaip1 
tinkanti vieta poilsiui. Pas 
Masonus esu buvęs daug 
kartų ir esu užtikrintas jų 
nuoširdžiu priėmimu. Be to 
Sofija yra viena iš tų šei-( 
mininkių, kuri \ L 
keletu žingsnių prieš 
—atspėja, ko jos svečiui bū-1 veido raukšlių 
tų reikalinga. Čia prie tele- šašai ir jie 
fono ant staliuko ir paišė- juos verčiasi sutirpinto ak-1 sauiutė> ridinėja. Pravažia- 
lis, ir užrašų knygutė nu- mens skystimas. Jis verčia 1 *
merių ir antrašų pažymoj!-i si ir stingsta, 
mui. Keletas laikraščių vi- kyla aukštyn 
sada ant livingroom staliu
ko. Visi jie vėliausi. Living- 
roomyje (svečių kambarys) 
tave visuomet laukia Tele- 

. vizijos aparatas. Gali vi
suomet matyti tau mylimą 
programą. Retai tokių nuo
širdžiu šeimininkių randa
si.

Lietuviai visuomet sve
tingesnį už kitataue i u s. 
Antanas Masonas irgi nuo
širdus, draugiškas ir pro
taujantis vyras. Po 4,200 
mylių kelionės, apsistojus 
pas Masonus, man lyg kal
nas nuslinko nuo pečių. Da
bar galėsiu ramiai keletą 
dienų pailsėti, pasidegini 
Floridos saulutės karštuose

ros; dėl to jis taip aukštai, 
kad neužkliudytų laivų 
stiebų. Ne visas jo 10 mylių 
ilgis geležies: geroki tarpai, 
negilioj jūroj, tęsiasi pyli
mais. Tų pylimų šalykelės 
plačios. Čia yra kur karams 
pastatyti vietos. Daug žmo
nių čia atvažiuoja žuvauti.

Ve, jau ir vėl išvažiavom

! pradėjo senti ir vėsti,
(veidas pradėjo 
lyg to kepamo obuolio žie
vė, aukštesnės tu raukšlių

I vietos yra kontinentai, sa
lios ir kalnai; žemesnės, klo- 

■s, ežerų ir jūrų dugnai.
Aukšti kalnai atsiranda 

visuomet I ir kitokiu būdu. Kaip kur 
tave | viršūnėse tų mūsų žemės į į Floridos sausžemį. Rūkai 

atsiranda | išsisklaidė. Giedras tyras 
prakiura. Per' daneus. kuriame auksinė

_ i vom Sarasotą, kur sorkės 
viršūnė ; žiemavoje. Bet slonių ne- 
Lukstyn. Davažiavom iki

ers. Čia beisboli- 
praktikuoja Bet 
t mes ir jų čia ne-

dem <

.'ai iki Fort Myers ne- 
■ L o geri ir užsigrudę tu- 

bet dideliu sutruk- 
lymų nebuvo.,

Jau pietūs. Sustojom vie-

gamtos grožiu.
Nuotaika pasitaisė. Net 

ir šios dieno įspūdžiai daug

Visi žemes kontinentai i

Prof. P. SLAVĖNAS

mandagi, ną ir vėl valgom 
“Southern L.L? 
Nuotaika gera.
dienų lietaus 
džiaugsmo 
gerkle “va 
matom sau

Pavalgę 
taikoj vėl 
kanti stoti 
Naples miestelio kelias 
krypsta į mus ir prasideda 
taip vadinamos Floridos 
Everglades (pelkės). Keliai 
eina pagal kanalus ir jie 
labai geri |— tiesūs ir ly
gūs. Iš'kasęi kanalą, susipy- 
lei pylimą ir jo viršum turi 
kelią. Pelkęse kaip kur žolė 
auga, didžiumoj pušyniu- 
kai apsaiįianotų pušelių, 
kaip kad augdavo Lietuvoj 
Pušinavos [kaimo ganyklose 
—Tyruliuose. Kaip kur tik 
vien balos tyvuliuoja. Balti 
paukščiai, [panašūs į Lietu
vos gandrus, varliauja po 
ptlkes. Viša pakelė, tarpe 
kelio ir kįrnalo, nustatyta 
automobiliais. Kanale žmo
nės žuvauja.

Paskutinius 40 mylių ke
lias tiesus, kaip Striūna. Jis 
įvedė į pietvakarinę dalį 
Miamės, į S-W 8th St. Įva
žiavom į Miami, kaip 
minėjau, vakare. Čia ir 
buvosim keletą dienų.

Dar 1,500 mylių iki 
mų; bet apie tai rūpinsiuos 
vėliau.

chicken”. Puiku!
Po trijų 

norisi 
šaukti 

io”, kad 
i x

iš 
visa 

ir vėl

nuo-
Se--

ir gražioj 
važiuojam.

s Miami. Nuo

jau 
pa-

na-

Bevardis

PRIETARŲ ŽIAURUMAS
Dar prieš du tūkstančius 

metu romėnu filosofas ma
terialistas Lukrecijus Ka
ras, aiškindamas prietarų 
žalą, nurodinėjo, kad dėl jų 
buvo padaryta daug visokių 
žiaurybių. Tiesa, ilgainiui 
išnyko kruvinos aukos die
vams, tačiau dievų ar dievo 
vardu buvo vykdomos kito
kios žiaurybės. Fanatiškas 
prietaringumas am ž i a m s

įslapius lietuvių 
rijoje. Prof. P. 
•ąšė, kad popie
ti! lietuvių nai- 
nirikai per du 
viršum metų iš- 

mįlijoną mūsų

siausius pu 
tautos isto 
Pakarklis r 
žiu siundor 
kinti kryži 
šimtus su 1 
žudė apie 
protėvių. Dėl baž n y č i*hs 
skleidžiamų prietarų apie 

ragan avimus 
a. Lietuvoje bu-

Jis vra anie Žemės pa- bėgant nyko labai palengva.
J viršius nuolatiniai mainosi Jo liekanų palijo dar ir mū-

;ir kunkuliuoja. Bet kadan- 
!gi toms permainoms reikia 
| nesuskaitomų milijonų me- 
jtų, tai, trumpu žmogaus, 
tautos arba ir gadynės lai

tą, kurį mos m 
fornijoj, kyšanti 
besis, arba M t. 
Tibete, du kart 
aukštesnis, yra susika* ;.

Dar trečias būdas alsi ra 
dimo salų ir pusiausalių 
tai, dėl tam tikrų priežas
čių, pakilimas jūros dugno. | name Fort Myers restora- 
Kaip kur jūros dugnas kyla ne. Valgykla švari, veiterka 
dėl to, kad upės suneša 
daug smėlio per šimtmečius 
ir jį krauna jūros dugne iki i 
tos krūvos viršūnė pradeda! 
kyšoti iš vandens. Kitas jū-l 
rų dugno pakilimas pasida-i 
ro iš krūvos jūros gyvūnė
lių kevalukų. Gyvūnėliai, 
kaip tai oisteriai ir kitokia 
kevaluota jūrų gyvūnija, 
ypač coral, — miršta ir jų 
kevalai sukrauna kalnus. 
Tuomet iškyla salos ir pu- 
siausaliai. Floridos pusiau-

Floridos pusiausalio atsi-lsalis ir yra tokiu būdu iški- 
radimo teorija labai įdomi. Ilęs iš jūros dugno. 
Kaip jau pirmiau minėjau,! 
Floridos pusiausalis yra di
delė lyguma.
400 mylių ilgio ir abelnai 
130 mylių pločio; lyg pirš
tas, įkištas į Atlantą. Va
karinį jos kraštą skalauja 
Mexicos įlanka —rytinį At
lanto vandenynas. Mexicos j11”“. Y 
įlankos šiltoji srovė glamo-l^rUu’lkl slol> mazai kas 
nė.ia io rytinius ir pietinius ^a eralJ° ^as’ . .
pakraščius Na, tiek to, kaip ten Flori-

Man vienas technologijos!da atsil'ado- Bet Y1?; 
profesorius aiškino, kadT lm°TU rasls>.Jel 
Miami miestas tai yra vie-latoraine b?mb? n?n«s>sluos 
nas pasauly, kur gamtal«avęs 1U0.?10 zeales k"’ 
kontroliuoja oro pastovu-,lgaf '.‘‘U18 
mą -jo temperatūrą, šilta iFlondos saules spmduhuo- 
srovė kokiam 3-jų mylių se’ 
atstume nuo kranto supa 
Floridos pietinį galą ir ry
tinį šoną. Srovė yra apie 
60 mylių pločio. Kokiu tai, 
dar ir gamtininkams neži
nomu būdu, ta srovė pasi
laiko 72 laipsnių FAHREN
HEIT masto temperatūros ___ __ _________
šilumoj! Karštiems vėjams’mažesnis už Miami. B 
pučiant nuo pietų, kad ir 
20 mylių greičiu į valandą, 
ima tris valandas perplauk
ti srovę ir tie vėjai atvėsta 
—kad ir ne iki 72° F tem
peratūros, tai arti to. Kuo
met tropiška oro srovė pa
siekia Floridos krantus, ji 
daug vėsesnė nei ekvato- 

_• riuje, iš kur ji atėjo. Jei 
šaltesnio ofo srovė iš rytų, 
arba kad ir iš. šiaurryčių 
atėjo, ji irgi turėjo per
plaukti per šiltąją Gulf of 
Mexico srovę ir sušilo. Tas 
palaiko Floridą, ypač Mia
mi miestą, pastov e s n e j 
temperatūroj.

Tiek to apie Floridą. Flo
ridoj irgi kaip kada pasi- 

1 'taiko karščių ir šalčių; tik 
gal ne taip dažnai ir 
kie jie dideli.

Bet kaip gi Florida 
nai atsirado ?

Milijonai milijonų 
atgal; kuomet mūsų

laikams.
Prietarų šaknys

Prietarai atsirado tada, 
kai žmogus neturėjo teisin- 

supratimo 
visuomenės 

- ir jų dės- 
ž m ogus 

savo bejė- 
gaivališkas 
Jam vaide- 
dvasios, de-

SU

g o , moksliško 
apie gamtos bei 
reiškinių ryšius 
ningumus, kai 
jautė visišką

neto-

ir vi

nį e tų 
žeme

būdavo itin vertinamas reli- 
gininkų akyse.

Religija ir kančios
Religija tarytum “įteisi

na” kančias bei kentėjimą, 
kaip būtiną esminį .pasau
lio santvarkos bruožą, nuo 
amžių paties dievo užvestą. 
Į medicinos kovą prieš 
skausmą (anestezijos varto
jimą) kadaise buvo žiūrima! 
kaip į pastangas -pakelti | 
žmonių gerovę, o tai prieš- i 
taravo religiniams princi
pams. Dvarininkai sakyda
vo, kad reikia rūpintis ne 
kūnu, o siela. Baudžiaunin-! 
kams, išnaudojamiems žino-1 
nėms jie teigdavo, esą sielos 
išganymas pas i e k i a m a si 
kaip tik įskaudinant jų gy
venimą, nes juk verkiantie
ji būsią išganyti- ir nura
minti — aišku, aname pa
saulyje. Be to, į liaudies 
vargus kunigai mokė žiūrė
ti kaip į pelnytą atpildą už 
nuodėmes. Pagal vieną di
džiausių bažnyčios autorite
tų ir kryžiaus karų organi
zatorių — Bernarda Kler- 
-vietį patys šventieji dangu
je piktdžiūgaują dėl nusi-i 
dėjėliams skirtų pragaro 
kančių, kadangi: 1) tos i 
kančios jų neliečia, 2) nusi
dėjėliai pragare negalėsią 
šventiesiems pakenkti, 3) ' 
šventųjų laimė danguje dėl! 
kontrasto su pragaro kan-i 
čiomis pasidaro itin maloni! 
ir, pagaliau, 4) viskas, kas 
tinka viešpačiui, džiugina 
šventuosius.

Mokslas ir religinis 
fanatizmas

c i
Religija, iškeldama “šven-l 

tuosius” bei kitas įžymybes, 
tuo pačiu metu ugdė neapy
kantą kitaip manantiems. 
Daug žymių mokslininkų 
nukentėjo nuo religinio ’fa
natizmo. Religiniai siun- 
dymai ir kurstymai vyko 
pagal ekonominius ir politi
nius eksploatatoriškos kla
sės interesus. Ypač madin
ga buvo persekioti religi-l 
nes mažumas — katalikiš
kose valstybėse žydus, o mo- 
hametoniškose — žydus ir

Massachusetts Lietuviams w
Gražiausių filmų iš Lietuvos parodymo maršrutai 

įvyksta kaip žemiau nurodoma. Nepraleiskite vie
nintelės progos. Visi filmai yra svarbūs ir įdomūs 
kiekvienam lietuviui pamatyti.

! “LIETUVIŲ MENO DEKADA MASKVOJE” į.
! šiame filme matysite žymiausius Lietuvos menininkus, 
j artistus, dainininkus, šokėjus, muzikantus, akrobatistus 

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 perstato atsibuvusį Vii-

1 niuje jaunimo festivali 1954 metais. Į šį festivalį suva-
1 žiavo šimtai chorų iš daugelio Lietuvos bažnytkaimių, 

miestų, miestelių, kolūkių ir iš dirbtuvių į savo tėvynės 
sostamiestį Vilnių. Jie demonstratyviai susirinko į vieną 
didelę Vilniaus aikštę ir ten atliko programą. Iš visų 
chorų sudarė vieną milžinišką chorą ir visi bendrai Jai-

I navo “žydėk, jaunyste” ir kitas dainas, šokius ir žaidi- - 
j mus atliko masiniai. Vien tik pamatyti tokį gražų, tokį 
j energingą jaunimą yra labai svarbu. 4

“URUGVAJAUS LIETUVIŲ DELEGACIJA 
LIETUVOJE”

šiame filme matysite Lietuvos miestus, kaimus, kol
ūkius ir jų auginamus gyvulius. Delegacija visur buvo 
gražiai priimta.

.4
Visi suminėti filmai yra labai gražūs ir svarbūs pamatyti.

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 _ _____ ___ _  . „ k
...— //

kių, ir atsakomybę už tai į šieji Žemaitijoje kapucinai 
bepigu suversti žydams. Be-----pritarė tai piktadarybei,
je, tų pačių pelėsių pasitai- o kai kur ją net įsakmiai 
kydavo ir ant bažnytinių 
plotkelių, bet šiuo atveju 
būdavo skelbiamas stebuk
las: tai paties viešpaties 
kraujas! Dėl tų pramany
tų kaltinimų fanatikai iš
žudė tūkstančius žydų vai
ku kartu su tėvais. Vidur
amžių Vokietijos pogromi- 
ninkai suversdavo supan
čiotas aukas ant didžiulių 
laužų — suaugusius aukš
čiau, o vaikus ir kūdikius 
žemiau — taip, kad iš apa
čios padegus laužą tėvai 
prieš žūdamį matytų savo 
vaikus gyvus degant lieps
nose.

Beiliso byla
Paskutinę “ritualinio nu

žudymo” bylą surengė caro 
valdžia 19 11-13 metais. 
Berniuką nužudė recidivis- 
tai, matyti, suvesdami są
skaitą už “ilgą liežuvi.” Bet 
policija suėmė ties lavono 
suradimo vieta gyvenusį 
prekybos tarnautoją Beili- 
są. Jam ir buvo iškeltas 
kaltinimas. Į bylą buvo pa
kviesti neva ekseprtais ir 
krikščionių dvasininkai, jų 
tarpe lietuvis kunigas Pra
naitis, kuris kaip religinių 
raštų žinovas bandė ieškoti 
talmude užuominų į “ritu
alinius nužudymus.” Pro
gresyvieji žmonės sujudo, 
protestuodami prieš vidur
amžiškų tamsybių puoselė
jimą. Katalikų bažnyčios 
viršūnės, taip pat ir pravo
slavų dvasininkai, privengė 
įsakmiai remti absurdiškus 
kaltinimus. Beilisas buvo 
išteisintas. Vėliau net Hit
leris su Gebelsu, visą ką ga
lėdami vertę ant žydų, ne
minėjo “ritualinio” vaikų 
žudymo: pernelyg paseno 
šis pogromininkų arkliukas. 
Tačiau masinėmis žudynė
mis vokiškieji fašistai neat
siliko nuo savo viduramži
nių pirmtakų, o reakciniai 
dvasininkai — ypač veiku-

propagavo. „
Religija prieš religiją
Religinį fanatizmą iki 

šiolei panaudoja imperialis
tai, siekdami skaldyti išsi
vaduojančias kolonijinių bei 
priklausomų kraštų tau
tas. Valdydami Indiją, ang
lai sistemingai kiršino ma
hometonus su indais. Dėl 
šios politikos Indija ir da
bar lieka suskaldyta į dvi 
valstybes — Indijos respub
liką ir Pakistaną, kuris, sa
vo ruožtu, susideda iš dvie
jų atskirų dirbtiniai tikybi
niu principu nužymėtų sri- 

įčių. Malajoje ir Indonezi- 
: joje panašiai mahometonai 
kiršinami su budistais. Ne
seni Libano įvykiai siejasi 
su ta pačia politika: šį kar
tą arabai krikščionys kurs
tomi prieš arabus mahome
tonus.

Žmoniškumas atsiranda 
ne iš moralinių pamokymų, 
o iš sveikos visuomenhys 
buities. Darbas sukūrė |&a- 

i tį žmogų, išmokė jį galvoti, 
kalbėti ir visuomeniškai gy
venti. Bendromis jėgomis 
kurdami geresnį gyvenimą 
žmonės suranda bendrą kal
bą, išsiugdo savitarpio pa
sitikėjimą ir moralę. Ideo
logija, nukreipianti žmo
gaus dėmesį į pramanytas 
dausas, kad ir kažin kokiais 
obalsiais besidangstytų, bu
kina visuomeninę nuovoką, 
susigyvena su išnaudojimu,, 
kiršinimu ir žiaurumu. Ji 
pati —toj i ideologija —- turi 
šaknis išnaudotojiškoje kla- . 
sinės visuomenės santvar
koje ir tiesiogiai ar netie
siogiai propaguoja tamsias 
tos santavrkos liekanas.

raganas ir 
XVI-XVII 
vo žiauriausiu būdu užkan
kinti dešimtys tūkstančių 
niekuo nekaltų žmonių. Ja
ponijoje krikščionybė kurį 
laiką buvo smarkiai papli
tusi, bet ' paskui nepaliko 
apie save geros atminties ir 
pasižymėjo nebent tik tuo, 
kad feodalai, susipažinę su 
ja ir jos tarnų metodais, 
įsivedė pas save naujus 
žmonių kankinimo būdus. 
Moralizuojančių re 1 i g i j ų 
būta ir daugiau: tai budiz
mas, mahometonizmas (is
lamas) ir kt.; bet ir jos ne- 
užkirto kelio žiaurybėms, 
gal tiktai daugiau pratino 
prie jų žmcįnes.

“žud^k visus...”

Religiniai pamokslai vie
naip skambėjo, o kitaip at
siliepdavo gyvenime. Kalbos 
apie pomirtinį atpildą sie
kia kiekvieną blogybę pa
versti nereikšmingą ir ati
taisomą, o dažnai tarytum 
nuima atsakingumą pikta
dariui! “Žudyk visus: die
vas atrinksi teisinguosius”- 
sakydavo viduramžių dievo
tieji masinių skerdynių ruo
šėjai. O jei belaisvis, prieš 
jį nužudant, būdavę pa
šlakstytas /‘šventu” vande
niu, kaip tai darydavo ka
talikiški Amerikos koloniza
toriai, tai jo siela užtikrin
tai turėjo eiti į dangaus ka-‘ 
ralystę, ir i žudikui tuomet 
tekdavo netiesiogis sielos iš
ganymo nuopelnas. Ti-esa, 
religija šaky d a v o “Nežu
dyk!,”—bet sykiu ji skelb
davo visokiąusių nuodėmių 
atleidimą, jei tik atgailau
tojas laiku parodydavo uo
lumą bažnyčiai — ypač ma
terialiniais įnašais, nors ir 
nuo lavonų nuplėštu auksu. 
Niekšingiausias kraugerys, 
palikęs nenubaustas ir į se-.

krikščionys armėnai buvo 
vos nevisiškai išnaik i n t i. 
Persekiojimai kai kuriais 
laikais įeidavo į finansinę 
valstybių politiką.■ Valdžia 
duodavo progą eksploatato- 
riškai religinės mažumos 
viršūnei gerokai pralobti — 

I prekyba, parangomis, ama
tais, — o paskui ją apiplėš- 
davo: turtai ati t e k d a v o 
valdančiai grupei, o nuskur
dintos liaudies pyktis išsi- 

>liedavo į kitatikius. Klasiš
kas tokios politikos pavyz
dys buvo inkvizicinis žydų 
ir maurų persekiojimas Is
panijoje XVI-XVII a.

Išmislai apie žydus
Viduriniais amžiais fana

tikai dažnai apkaltindavo 
žydus esant velnio agentais 
ir epidemijų šukė 1 ė j a i s . 
Įvykdavo masinės niekuo 
nekaltų žmonių skerdynės. 
Vienos maro epidemijos me
tu Bavarijoje buvo išžudy
ta 12,000 žydų. Strasburge 
1348 m. buvo sudeginta 
2,000 žydų, įtariamų šuli
nių užnuodijimu ir epide
mijos sukėlimu. Padujos 
gyventojai 1527 m., epide
mijai kilus, iš miesto ištrė
mė visus žydus, ir t. t.

Kitas labai paplitęs prie
taras buvo kaltinti žydus 
ritualiniu vaikų žudymu. 
Dingstį čia duodavo rausvi 
pelėsiai, kurie kartais pasi
rodo ant kvietinių sausai
nių: štai, girdi, žydai, pri
maišo kraujo į macas! Ir 
kieno gi kraują, jei ne 
krikščionių kūdikių! O juk 
anais tamsos ir žiaurumo 
laikais nemaža būdavo pa
mestų bei pražudytų kūdi-

gamtos jėgas.
nosi piktosios
monai, galį pasiųsti viso
kias nelaimes ir negandus.

, nederliui, 
naminių gyvulių marui ar 
kitai gaivališkai nelaimei, 
prietaringi žmonės įtarinė- 

idavo kitus, ieškodami savo

Šį rytą pakilom kaip sep- Užėjus sausrai,
tintą v. Lauke vis dar ūka
nota. Papusryčiavę, važiuo
jam į St. Petersburg.

St. Petersburg randasi
ant pietinio galo žemės ky- tarpe tariamojo piktada- 
šulio tarpe Tampos įlankos 
ir Gulf of Mexico. Jis kiek 

let ja
me daug pensionieriti gyve
na. Jo platūs šalygatviai iri 
nustatyti žaliais zoslanaisl

pasėdėti. Jo net ir .' 
viai ant skersgatvių 
nuolaidžiai nuo šalį 
į skersai einančią gatvę 
kad senukams 
nuo salygatvio

rio, kuris galėjęs užrūs
tinti dievus. . Prietarų pil
nas žmogus nebežinodavo, 
kas jo priešas, o kas taikus 
kaimynas.

Tuo tamsumu ir nežinoji
mu visados stengdavosi pa- 

nl’gat-1sinaudoti valdančios klasės, 
gristi I liaudies engėjai, masių ne- 

p:’;-itenkinimą nukreipdami 
nuo savęs prieš nepageidau
jamus asmenis ar ištisas 
žmonių grupes.

“Artimo meile”
Religininkai mėgdavo tvir

tinti, esą krikščionybė, skelb
dama artimo meilę ir gai
lestingumą, kažkaip sušvel
ninusi žmonių santykius, 
palyginus su pagoniškais 
papročiais. Tačiau prakti
koje meilės -evangelijos neva 
apšviestieji krikščionys var
dan savo religijos sudegino 
ant laužo ar kitaip nužudė; 
kur kas daugiau žmonių 
negu žiaurių pagoniškų die
vų garbintojai. Krikščiony
bės įsigalej imas. žymimam J . .pas

nereikėtų 
lipti vieno 
A b e 1 n a i 
švarus irimant, miestas 

gražus. Nėra čia sunkios 
industrijos; gal dėl to, kad 
nėra kam dirbti — visi se
niai.

Lietuvių čia irgi randasi, 
bet šiuo kart mums neteko 
susitikti.

įvažiuojant, į šį miestą 
vis dar tebebuvo ūkanota. 
Viduryje miesto kimšatynė 
— senukai pėsti ir važiuoti, 
eina bažnyčion. Vadinau, 
bet Petras ir Ona nenorėjo 
eiti bažnyčion. Sustojom 
prie vieno parko vidurmies-

Pekinas. — Kinija pa
siuntė daugiau karinių jė
gų į Tibetą. Kartą anljvw-i 
sados bus padarytas galas 
užsienio kurstytojų ir suo
kalbininkų veiklai. '

1 ^.-Laisve (Liberty)— An trad ien., bal. (April). 7, .1959
)



Iš Michigano ūkininkų veikimo
W (ATSIMINIIMAI)

1919 metais aš apsigyvenau j 
penkių mylių atstoję nuo j 
Scottville. Tada jau daug lie-1 
tuvių turėjo savo ūkius, 
vėliau patyriau, tai čia lietu
viai pradėjo apsigyventi 1912 
metais, tiesiog miškuose. Jie ■ 
iš lentų susikalė pašiūres ir 
ėmėsi darbo. Man teko pla-. 
čiau apie tai pasikalbėti su pir-' 
muoju iš lietuvių ūkininkų Jo
nu žemaičiu.

| Pas mus yra kalbėję visi pro- 
į gresyviai kalbėtojai, kaip tai: 
, A. Bimba, L. Prūseika, K. Ka
' rosiene, Jonikiene, J. Skeber- 

. 1 dytė, V. Andrulis, Senas Vin- 
alP i cas, D. M. šolomskas, Jagini- 

I nas ir kiti. Kai kurie čia kal
bėjo net po kelis kartus.

Mes buvome .suorganizavę ir 
chorelį, kuriam .vadovavo Juo
zas Valentinas. Turėjome su
organizavę ir jaunuolių ratelį, 
bet nesant kam vadovauti jis 
pakriko. Tam tikrais svarbes
niais reikalais susitardavome

Hartford, Conn.
Mūsų ligoniai

Feliksas Repšys yra Ve
teranų ligoninėje, Rocky 
Hill, jau nuo pereito ru
dens. Jam nupiovė abidvi 
kojas, bet jau sveiksta. Jį 
perkėlė į Room 242 ir mo
kys vaikščioti su dirbtinė
mis kojomis. Feliksas ma
no, kada jis jau 
vaikščioti, tai galės 
mus sugrįžti.

Laiškas iš lenkiškos 
Lietuvos - Punsko 

miestelio
1959 m. sausio 9 

Vincui Urdilai
d.

mokės
į na

Pasakojo, kad per vasarą su 
pagalba arklio plotelį žemės į su kitomis organizacijomis — 
nuvalė, biski daržovių užsiau- sudarydavome bendrą frontą 
gino, o kitus gyvenimo reikme- ir veikdavome, kaip tai pagal- 
n iškeikė j o pirkti. Pinigų riė- bai Lietuvos liaudies jos ko
ra, kas čia 
ūkyje moterį su mažu kūdikiu,: politinių kalinių.

Pinigų n'ė- > bai 
daryti? Paliko i voje prieš fašizmą, ir pagalbai 

Mes teikė- 
o patsai išvyko į miestą, idant [ me pagalbą Ispanijos liaudžiai, 
kiek nors pinigų užsidirbti, j.kada ji vedė sunkią kovą 1936- 
Moteris sako, kad aš pasilikusi i 
su maža mergaite maniau, kad j 
galą gausiu per žiemą. Snie-, 
go 4daug privertė. Nėra nei j 
kaimynų arti, miestas toli. Arer-1 
kiau, vos iš proto neišėjau. O į 
tokioje padėtyje buvo ir dau
gelis kitų.

Lietuviai mylime žemę. į šią į 
MJchigano apylinkę daugelį 
lietuvių suviliojo pardavimo 
agentas Antanas Kedis.

1939 mm, Rengėme Pirmosios 
Gegužės apvaikščiojimus ir tt.

Kada Lietuvos liaudis 1940 
metais nusikratė fašizmo ir 

; įsteigė savb santvarką, tai pas 
I mus .socialistai ir katalikai su- 
I darė bendrą frontą ir daug 
! kenkė progresyvių veikimui. 
Ypatingai jie stengėsi įsigalėti 
Ūkininkų Draugijos svetainėje, 

j neleisti progyesyviams ten su- 
i sirinkti, net buvo atsitikimų, 
į kad Taiko parengimų užrakinę 
i duris nenorėjo publikos .suleis

ti. Bet jiems tas nepavyko, 
kaip ir Draugijos užkariauti 

i nepasisekė. Lietuviai ūkinin- 
i kai nepasidavė apgaunami...

Kada Hitleris pavergė Lie-1 
Nusprendžiau, I tuvą, tai mes Čia veikėme pa-!

tuo

Aš irgi pasidaviau tai jų agi-' 
tacijai. Jie garsino, kad žino-1 
gus su keliais šimtais doleriųi 
gali įsigyti žemės, įsitaisyti 
namus, įrankius, galvijus. Aš 
tuo laiku pardaviau namą iri 
turėjau $3,000. 
kad man tai jau nebus sunku galba Lietuvos 
įsikurti. Bet kada atvykau įį 
vietą, tai suradau ką kitą, • 
Daug ūkių agentas parodė,: 
bet prie geresnių man negali- i 
ma prieiti su mano santaupo-j 
mis. Nuėjau į banką, kur pi
nigus skolina. Jo vedėjas sa
ko, kad nesibijok, kiek turi pi-i 
nigų, tai įmokėsi, o kitkam 
mes paskolinsime už 7 proc., 
tai yra, $7 už šimtą per metus, 
naXir po biskį skolą išsimo
kai.

Apsirinkau ūkį su senais na
mais. Stuba neturi 
stovi ant stulpų, bet ką dary
ti — nusipirkau

žmonių, 
reikalu rengėme prakalbas,- 
važiavimus ir vakarienes. Lie- 

buvo 
ir

tu vos žmonių pagalbai 
surinkta 960 svarų drabužių 
sukelta pinigais virš $700.

DARBO VAISIAI
čia nebus pilnai sužymėta 

LLD 218 kuopos nuveikti dar
bai tarne 1931 
bet protokolai 
me.

Per tą laiką 
nies” paramai

ii- 1958 metų 
rodo, ką veikė

dienraščio “Vil- 
buvo surengta

prieš

Brangus Dėde!
Gal aš piijnią laišką 

vo ranka ra^au Jums, 
pirmaisiais 
čiau pasveikinti Jus su visa 
mūsų šeima kartu. Sveiki
nam Jus visi bendrai su to
limosios Amerikos padangė
mis ir Naujųjų Metų pro
ga, kurie peržengę mūsų 
gyvenimo slenkstį atnešė su 
savimi mums visiems daug 
n e į g y y endintų minčių ir

Jums

sa- 
ir 

godžiais norė-

Vincas Kriaučiūnas 
dvejis metus buvo automo
bilio nelaimėje. Jam koją 
sulaužė. Bet dabar žmogui 
pradėjo guzas augti galvo
je. Jis yra Hartfordo ligo
ninėje ir prastai jaučiasi.

Aleksandras Klimas yra svajonių. Lįnkime 
j šiuose metuosę patiekti kuo- 

daugiausia laimės ir pasise
kimo Jūsų gyvenime ir dar
buose...

Dabar dėkojam Jums už 
laišką, kurį mes gavom nuo 
Jūsų lapkričio 30 d., kurį 
visi skaitant stebėjomės iš 
Jūsų gyvenimo padangės. 
Tiesa, pas jus jau gana se-

y A CA-

ir de n^au tur®j° žmones iš
vystyti ir patobulinti gyve-1 bam miške, kiti namuose, ir

patrukęs ir pasidavė 
Hartfordo ligoninę, 
padarys operaciją.

kur

Vincas Staugaitis dar vis 
serga. Jis sako, kad svei
kata pagerėjo, 
kankamai. 
RFD Bobs 
field, Conn.

Visi šie

bet nepa- 
Jis yra namie, 
Rd., West Sūf-

ligoniai
Laisvės skaitytojai 
mokratiniai nusistatę žmo
nės. Linkiu jiems visiems 
greitai pasveikti!

nimą pagal naują techniką taip bėga laikas. Aš dirbaut apsigyventi, 
ir kultūrą. Pas mus tik da- iki šiol Punsko kooperatyve 
bar pradeda po didžių karo 
audrų sunaikinimo atsista- 
tinėti ir kartu auga pažan
ga pagal naujovišką būdą 
ir techniką. Šiemet jau gal 
turėsime ir mes elektros 
šviesą, kurią jau daugelis 
kaimų anksčiau turi. Taip 
pat Punske projektojama 
statyti prekybos namą, ligo
ninę, plytinę, gimnaziją ir 
kitus pramonės bei kultū
ros pastatus, kurių prieš 
karą nė sapnuoti nieks ne- 

Dabar čia jau yra 
kinas, malūnas, 
namai ir daugelis 
bei vidurinio lavi-

bet dabar atsisakiau dėl 
sveikatos susilpimo, apie ką 
gal mama Jums jau minė
jo

įsteigta 
kultūros 
pradžios 
nimosi mokyklų. Deja, to
kiam atsistatymui reikalin
ga ir lėšų nemaža; ryšium 
su tuo dar kaimiečiams nė
ra tai visai gera: dar rei
kia atlikti tam tikras pa
skirtas prievoles ir kitas 
nustatytas pareigas, bet pa
mažu siekia vis prie geres
nio gerbūvio tikslo. ,

Mes kol kas gyvenam po !
senovei;
sveiki ir gyvi.
graži, nešalta, tai vieni dir-

kol kas dar
Žiema labai

VIS!

arwiwww

Atsiminimai iš 1958 metn

praeituose laiškuose. 
Pasilikit sveiki!

J. Makauskas

Miami, Fla.
Buvo atvažiavę pas 

pažįstamus pasisvečiuoti J. 
ir S. Šukaičiai iš New Ha
ven, Conn. Jiems patiko 
Florida, o ypatingai Miami. 
Kadangi jie jau eina ant 
senatvės pensijos, tai ketino 
Miami miesto apylinkėje

savo-

Velykų sekmadienį jie 
dalyvavo Lietuvių Socialio 
Klubo parengime. Jie yra 
geri demokratinio judėji
mo veikėjai, draugiški ir 
nuoširdūs.

Iš Nanticoke atvyko P. 
ir E. Cibulskiai, labai' 
draugiški žmonės. Jie Mia
mi jau apsipirko namą. 
Bet jie turės dar laikinai 
grįžti į Nanticoke sutvar
kyti ten savo reikalus ir 
tada pas mus pastoviai ap
sigyvens. Labai malonu 
sulaukti progresyvių lietu
vių, kurie čionai apsigyve
na. Linkime jiems pasisė
mė naujoje vietoje. • A.

Bostono Apylinkei!

MASSACHUSETTS
LIETUVIŲ MOTERŲ SĄRYŠIO

SUVAŽIAVIMAS
Įvyks Sekmadienį

Balandžio 12 April
Pradžia 1-ą valandą popiet

Anierikos Lietuvių Piliečių Klubo Saleje
823 Main St., Cambridge, Mass.

draugą nesveikuojant, o vėliau 
aš pati prastai jaučiausi su 
artritu, tai taip ir pasiliko.

Manau, kad vilniečiai už tai 
nesupyks, kad aš pasakau tą, 
ką manau.

Nors aš, kaip sakiau, dėl 
nimos programos nebuvau

man apsi lanky
li- drauges

Kaip daugelis jau žino, 1958 
metais važiuodama į rytines 

valstijas, aš dėjau didžiausią 
svarbą dalyvauji vilniečių su
važiavime ir užsibaigus suva
žiavimui — šauniam bankete. 
Tokiam šauniam suvažiavime 
ir bankete tikrai tikėjausi už
girsti gerų Chicagos daininin
kų, solistų ir ndt choro, dainų. 
Bet apsivyliau. Ne tik Chica
go j nė vieno dainininko negir
dėjau, bet nei 'kitur, kur tik 
važiavau, iki Naujosios Angli
jąs, neteko foūty .. Jokioje suei
goje, kur būtų i buvus meninė 
programa.

Kadangi mes čia, Kali forni- 
, esame išsiilgę lietuvių 

solistų, duetų ir choro dainų, 
tai ,nuvykus Chicagon tikrai 
tikėjausi tą visą girdėti ir sa
vo troškimą patenkinti, bet 
kaip tik priešingai — tie ma
no norai ir tikslas neišsipildė. 
Jeigu dar kada tektų dalyvau
ti vilniečių suvažiavime, ar ko
kiame šauniame parengime, o 
netektų girdėti gerų daininin
kų, tai tikrai suypkčiau.

Man atrodo, kad vilniečiai 
turėtų 
nors trumpą 
mėlę, kada esti svečių iš to
lesnių kolonijų.

Šią pastabą rašau dabar to
dėl, kad aš dą maniau rašyti 
praėjusiais metais, kai sugrį
žau iš kelionės,' bet parvykus 
į namus radau įsavo gyvenimo

Operete “čigonai” į
Laisvės Choras ruošia 

perstatymą operetės, ku
rią. parašė Stasys Šimkus. 
Ja suvaidins Worcesterio 
Aido Choras, Jono Dirvelio 
vadovystėje.

Vaidinimas įvyks sek
madieni, balandžio 26 d. 
Pradžia 2 vai. po pietų, 
švedų Viking Temple sve-1 
tainėje, kampas Babcock ir 
Russ gatvių, Hartforde. , 
Svetainė randasi tarpe į 
Park St. ir Capital Ave. I

Visi ir visos prašomi at- Į 
eiti ir pamatyti taip gražią joje,

Visi pažangiųjų moterų klubai, LLD kuopos ir kitos 
organizacijos, kur tik yra moterų, yra kviečiami 

dalyvauti suvažiavime.
Moterų Sąryšio Komitetas

rni-
pa-
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buvo
WATERBURY, CONN

tenkinta, bet 
mas pas draugus 
buvo nepaprastai m a I o n u s . 
Daugelyje vietų
linksma ir smagu, kad net ne
sinorėdavo persiskirti su drau
gais, o ypač su draugėmis mo
terimis. Aš iš Chicagos netu
rėjau jokio vargo nuvykti ir į 
Michigano valstiją, net d. Con
nie Rimkiene įsisodino į savo 
automobilį, ir linksmai nuvy
kom į jos ūkį, kur praleidau. 
porą dienų.

Niekad nepamiršiu velionio; 
Adomo Jurio. Jie paėmė ma
ne nuo draugą Rimkų ūkio 
ir linksmai dainuodami nuvy
kome aps draugus Smalsčius į | 
Dudington, Mieli. Tik, rodos, 
tas viskas vakar įvyko, o jau 
veik 8 mėnesiai, kai drg. Ju
ris palaidotas. Netekom gero 
draugo!

Draugai Smalsčiai mane bu
vo nuvežę parodyti, kur Mi
chigano ežere “auga” smilčių 
kalnas. Tai tikras gamtos 
stebuklas, kurio nebuvau ma
čiusi. Smiltys kyla iš ežero ir 
sudaro smilčių kalnus.

M. Alvinienč.

AUKSINES VEDYBOS
Žymiems visuomenininkams, ilgamečiams Waterburio 
gyventojams, sukako 50 metų jų vedybinio gyveninio.pamatų, 10 piknikų ir išvažiavimų, ku

riuose padaryta $388 pelno ir 
ti — nusipirkau. Užsitraukiau P01’ prakalbas bei kitus pa
skolų. Atvažiavo mano šeima, rengimus paaukota dar $435. 
maži vaikai. Na, bet sunku 
pradėti, tai ir vaikus stačiau < 
prie darbo, kad veltui duonos j 
nevalgytų. Pradėjo lyti, van
duo bėga per stogus, net lo
voje nėra vietos, žiurkės laks
to tarpe lentų sienų, bet mes 
buvome laimingi, nes ūkį pir
kome su galvijais ir javais, tai 
valgyti turėjome. Gi visa šei
ma sunkiai dirbdami įsikūrė
me ir skolas atmokėjome. Bet 
daug kitų lietuvių, sukišę vi
sas savo santaupas, vėl grįžo į 
miestus. f jų vietas kiti at
važiavo. ■ $60. sukėlėme aukų ir ki-

1932 metais šioje apylinkėje I tienis svarbiems reikalams, 
jau buvo apie 400 lietuvių šei- kaip tai streikierių pagalbai, 
Jnų ūkininkų. 1919 metais angliškai spaudai ir tt. 
čia jau 'buvo dvi lietuvių orga-i 
nizacijos, tai švento Antano ir 
Lietuvių Ūkininkų - žemdirbių 
pašalpos draugijos. Kiek vė- 

Fountaine susiorganizavo
Lietuvių Progresyvių Pašalpi- 
nė Draugija.

Šios organizacijos ' 
tik savišalpos reikalais.

Per tą laiką mes turėjome 
23 piknikus arba išvažiavimus 
įvairiems kitiems reikalams, 8 
balius, J8 prakalbų, 6 koncer
tus ir 17 vakarienių. Per pra
kalbas įvairiems kitiems darbi
ninkiškiems reikalams aukų 
sukelta virš $300.

Amerikos .žmonių civilinių 
teisių gynimui ir kova prieš 
persekiojimus sveturgimių kuo
pa sukėlė $210 aukų. Ispani
jos liaudies paramai $125, 
dienraščiui “Laisvei” apie $50, 
LLD centrui ir apskričiai virš

operetę. Aido Choras at
vyks su apie 25 daininin
kais ir lošėjais.

Po vaidinimo Laisvės 
choro klube, 155 Hunger
ford St., bus parengimas ir 
svečiai galės įeiti už tą pa
čią mokestį. Visus ir visas 
prašome atsilankyti.

Komitetas

Tie žymūs asmenys yra:

Marijona ir Juozas

S I U IŽAI SK Al
Taigi kultūrinės lietuvių organizacijos rengia pokylį 

pagerbimui jų auksinio jubiliejaus proga.

Tai bus

Taigi,LLD2 18 kuopa ir da
bar dar gyvuoja, bet mažesnė 
narių skaičiumi. Jau daug lie
tuvių mirė. Todėl jau ir vei
kimas pasidarė silpnesnis. Nau
jai atvykę lietuviai susijungė 
aplink bažnyčią. Bet ir jiems 

rūpinosi n£ra iengva. Du kunigai, zo- 
, Man j koninkės, vis .reikalauja “die- 

susipažin'us su -broliais Stakė- vui» afierių, tai bažnyčios rei- 
nais, Jonu ir Juozu Juodai- balams, tai mokyklos arba ki- 
čiais, 'susitarėme ir sutvėrėmeĮ tokiems. F. Žukas
Lietuvių Literatūros Draugijos' 
kuopą. Rodosi, tai buvo 1922 ' 
metais. Pradėjome ir kultu-1 
ros - apšvietos srityje darinio-; 
tis. Veikėme ir Lietuvių ūki
ninkų Draugijoje. Bet atsira- Į 
dus nesu t i k i m a m s lietuvių I 
progresyvių tarpe kituose mies- j

• tuose, tas paveikė ir pas mus. | mė, trūko jo kojos kaulas. 
Kuopa pakriko. Iš to laiko re- Jis išgulėjo ligoninėj 23
kčrdų neturime, nes kada su- dienas. Sako, kad dar 
degė Stakėno namai, tai sude- į tnjnni knin suicnius. 
ge ir rekordai.

LLD KUOPOS VEIKLA
19321 m. vėl atgaivinome I 

> LLD kuofpą ir pradėjomė pla- i 
čjau veikti. Kartą kuopoje 

.turėjome virš !
'WHzyvuoja ir dabar. Per tą'
\ laiką mes turėjome daug į va i-j Linkime B. 

riaušių parengimų — bizniškų,. greitai pasveikti, 
pasilinksminimų, apšvietos.J
P|ll>lll|l| II II ■'■■■■»........ I....................——..1,1 I Į|
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Orlando, Fla.
Šiame mieste gyvena 

Laisvės skaitytojas Bladas 
Samoška. Jis praneša, kad 
sausio 21 d. jį ištiko nelai-

Pittsburgh, Pa.
Filmai iš Lietuvos

Pamatykite savo akimis, 
kaip dabar Lietuva atrodo. 
Nors pirmiau kai kurie fil
mai buvo rodomi iš Lietu
vos, bet juos mažai kas ma
tė. Dabar turėsime per dvi 
dienas. Matysite, kaip Lie
tuvos žmonės gyvena, kaip 
jaunimas veikia. Gal pama
tysite ir savo miestą ar 
kaimą.

Filmai iš Lietuvos bus 
rodomi sekamomis dieno
mis ir sekamose vietose:

Sekmadienį, balandžio 
(April) 12 d., 7 vai. vaka
re, LDS 160 kuopos name, 
1024 Beaver Ave., N. S. 
Pittsburgh.

Sekmadienį,
19 d., 7 vai. vakare, LDS 
142 kuopos svetai nėję, 
3351 W. Carson St., Esplen, 
Pittsburgh.

Visus ir visas pittsbur- 
giečius ir iš plačios apylin
kės kviečiame atsilankyti 
ir pamatyti Lietuvą pa
veiksluose,

Rengimo Komitetas

balan d ž i o

pasistengti sudaryti
meninę progra-

ŠAUNŪS PIETŪS
Geri Valgiai ir Įspūdinga Programa

Sekmad., Balandžio 12 April
SALĖJE 103 GREEN ST., WATERBURY 

Pradžia 1-mą vai. dieną. Kaina $3.00

ne-
i pilnai koja sugijus, esąs 
namie, daktaro priežiūroje.

i Gyvenant Orlandoj jam ne- 
j teko ne vieno lietuvio suei- 
i ti. Būtų gerai 
gyventojai jį

30 narių. Kuo- Adresas: Rouse

kad vietos 
aplankytų. 
Rd., Route

Samoškai

.. Rep.

Beirutas. — Buvo atsi
lankęs Nasseris, Jungtinės 
Arabų Respublikos prezi
dentas, ir ilgai tarėsi su Li
bano prezidentu Shehabu. 
Sakoma, kad jie planavo 
bendrai kovoti prieš komu
nistų įtaką.

$5,000 FONDAS
Perkėlimui Laisvės 

į Naują Vietą

Kviečiame waterburiecius ir visos apylinkės lietuvius 
atsilankyti ir tinkamai pagerbti ilgamečius veikėjus 
kultūriniame lietuvių judėjime. Turėsite gražaus 

pasitenkinimo ir patys sau.
Rengėjai

Šių metų Ųaisvės bendrovės dalininkų suvažia
vimas, rimtai apsvarstęs Laisvės spaustuvės 
perkėlimą į naują vietą, nutarė atsišaukti į vi
suomenę, kad sukeltų $5,000 fondą padengimui 

■ perkėlimo kaštų.
Fondo sukėlimui suvažiavimas paskyrė 3 mėne-

- sius laiko. , * Vajus prasideda su balandžio 1 d. 
ir baigsis su birželio 30 d. Taigi per tuos 3 mė
nesius turime sukelti $5,000.
Persikėlimas į naują vietą kainuos apie $5,000. 
Aišku, be visuomenės finansinės paramos Lais
vė neturėtų ištekliaus persikėlimui. Todėl pra
šome visuomenės paremti Laisvę aukomis tam 
būtinam reikalui.
Naujoje vietoje dabar eina remontavimo dar
bas, kuris užims keletą savaičių. Taigi fondo 
sukėlimą reikia kiek galint paskubinti, nes pini
gai labai reikalingi jau dabar.

Laisvės Administracija

----------------------------------------------------------------------------------- -------- --------- - I ............ . .....

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

knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laimę. 311 psl. Kaina tik $2.

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

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato— 
ką? Jis i)ats ras skaitydamas. 440 psl. Kaina $2.

, t
ŠLIUPTARNIAI. Šita didelė knyga* labai vaizdinga? parodo 

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

Visos 1 knygos sykiu tik už S5J
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

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

Visos 5 knygoH drauge tik ui $8.
Jau šimtai šitų knygų išsiųsta i Lietuvą ir gauta labai daug nuo* 

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



MIRUS

Arlington, N. J.

MIRUS

PRANUI ŠIMKUI
Giliausią užuojautą reiškiame jo žmonai

Felicijai Šimkienei, sūnums Edwardui
ir Eugeni u i jų šeimoms, taipgi

velionio giminėms ir draugams.

A. M. Kazokaitis A. B. Kushlis
F. A. Bunkus J. Gasparaitis
F. A. Jašmantas P. Marsonas
B. Makutėnienė C. W. Sermuks
Senas Jonas Bevardis
P. Ramoška P. Casper
Chas. Globičius William Kvietkus
Geo. Jamison R. Cashill
Ig. A. Bečiai S. Lucas
M. Vitkus J. Baziliauskas
Anna Žalienė J. ir A. Staneliai
Anna Kunickas Ann ir Fred Eicke
Mildred Stensler L. Luckauskas
Chas. Anuškis M. Stelmokas
A. Stanionienė C. Sermuks
M. Pakštienė J. Gasiūnas
B. Butkus A. Bimba

NEW YORKAS
Puikiai pavykę “Čigonai” 

pas mus ir Newarke
Nepadarė klaidos tie, ku-1 auditorijos 

rie sumanė šion apylinkėn 
parsikviest Worcesterio Ai
do Chorą su operete “Čigo
nai.” Labai smarkiai tenka 
už tai pagirti Lietuvių Li
teratūros Draugijos Antro
sios apskrities pirmininką 
ir nenuilstantį veikėją Jo
ną Grybą. Tai jo pasidar
bavimu mes dar kartą susi
tikome su Esterio artistais.

išgirdęs, 
susimokė

nuvyko

ĮVAIRIOS ŽINIOS

PRANU ŠIMKUI
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 
Felicijai, sūnums Eduardui ir Euge- 

niui, taipgi visiems giminėms. 
Liūdime kartu su jumis.
ANTANAS KUSHLIS 
BARBORA KUSHLIS 

Kearny, N. J.

Newark, N. J,
Balandžio 4 d., šeštadieni, 

tapo palaidotas Pranas Šim
kus, taurus pažangietis, il
gu metų veikėjas, nuošir
dus palaikytojas ir rėmė
jas lietuviškų organizacijų 
ir lietuviškos spaudos. Ve
lionis dideliame nuliūdime 
paliko žmoną Feliciją, sū
nus Edward ir Eugene ir 
jų šeimas. Kadangi plačiai 
buvo žinomas tarpe lietu
vių, tai susirinko nemažai 

'palydovų. Velionio kūnas 
tapo* sude gintas Linden 
Krematorijoje.

Išlydint iš Buajusko šer
meninės keletą žodžių tarė 
LDS prezidentas Jonas Ga- 
siūnas, o krematorijos kop
lyčioje pakalbėjo Antanas 
Bimba.

Po laidotuvių visi palydo
vai buvo sukviesti į Harri- 
sono Lyceum, kur buvo su
teikti pietūs.

Vietos ir apylinkės lietu
vių judėjimas pasiges Pra
no Šimkaus.

Gerai būtų, kad kuris 
vienas iš draugų, kartu su 
Pranu dirbusių ir dalyva
vusių lietuvių darbininkų 
judėjirhe, plačiau “Laisvė
je” parašytų apie velionį.

Koresp.

MIRĖ

Kaip žinia, jis, 
kad usteriečiai 
operetę, specialiai 
ją pamatyti, susižavėjo jų 
vaidyba ir tuojaus juos, už
kvietė ’’Čigonus” suvaidin
ti Ricihmond Hill ir New
arke. Tas tik parodo, kaip 
vieno veiklaus draugo pasi
darbavimu galima dar daug 
kas nuveikti.

Šita operetė, kurią 
mums taip šauniai suvaidi
no usteriečiai šeštadieni ir 
sekmadienį, toli gražu ne 
ta, kurią kai kurie iš mūsų 
buvom matę pirmiau. Wor
cesterio veikėja Mary Su
kackienė ir įžymusis muzi
kas ir Aido Choro mokyto
jas Jonas Dirvelis operetę 
pataisė, gerokai pailgino. 
Pridėjo vieną ištisą trečią 
aktą. Reikia karštai pagir
ti jųjų pastangas. Sukac
kienė su žodžiais, o Dirve
lis su muzika davė mums 
ką nors naujo. Gerai' būtų, 

• kad kas nors iš daugiau 
nusimanančių apie mužiką 
ir vaidybą, anie dabarti
nius “Čigonus” plačiau iš-

i neužpil dėme 
publika. Galėjo ir turėjo 
būti gerokai daugiau žiūro-! 
vu.

Usteriečiai savo pareigą 
atliko puikiai, pagirtinai. 
Kaipo iš mėgėjų geriau ne
galima nė reikalauti, šias 
pastabas rašau greitomis. 
Gal vėliau prie progos teks 
atskirai apie vieną kitą ak
torių pakalbėti. ' T< 
brėžti tik tąį kadį bent ma-! 
no nustabai, pats choro; 
mokytojas Jonas/ L_____

ROBERTSONAS 
PASITRAUKS i

Washingtonas. — Su lie
pos 1 diena iš Valstybės 
departmento pasitr a u k s 
Walter Robertson, Toli
mųjų Rytų specialistas ir 
atkaklus Kinijos pripažini- 

! mo ir į Jungtines Tautas 
įleidimo priešas. Jo 
užims J. G. Parsons, 
bertson jau yra 65 
amžiaus.

vietą 
Ro- 

metu v

Velykų vakarą mirė nuo sireikštų, kritiškai juos per
i • _ b i j ' i • i i • v ' • f f ' r ’ *širdies smūgio palyginti 

dar jauna lietuvė Aldona 
Stašinskienė. Ji buvo žmo
na smetoninio konsulo New 
Yorke Vytauto Stašinsko. 
Palaidota Kalvarijos kapi
nėse su visomis bažnytinė
mis apeigomis. Velionė bu
vo tik 53 mėtų amžiaus. Ji 
gimė Vilniaus krašte 1906 
metais. Po tėvais velionė 
buvo Bernotaitė.

žvelgtų. ’'
Kąip ten riebutū, tuo tar

pu užtenka pasakyti, jog 
pastatymas operetės ‘ labai 
gražiai pavyko. Tik patys 
save galime ir turime kal
tinti, jog Richmond Hill

Londonas. — Studentai I 
protestavo, prieš Anglijos 
valdžią ir reikalavo tauti- 

: nes laisvės Nyasala n d o 
žmonėms.

Kairas. — Nasseris puola 
Tarybų Sąjungą, kad ten 

j valdžiai vadovauja viena
enka pa- j Komunistų partija.

Londonas. — Vagys įsi
gavo į Churchillo namus ir 

vertės

Pekinas. — Jungtinių 
Valstijų kariniai ____ ..
vėl skraidė virš Yushana^ 
kinų salos.

lėktuvai ;

Londonas. — Nepaisant 
tūlų nesusitaikymų, Vaka
rai bus vieningi prieš Ta
rybų Sąjungą užsienio mi
nistrų konferencijoje.

Paieškojimai
Jonas Joneliūnas, Jėzno rajono, 

Soduvos kaimo, Lithuania, USSR, 
ieško brolio Kosto, kuris gyveno 
Pittston, Pa. . ((28-29)

Pittsburgh, Pa.
Bus parodytas įdomus 

filmas iš Lietuvos
Tai įvyks sekmadienį, 

balandžio 12 d., LDS 160 
kuopos svetainėje, 1024 
Beaver Ave., o balandžio 19 
d. LDS 142 kuopos svetai
nėje, 3351 W. Carson St. 
Bus parodytas labai įdo
mus istorinis filmas “Til
tas”. Jame parodo laikotar
pį prieš antrą pasaulinį 
karą, ir nacių užpuolimą 
afit Lietuvos, ir tą visą lai
kotarpį, kaip lietuviai per
gyveno okupacijos laiką, ir 
•kaip partizanai kovojo

Senas Vincas 
blogoje būklėje

Rašytojo Seno Vine o- 
Jakščio žmona neseniai' 
|uhkiai susirgo ir tapo nu
vežta į ligoninę.

Dr. A. Petriką aną dieną 
skambino mums, kad jis ga
vo laišką iš rašytojo, kuria
me skundžiamasi baisia pa
dėtimi: Jakštienė tapo su
paralyžiuota, nekal b a ii’ 
nemato; ligoninei ir gydy
tojams tenka mokėti po $50 
savaitei, o pinigų nėra...

Dr. A. Petriką sako: rei
kėtų rašytojui padėti. Mes 
su tuo pilnai sutinkame. 
Visi Seno Vinco bičiuliai 
galėtų parinkti iŠ savo pa
žįstamų po dolerį kitą, kad 
S. Vincas galėtų nors ligo
ninės iškaščius užmokėti už 
sergančios žmonos gydy
mą.

Seno Vinco adresas:
V. Jackson, 
123 Forest St, 
Gibbstown, N. J.

Fort Lauderdale, Fla. — 
Keleivinis traukinys išėjo 
iš bėgių, bet nieko nesu
žeidė.
prieš hitlerininkus. Filme 
parodo, taipgi, kaip naciai 
terorizuoja ir gyvus žmo
nes degina.

Visus kviečiame dalyvau
ti ir pamatyti minėtą filmą.

Rengėjai

Ieškau giminių, Jurgis Matalinas.
»

Pa. Jeigu gyvas, prašau atsiliepti, 
arba kas žinote, praneškite apie jį.
Iš anksto tariu ačiū. Jo ieško se
suo Marta Jenuškevičicnė, mano 
motina. Mano adresas: Marta 

kad tas Bublnienė, Alytus I, J. Janonio g., 
sutvirtino jo poziciją prieš Nr- 21 Lllhuania- ussr.
Kinijos piipazinimą ii jos. Ieškau savo dėdės Noreikos Prano, , 
įleidimą į Jungtines Tau- gimusio Šakių kaime, ^Kaltinėnų

j valse., Tauragės apskr. Išvykęs j 
Ameriką maždaug 1924 m. Ieško

į duktė Julija Tvcrijonaitė, Alekso,
Kovo 30 dieną sukako 50 i po vyru Steponavičienė, Vievio mies-

, i i telis, Pakalnės g-vė, Nr. 7, Lithua-metų nuo atidarymo sker-;nia> USSR.
sai East upę Queensboro--------------tnt HELP WANTED—FEMALE

Tiltas buvo, atidarytas 
1909 m. kovo 30 dieną. Jo 
pastatymas atsiėjo $18,131,- 
500, suvartota 75,000 tonų 
plieno. Jis turi 2,100 pėdų 
ilgio. Pradžioje auto mokė
jo 10 centų, o arklių velka
mas vežimas — 3 centus 
už pervažiavimą.

Washingtonas. — W. Ro- i gyveno Mahanoy Ave., Girardville, 

I berston, Valstybės depart- 
I men to Tolimųjų Rytų spe
cialistas, patenkintas Tibe-

' to puču. Jis sako,

Dirvelis
vaidino čigonų ^ado rolėje, išsinešė " $28^000 
Niekados pirmiau jokiame brangdaikčiu. 
vaidinime jo as nebuvau | c 
matęs. . i Washingtonas. — Čionai

Neskaitant visų choriečių, pradėjo skleisti gandus, 
kurie savo balsais mus būk Irako premjeras Kassi- 
linksmino ir žavėjo, štai i mas “pateko j komunistų 
vardai choriečių, kurie tu-! nelaisvę”. Girdi, jis turi 
rėjo atskiras, individualias I taip daryti, kaip jie jam 
roles: , patvarko.

Karina, Motina—D. Lu-!
kienė

Rato—Jonas Dirvelis
Garijo—J. Sabaliauskas
Era — Ona Dirvelienė

Budapeštas. — Vengrijos 
< Liaudies Respublikoje pra- 
) sidė jo žemdirbių jungima- 
; sis į kolūkius.

Havana. — Kuba pareiš- 
■ kė, kad užsienio kapitalis- 
i tai turės skaitytis su Kubos 
žmonių valdžia.

Barto—J. J. Bakšys
Jodo—J. Pencky
Jarozo—R. Janulis 
Sara—I. Janulienė 
Geto—M. Sukackienė 
Eina—N. Karsch-Karsak 
Konto—J. Lukas 
Fedo—F. Glodis ’ , . _ . -

“" Sufleriumi buvo J. Kižys, j su sau£i° mėnesiu, 
o pianistė H, Smith-Januly-1

Girdėjau, kad neužilgo! Sąfungos “1'aivaF i 
ųsteriėčiąi su “Čigonais” , 
pasirodys Hartforde, Conn, tė 34 naujus tankus, daug 
Man tiktai norisi paraginti kanuolių ir >karo lėktuvų, 
visus Connecticut lietuvius' 
operetę pamatyti. Užtikri
nu, jog nesupyksite ant ma
nęs už paraginimą. Rep.

Beirutas. — Libane sklei- 
I džia girdus, kad Tarybų 

... £.- i Basra
ųsteriėčiąi su “Čigonais”, prieplauka, Irakui, prista- I-X H v»/~l n tS lt O 4 J J ~ ■. i

Plačiai ruošiamasi Pagerbsime įžymią 
veikėjądalyvauti

Nepamirškite, kad balan
džio 11 dieną, tai yra jau 
šį šeštadienį, įvyks LDS 3- 
čios apskrities ruošiama di
delė vakarienė. Tai bus pa
gerbimui plačiai žinomų 
veikėjų G. Stasiukaičio ir 
Chas Anuškio. Abudu yra 
ilgamečiai Susivie n i j i m o 
darbuotojai.

Girdėtis, kad iš Richmond 
Hill, iš Williamsburgo ir iš 
viso Didžiojo Newarko dau
gelis lietuvių ruošiasi toje 
iškilmėje dalyvauti. Kaip 
žinia, vakarienė įvyks Eli- 
zabethporte, N. J., prasidės 
7 vai. vakare. Visi pribūki
te laiku. Įžanga $3.50 as
meniui. Už tą nedidelę su
mą gausite smarkiai pasi- 
valgyti ir pasivaišinti. Su
sitiksite su daugybe draugų 
ir pažįstamų. Rep.

PATAISA
“Laisvėje” kovo 31 d., 

straipsnyje “Lietuvos TSR 
Istorija” įvyko kl a i d ų. 
Ketvirtoje špaltoje, para
grafe 2, kur kalbama apie 
Lietuvos 22 kunigaikščių 
pasirašytą su rusais Voly
nės sutartį, metai paduota 
1919, o turėjo būti 1219. 
šeštoje špaltoje, kur kalba
ma apie fašistų sušaudytus 
keturis Lietuvos liaudies 
vadus, praleistas vardas 
Kazio Giedrio.

Hurley, N. M. — 950 va
rio kasėjų paskelbė strei-

tas.

PRANEŠIMAS
LLD 1 kuopos svarbus .susirin

kimas įvyks balandžio 9 d., Laisvės 
patalpoje. Pradžia 7 vai. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 10 d., 7 v. v., 1150 N. 4th 
St. Turėsime aptarti daugelį svar
bių reikalų. Valdyba. (28-29)
Washingtonas. — Jung-i-----------------------------------

tiniu Valstijų užsienio pre-! r?v1?R<?ESTER’ *IASS-_- . e _ . LLD 11 kuopos mėnesinis susi-kyba vasario menesyje nu-1 rinkimas įvyks balandžio 13 d., 29 
puolė $74,000,000, palyginus' Endicoū st- ,.

- x 1 Nariai stengkites būti susirinkime,
duokles užsimokėkite, ir naujų na
rių reikėtų gauti bei pakalbinti pri
sirašyti. Kp. S.ckr. (27-29)

Tel Aviv. — Izraelis pa
skelbė daliną mobilizaciją, 
bet ji yra surišta su prasi
dėjusiais armijos manev
rais.

Havana. — Kubos vy
riausybė pavaro iš darbo 

vai-Laisvėje” jau buvo pa- 2-.000 buvusių Batistas
minėta, kad Amer i k i n i s 
Sveturgimiams Komitetas 
ruošia pagerbimo iškilmę 
savo ilgametei veikėjai pro
fesorei Louise P; Smith. Tai 
bus ne tik pagerbimas šios 
veiklios visų įveturgimių 
teisių gynėjos, bet ir sustip
rinimas viso mūsų judėji
mo prieš persekiojimą atei
vių. Todėl yra raginami ir 
lietuviai šiame parengime 
skaitlingai dalyvauti.

Pagerbimo iškilmė įvyks 
balandžio 16 d., ketvirtadie
nį, Hotel Belmont Plaza, 
ant Lexington Ave., prie 
49th St. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. Įžanga tiktai $2. 
Visi esate kviečiami.—.. p --------

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

diskų tarnautojų.

Roma. — Italijo. 
4i9,000,000 gyventojų.

yra

San Francisco. — Buvo 
jaučiamas stiprus žemės 
drebėjimas. Vietomis nu
virto kaminai. Nuostoliai 
nėra dideli.

Budapeštas. — Vengri
jos liaudies teismas nutei
sė iki 10 metų kalėjimo 
penkis Imre Nagy šalinin
kus.

ATLANTIC CITY, N. .1.
Norite kambario atostogoms ar 

3 kambarių apartmpnto vasarai, 
ar vieneriems metams? Dėl pla
tesnių informacijų kreipkitės so 
karnų antrašu:

P. & B. NAVALINSKAI
8 So. Congress Avenue

Elizabethport, N. J.

BANKETAS PAGERBIMUI
G. Stasiukaičio ir Chas. Anuškio

Rengia LDS III-oji Apskritis

Šeštadienį, Balandžio 11 April
: Russian Hall

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

šiame bankete bus graži meninė programa. Dainuos
Aido Čhįro moterų kvartetas. Bus ir daugiau naujo.

1 Kviečia Rengėjai

NURSES—R. N’S PROFESSIONAL 
AH Shifts. Differential paid./j^

Maintenance available if desired. 
Excellent Personnel Policies.

Voluntary Psychiatric Hospital. 
Good Salaries.

Wire, write,or cal): 
Director of Nurses

ST. VINCENTS HOSPITAL
240 North St., Harrison, N. Y. •

• Rye 7-0502. '~'
(26-35)

DIRBTUVIŲ 
DARBININKĖS

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

Galinčios dirbti bile pakaitą.
Kreipkitės Asmeniškai 

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

NATIONAL BISCUIT
Personnel Office 

2211 Rt. 208, Fairlawn, N. J.

Business Opportunities

ON THE JOB
when you need it most

INVEST IN BOWLING LANES 
Opportunity to invest in. America'b 
most popular and fastest growing 
sports, industry. Modern 36-ląnc 
bowling centre to be erected in prime 
North Jersey area on highly fra* 
veled U. S. highway. Area popular, 
tion large and growing fafct.' Pirf- 
spects good for excellent growth 
and capi-tal gains plus high earn
ing's. Good inflation hedge.- tAxtf 
furthėb Information, write U-BOxvL. 
BOX 11 POMPTON LAKES. N.> 

' ' ‘ " (28-34)

1 \ ’ ' .

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

IŠPARDAVIMAS
20% Nuolaida ant 'Visų 
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų žieminių Drabužių. 
Pertaisymai Veltui.

LUTA CLOTHING
599 W. 187th St. (St. Nicholas Ave.) 

IRT 191,st St.

Newark 5, N. J. 1 
•J MArket 2-5172 J 

;Į 426 Lafayette St. •
4 4.|i O I I 4 »♦

AL’S TELEVISION SERVICE
ALBERT MISIŪNAS, Sav.

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

Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas 
Prašome kreiptis sekamu antrašu:

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

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

LAISVE |
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. V/

6 p.—Laisve (Liberty)—Antradien., baL (April) 7, 1959
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