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KRIS LA I Kaip į Berlyno reikalus žiūri i Laisvės perkėlimui
Pagerbsime veikėjus— 
Elizabethe ir Waterbury. 
Gerai prasidėjęs vajus 
Dulles ir Adenaueris—out!..

Rašo R. Mizara

Vakarai ir Tarybų Sąjunga ! $5,000 fondas
I J

—“NATO Vakarai po 14-kos metų ne-i Richmond Hi|l, N. Y. 
gali spirtis už palikimą 
Berlyne, tokios padėties,

Washingtonas.
valstybių užsienio ministrai
jau išvyko iš Washingto-

.šį savaitgalį viešai pagerb-)no, bet tarptautinių teisių kokia ji buvo iki dabar. Jei- 
sime net keturis gerus mūsų i advokatai vis dar tebedis- 
veikėjus. kusuoja Berlyno reikalus”

Elizabethe šeštadienį dailia- rašo James Reston. Ir jis'reikalus reikėtų 
me pobūvyje pagerbsime Jur- apibūdina Vakarų ir Tary-' Jungtinėms Tautoms.

- i (4) Tarybų Sąjunga sa-j
(1) Tarybų Sąjunga tvir- j ko, kad turi būti padaryta, 

tina, kad Anglija, Francū- 
zija ir Jungtinės Valstijos 
turėjo tam tikrų teisių oku-

i gu Vakarai negalėtų susi-
I tarti su TSRS, tai Berlyno 

Ir jis j reikalus reikėtų pavesti

gi Stasiukaitį ir Chas. Anuskį. Sąjungos nusistatymą. I 
i Jurgis Stasiu kailis per ilgu.?) 
metus veikia Cliffside, N. J.; 
jis darbuojasi ir LDS vietos 
apskrityje, eidamas joje vie-, 
nokiąs bei kitokias pareigas. Į 
Ch. Anuškis gyvena ir veikia ■ pavimui vakarinio Berlyno

i po Antrojo pasaulinio karo, 
bet dabar sąlygos pasikeitė, 
ir Berlyno okupavimas vi
sai nereikalingas.

(2) Jungtinės Valstijos kosi pozicijos: jeigu nebus 
; laikosi pozicijos, kad nepai- galima su Vakarais
| san.t pasikeitimo padėties, tarti dėl Berlyno ir taikos 
kol Keturi didieji nesusita- su abiemis Vokietijomis, tai 
rė, tai nei viena šalis nega- socialistinės šalys padarys 1 • 1 • i • i 1 I i i • j * 1 TI 1 IT

Nuoširdžiai paspau s k i m e 
abierrs veikėjams rankas ir' 

\ linkėkime ne tik sveikatos, į 
o ir to, kad niekad nepritruk
tu jiems energijos darbuotis.'...

taika su abiejomis Vokieti-1 
jomis, tai yra, Rytų ir Va- i 
karų. Bet Vakarai, ypatin
gai Jungtinės Valstijos, ne
sutinka tartis su Rytų Vo-; 
kieti ja, nes ja laiko tik i 
TSRS satelitu/

(5) Tarybų Sąjunga lai-

susi-
Sekmadienį Waterbury bus 

viešai pagerbti Juozas ir Ma
rijona Strižauskai 50-metinės 
jų vedybinio gyvenimo sukak-! jį pakeisti Berlyno okupa-į atskirą taiką su Rytų Vo
ties proga. Į cįjos be kitu sutikimo.

Abudu Strižauskai savo su
brendusį gyvenimą paaukojo) (3) Tik įvykusioje NATO 
pažangiajam lietuvių judėji
mui tvirtinti. Abudu yra už
sitarnavę didžiulės mūsų visų 
pagarbos.

^Kuriems tik laikas leis, da
lyvaukite Waterburyje. Ypa
tingai Connecticut lietuviai 
ten privalo būti!

Spėju, jog bus Strižauskų 
pobūvyje ir niujorkiečių.

i kietiia. Tada bus užbaigta
1 karo' padėtis sū Vokiečių

- į konferencijoje Washingto- Demokratine Respublika, ir 
_ no Ancrliici nvnmn nn-ziniifi ! visi okuoantai turės iš Ber-ne Anglija užėmė poziciją, visi okupantai turės iš Ber- 

ir ją palaikė Kanada, kad j lyno pasitraukti.

Jau 5,000 unijistų ! "Pavogė mergaitę 
pikietavo Kongresą savo dukterį

i H

Mūsų vajus sudėjimui $5,- 
000 Laisvei ]
vietą pradžią parodė ne visai 
blogą. Pusė mėnesio dar ne
praėjo, o mes jau turime dau
giau kaip $1,000 sudėję.

Galime tuo pasidžiaugti, 
bet reikia suprasti ir tai: pa
tys didžiuliai šūviai buvo at 
likti Niujorke.

Pas mus visuomet Laisvės 
rėmimo atžvilgiu žmonės esti 
duosnesni už kitų miestų. To 
nieks neužginčys.

Gerai pasirodė ir newarkio- 
čiai.

Esame tikri, jog mūsų did
miesčio laisviečiai dar duos, 
kiek tik begalės, — ypač tie, 
kurie davė mažiau 
šeštadienį.

Bet $4,000 sudėjimas vy
riausiai priklauso nuo kitų 
Sjkestų. Ypatingą dėmesį krei-

Washingtonas. — Virš 
5,000 unijistų pikietavo 
Kongresą, reikalaudami 

viešų darbų, 
trumpesnių darbo valandų 

didesnės nedarbo ap- 
draudos. Vien tik iš Chica
gos unijistas atvyko net še^ 
Gaiš traukiniais.

Tai pradžia AFL-CIO 
unijų veiklos paveikti Kon
gresą imtis praktiškų 
žingsnių kovai prieš nedar
bą. Netrukus unijistai pri
bus iš kitų miestų.

Kaip tik išvakarėse uni
jistų pikietavimo Prekybos 
sekretorius L. L. Strauss 

. paskelbė, būk kovo mėnesy- 
praėjusi je “nedarbas sumažėjo”.

perkelti j naują daugiau

ir

Merideh Conn. — Bar
bora Galiant, 22 metų mo
teriškė, yra trečiu kartu 
vedusi. Dalykas paaiškėjo, 
kada buvo areštuotas Ge
ne Langiano už “pavogi
mą” 2-jų metų mergaitės.

Pasirodo, kad Barbora 
apsivedė su Leo Gallantu, 
bet netrukus atsiskyrė. 
1955 metais, Elkton, Md., 
apsivedė su Gene Langia
no, bet ir vėl atsiskyrė. 
Antras vedybas ji nuslėpė. 
Susirado savo pirmesnį vy
rą Leo Gallantą 
kartu apsivedė.

Atvyko Gene 
su savo broliu ir
mergaitę pavažinėti, 
buvo suimti kaip žmogva- 
giai. Bet Barbora paaiški
no dalyką. Ji sako: “Gene 
yra mergaitės tėvas”.

ir antru

Langiano 
pasiėmė 

Jie

Jung t i n i ų 
R. 
su 

kad

Kairas.
Valstijų ambasadorius 

ilgai kalbėjosi 
Sakoma,

piame j Baltimorę, j Philadel- Hare 
phiją, j Conn, miestus, į Mas- Nasseriu^ 
sachusetts valstiją. Jaučiame, Į Nasseris ketino paaštrinti
kad nepamirš mūs ir Pitts- 
burghas, ir Clevelandas, ir 
Detroitas, ir Čikaga, na, ir visi 
anapus Chicagos.

atakas prieš komunistus. 
Hare pažadėjo suteikti ara
bams dar 200,000 tonų' 
kviečiu.

John Foster Dulles pareiš
kė, kad jis nebegalėsiąs Vals
tybės sekretoriaus pareigų to
liau eiti.

Vakarų Vokietijos kancle
ris Konrad Adenaueris šiomis 
dienomis viešai pasisakė, kad 
pasitraukiąs iš tos vietos!

Taigi, štai, beveik vienu 
mostu iškrinta iš labai svarbių 
pareigų du šaltojo karo poli
tikos ritieriai — Dullesas ir 
Adenaueris!..

Tikėkime, kad dabar pasau
lyje įvyks atodrėkis, kad šal
tasis karas bus nustumtas į 
šalį, kad žmonija 
atsidus.

* /Tiesa, Paryžiuje dar tebe
stai šaltojo karo
apaštalas — de Gaulle. Jis tik 
neseniai tarėsi su Adenaueriu, 
“kaip laikytis prieš ruskius.”

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos davė 7 dide
lius karo lėktuvus Pakista
nu i.

nusilaikė”

lengviau

Adeilaueris jau
šalin... Būtų gerai, kad jį pa
sektų ir išdidusis generolas, 
kuris, anot prezidento Roose- 
velto, pats nežino, ką nuduo
ti: Joaną Arkietę ar Clemen
ceau ?..

Vėliausios žinios, beje, sa
ko: Dulles ir Adenaueris, sa 
vo paskutiniu pasispardymu, 
visa darys, kad viršūnių kon 
ferencija neįvyktų.

politikos Įsitikinkime, jog karo dėl 
Berlyno nebus.

Jei taip visi žmonės tikėtą, 
tai jo ir nebūtų.

Veda karo laivyno 
propagandą

New Yorkas. — Įvyko 
paminėjimas 170 metų su
kakties nuo Jurgio Wash- 
ingtono išrinkimo prezi
dentu. Federal Hąll Memo
rial mitinge kalbėjo gene
rolai ir admirolai.

Admirolas Thomas S. 
Combs pareiškė: “Juo
džiausias debesis Jungtinių 
Valstijų istorijoje kabo virš 
mūsų galvų”. Jis įrodinėjo, 
kad “milžiniškas Tarybų 
Sąjungos submarįnų laivy
nas, ginkluotas raketomis, 
sudaro didžiausią Amerikai 
pavojų”.

Jis reikalavo tvirtinti 
Amerikos karinį laivyną. 
Admirolas įrodinėjo, kad 
žmonės neturi priešintis 
taksams.

| Veronika ............... £.00
A d ynov i Lukšių Antanas ... 2.00 Balandžio 4 q., pei woi-į t-» <i»i t ii• A.1 J Po $1: Jonas Brooklyme-

tis, Jonas Lazauskas, J. Vi- 
nikaitis, J. Babarskas, U. 
Bagdonienė, N. Kanopienė, 
H. Siaurienė, A. Styrienė, 
M. Juškiene, W. Brazaus
kas, G. Diržuvait, K. Kar- 
pavičienė, Bevardė, A. Viž- 
lianskienė.

Per O. Čepulienę ir 
S. Vinikaitienę

A. Bimba ........... $10.00
V. ir V. Btinkai ... 10.00 
Elena Brazauskienė 5.00 
J. Aleksaitis ......... 5.00
Meškiai ........ ,:.... 5.00
Z. Gailiūnas ........... 5.00
R. ir I. Mizarai .... 5.00 
N. Kaulinienė ....... 2.00
Adomėnas ......... .. 2^00 i politiką.
P. Bechis ..............  2.00• pareiškė:
Po $1: Brooklyno muzi- ■ reikalaujate, kad mes sek- 

, tume jus, bet ką mes gausi- 
I me, jus sekdami?”

Amerikinis koresponden- 
rew Middleton rašo, 

kad daug anglų supykę dėl

cesteriečių suvaidintą ope
retę “Čigonai”, vietiniai ir 
iš apylinkės lietuviai atida
rė Laisvės persikėlimo Fon
dą su gražia pradžia. Aukų 
gauta $420. Aukojo:

Per L. K—tę ir 
M. Lic eikienę

J. P. iš K...........  $100.00
Jonas Jr. ............... 25.00
Philip Ku^ ......... 10.00
Brooklyno Onutė .. 5.00

•K. Petrikiėnė ....... 5.00
D. Veličkienė ....... 5.00
J. Patašius!............  5.00
S. Sasna .. .............. 5.00
A. Bepirštis ........... 5.00
Geo. Wareson ....... 2.00
P. Mikulėnas ......... 2.00
F. ir D. Mažiliai ... 2.00 
V. Venskūnas.......... 2.00
B. Navalinskienė .. 2.00

(Tasa 6-tam pusi.)

Anglai kritikuoja Amerikos 
. politiką ir prezidentą

Londonas. —Anglų spau-ikos. Daugelis sako: “Jung
tinės Valstijos nori, kad . 
Anglija būtų jų talkinin
kė,, bet jos Angliją laiko ne 
kaipo lygią talkininkę, bet 
kaip satelitą”.

Anglų spaudoje didelis 
nepasitenkinimas Ameri
kos admirolų ir generolų 
smarkiomis kalbomis prieš 
Tarybų Sąjungą. “Daily , 
Mirror” ir “The Sunday 
Express” rašė, kad Ameri- 

! kos generolai ir admirolai 
) kalba, rėkauja ir daro vis
ką, kad “užmušti Europo- 

■ j e daromas pastangas su- 
i švelninti politini itempi- 
I mą”.”.

Anglų laikraščiai daro iš- 
incuAvo! vadą, kad Jungtinių Valsti- 
kritikas jų vyriausybė, būdama mi- 
jankiai, j litaristų įtakoje, yra prie- 

’ J šinga tikriems pasitari
mams su Tarybų Sąjunga. 
Amerikos militaristai ją 
stumia į karą, o preziden
tas, būdamas menkos svei
katos ir pavargęs, negali i

da rašo, kad prezidentas 
Eisenhoweris yra per daug 
pavargęs ir ligotas vado
vauti Vakarams būsimoje 
viršūnių konferencijoje.

Žymus anglų žurnalis- Į 
tas Malcolm Muggeridge 
žurnale “New Statesman” 
rašo, kad Eisenhoweris ne
turi sveikatos ir gabumų 
tam reikalui, o konservaty- i 
vių “The Sunday Express”, ■ 
Lordo Beaverbrooko' laik-i 
rastis, patarė Eisenhowe- 
riui iš prezidento vietos re
zignuoti.

Anglų spauda kritikuoja 
Jungtinių Valstijų Valsty
bės departmentą ir Ameri
kos spaudą, kuri reikalauja 
Anglijos se k t i Amerikos 

Vienas 
“J ū s,

Adenaueris bus kandidatas į
i . .. .1 • kad daue . ..............

V. Vokietijos prezidejitp vietą i}, i j* i p * ' p * **

kitose socihlistinJse ! šalyse i/|fwtl|| Amnrilrnin 
nemato nieko stebėtinų. Į sjau£ja reakcija

Mexico City. Politinė! New Haven, Conn. — 
policija daro kratas Komu- Baisi tragedija įvyko Krau- 
nistų partijos centru o- su šeimoje. Bedarbis Kirk, 
se ir areštuoja veikėjus.: Kraus, 48-ių metų amžiaus 
Buvo suimta virš 3,000 ge-1 išprotėjęs, pasigrobė virvę 
ležinkeliečių, šimtai jų te- ir pasmaugė du savo 
belaikomi militariniu o s e nūs, — Richardą ir Donal- 
kalėjimuose. Policija gi- dą, 8 ir 9 metų amžiaus, sa- 
riasi, būk ji suėmus daug vo dukrą Lindą, 12-kos me- 
literatūros, .kurstančios ge-' tų, ir savo seserį Elizabe- 
ležinkeliečius į streiką. . thą, ir bandė pasmaugti 
. , .. . tv l žmona.Siaučia reakcija ir Pietų, 
Amerikoje. Buenos Aires) “Mūsų rūpesčiai jau^ pa- 
mieste suimta daug unijis- sibaigė”, tarė jis savo žmo- 
tų ir peronistų. Komercinė, nai, kada ta parėjo iš dar- 
spauda reikalauja, kad Ar- bo. “Mūsų vaikai jau negy- 
gentina nutrauktų diplo-)vi”. Ir puolė ją smaugti.

Moteriškė ištrūko į gatvę. 
Tada Kirk uždegė namą ir 
patsai sudegė.

Bonna. iįabartins’Va
karų Vokietijos kancleris 
Adenaueris, 83-ių metų am
žiaus pasiskelbė, kad atei
nančią vasarą jis kandida
tuos į prezidęnto vįetą. Da
bar Vokiečių Federatyvės. 
Respublikos prezidentu yra 
Theodoras Heussas, apie' 
kurį pasaulyje mažai kas 
žino, nes šalies reikalus 
tvarko Adenaueris.

Adenauerio pasiskelbi- 
mas, kad jis kandidatuos į 
prezidentus, į iššaukė kapi
talistinėse valstybėse nusi
stebėjimą. Bet Rytų Vokie
tijoje, Tarybų Sąjungoje ir

•J i

Maskvos radijas pareiškė,- 
kad Adenauerio vardas 
smunka, nes jis laikosi ka
ro politikos, nuo kurios 
laipsniškai atsisako irAng-

\Kada Paryžiuje, Wash- 
in^tone, Romoje ir Bonnoje 
girdisi nusistebėjimo bal
sai, tai Londone jaučiamas 
ramumas. Jau kai kurie 
laikraščiai suspėjo pasisa
kyti, kad Adenaurio pasi
traukimas iš kanclerio vie
tos kaip tik gali pasitar
nauti Anglijos politikai.

Vėliausios žinios
Bostonas. — Mass, vals

tijos seimelio Teisių Komi
tetas atmetę pasiūlymą iš
teisinti Sacco ir Vanzettį.

Francūzijos

Varšuva. Lenkija yra 
pasitenkinusi, kad Adenau
eris pasitradkė iš Vakarų 
Vokietijos kanclerio vietos.

---- i .......-------
Paryžius.

prezidentas de Gaulle tvir
tina, kad jeigu pakriks už
sienio ministrų konferen
cija, tai tadh neįvyks ir 
viršūnių konferencija.

---- ------ -
Bonna. — Adenaueris

ko kad jis, judamas ir Va
karų Vokietijos preziden
tu, vis vien nusakys jos už
sienio politiką.

sa-

“GyvojoNew Delhi.
dievo” - Dalai Lama pase
kėjai tvirtiną, kad jų šali
ninkai Tibete yra įsteigę 
savo slaptą .valdžią.

Bonna. — Spauda rašo, 
kad užsienyje žmones su 
ukvata perka vokiečių pa
gamintus mažus “Volkgva- 
gėn” automobilius. t

• išprotėjęs bedarbis G
■. • «w 1— v •išžudė savo seimą

sū-

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas davė pas- 
portą Algerui Hiss išvykti 
į užsienį.

New Yorkas. — Trečia
dienį, balandžio 8 d., buvo 
šilta, kaip vasarą. Šilumą 
pasiekė 80 laipsnių.

Washing tonas. — Į mūsų 
šalies sostinę suvažiavo virš 
7,000 bedarbių unijistų ir 
reikalauja praktiškų žings
nių kovai prieš nedarbą. 
AFL-CIO vadai aštriai kri
tikavo Eisenhowerio val
džią. Jie sakė kad ji be- 
dar bins tik “pažadais” 
“Maitina”.

Washingtonas. — Strate
ginio karinio orlaivyno va
das generolas T. Power sa
ko, kad Jungtinės Valsti
jos dar vis neturi raketų, 
kriomis galėtų pasiekti Ta
rybų Sąjungą.

Maskva. -— Tarybų spau
da aštriai kritikuoja 
SEATO. Rašo, kad toji ka
rinė sąjunga palaiko nera
mumą pietrytų Azijoje.

matinius ryšius su Tarybų 
Sąjunga.

Urugvajuje Jungtinėms 
Valstijoms pataikaujanti 
spauda siūlo nutraukti di
plomatinius ryšius su Ta
rybų Sąjunga ir nevesti su 
ja prekybos.

SAKO, KAD AMERIKOJE 
NEDARBAS MAŽĖJA
Washingtonas. — Eisen

howerio administracija pa
skelbė kad kovo mėnesyje 
i bedarbių buvo 4,362,000, 
) kurie gauna nedarbo 
i drauda. Vyriausybės de- 
I partmentai tvirtina, 

_  1 per pereitąjį mėnesį bedar- 
publikos vadai pasišaukė • bju skaičius sumažėjo 387,- 
anglus, francūzus ir ameri- vo
kiečius aliejaus kompanijų' 
viršininkus ir tarėsi. Ira-) 
kas yra labai turtingas; 
aliejaus šaltiniais. Užsienio 
kapitalistai iki dabar eks- jas platina gandus, būk 
ploatavo aliejaus gavybą, j nau ja revoliucija prasidėjo 
dalindamiesi pelnais pusiau | Irake. Gandams pradžią 
su Iraku.

Londone, Paryžiuje ir 
Washingtone yra <

Irako respublika jau 
tariasi dėl naftos

Bagdadas. — Irako res-

ap-

kad

KAIRAS VIS PLATINA
Gandus apie iraką
Kairas. — Nasserio radi-

davė, kada per Suezo kana- 
lą praplaukė tarybinis lai- 

___ \ y—’ didelis vas I L*aką su 855 kurdais,
sujudimas. Aliejaus kom- Kairo radijas saukia,, būk
panijos bijosi, kad Irakas 
nesunacionalizuotų
šaltinių. Yra aišku, jog se
na padėtis nepasiliks, neš 
japonai ir italai siūlo Ira
kui nuo 60 iki 75 procentų 
pelno nuo aliejaus.

naftos
kurdai vežami sukilimui 
slopinti.

Kaip žinia, kurdai iš Ira
ko buvo pabėgę 1946 me
tais, kada ten siautėjo ka
raliaus Feisalio reakcija, o 
dabar jie grįžta namo.
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Aštriai
DREW MIDDLETON, New York Timeso korespon

dentas Londone, praneša, kad pastaruoju laiku anglų 
spauda ir individualai smarkiai pradėjo kritikuoti 
Jungt. Valstijų vyriausybę, ypatingai prezidentą Eisen
hower)

Prezidentą Eisenhowerj, sako korespondentas, dau
guma anglų lyg ir iš gailesčio kritikuoja, skelbdami, 
kad jis esąs bejėgis, nesveikas, silpnas vadovauti tokiai j 
šaliai kaip JAV. j

Tenka užtenkamai kritikos ir bendrai Amerikos 
politikai, kuri yra nukreipta prieš susitarimą su Tary
bų Sąjunga.

Anglai sako, , amerikiniai, generolai tik kalba apie 
savo jėgą, apie karą, tik grąsinimo politika jie gyvena. 
Na, o prezidentas yra per silpnas, jų nebegali suvaldyti.

Mes manome, kad šioje kritikoje yra daug tiesos.

tui ilgą memorandumą.
Memorandume esanti reiš- 

' kiama baimė, kad gali 
J įvykti tarp Rytų ir Vakarų 

turi i susitaikymas ir san t y k i ų 
Mes į įtempimo sumažėjimas. Jei!

■ duosime juinš, ką mes turi-1 įajp atsitiktų, jei dabartį-1 
Tėviškės me> ° .)us duokite mums, ką.njaį tautų rubežiai būtų | 

............... . x__ 2 d.) Al. j galite ir turite. Iš to nau-, pripažinti ir jei visa padėtis 
Gimantas savo straipsnyje ^os bus visiems. Ypatingai | susinormali-zuotų, tai iškil- 
“Skilimas”i kalba apie dipu- tokio bendradarbiavimo! tų, girdi, 
kus ir ju bėrimą dėlei san->^us naudos žmonėms, kurie, 
tykių si/Lietuva. dėl vienos ai’ kitos priežas-1

Jis rašo:
Tenka pripažinti, joo- pasta- ... , .. ,.

■ . i . ,, viais ir pas 'save išlaikytiruoju metu pastebimas aiskus 1 I J
nuomonių pasidalinimas, lyg; lietuvybę.
ir skilimas, svarstant santykių i Tai taip mes suprantame 
su tėvyne reikalus, šio teis k i- kultūrinį bendradarbiavi- 
nio nederėtų perdaug, pūsti, ma su Lietuva. Mes karš- 
didinti, bet nebūtų reikalo ir sveiRiname tuos “dipu- 
jį mažinti, nedayertmU Vie-;
na tautiečių puse galvotų, jog ’ v
tokiu būdu nederėtų daugiau Į daibiavimo trokšta 11 S1C-

I plėsti dabar esamus ryšius su 1 kia. Tik gaila, kad, kol kas, 
[svetimųjų tvarkomu kraštu, j jų nedaug tesigirdi. O jie 
kiti gi, priešingai, reiškia įsi- turėtų SUl’asti būdus Slllau-| 
tikinimą, kad tokie santykiai I ^ymuĮ tos geležinės UŽdan- 

i plėstini ir palaikytini. . • , UXT .. _ , „'gos, kurią “Naujienos, !
Tiesa, girdi, kad viešuose' “Draugas,” ‘‘Tėviškės žibu-1 

tuo klausimu pasisakymuo-1 riai” ir kiti panašūs laik-Į 
. se dauguma kalba prieš bile ' raščiai yra užleidę tarpe jų ! Raį įvyko • baisi 
kokių santykių su Lietuva ir Lietuvos. ” ” ’
gerinimą, taisymą,„keitimą, i --------
Bet, sako straipsnio auto-! SAKO, “AMERIKA 

mažai tereiškia, i BIJO KOMUNIZMO”
Kunigų “Draugas”

'Vaiką zaioitiaka
GERAI, KAD
DIPUKAMS
AKIS ATIDARO

Kanai Ii skiliose
žiburiuose” (kovo

Philadelphia, Pa.
pavykusio Lietuvošr*

! Mauti, tai klausimas 
'būti statomas šitaip:

i IR NUVAŽIAVO I
Visi žino, kad Tibete prieš i 

į liaudies vyriausybę sukilo . ' fH rodv mo
'kunigai ir dvarininkai, ku-; . T TĄ. . . u • k. „i LLD 10 kuopa turėjo pane tun ir savo popiežių, . . / . , tL. . . T j. 1 m įrengimą, kuris Įvyko ba- i Dalai Lamu vadinamą. Tąsi. ?v. , T.4 _ . j , , landzio 4 d. Lietuvių Re-sutverimas dabar paspruko . n.™* L v- t- i n- •! publikonų Klube. Buvo pa- J Indiion. Jis save skelbiasi j1 T 'Q u •’ . .. ., rodyti trys filmai is Lietu-gyvuoju dievu. Tikesite,: \ • m
i i . , v .v. vos: Lietuviu Meno Deka-• 4. ar ne, bet bedieviškas men-i . T . .. . ,.“UT , .‘Lietuvai didžiau-1 .. ’ UTZ . . da Lenkijoj, “Lenkai Me-„ Iseviku “Keleivis \sita suki- . . . . ;i sias pavojus. ' . \ ... . Y..*' u : ninmkai Lietuvoje” ir “Ka-r> • - -i Įima ir šita fanatiku po-į . T. . . .Pavojus, žinoma, susida- . a „ . • jnados Lietuviu Delegacijakarstai sveikina.'. , . „
Kunigų n- dvarininkų suki-; J ,-odvmas išėio 

:lima “K.” vadina sukilimui. , . r> i • uI v v v .. , i labai gerai. Paveikslai la-uz savo sakes nepriklauso-1. . v_ ... . ..., 1 i bai gražus, tikrai artistis-
■ J ki, viską aiškiai buvo ga-

savo Kas gi tikėjosi, kad nca- Įima girdėti.
nelaimingus pasekėjus. Gal pykanta komunizmui kelei- torius buvo Banis, jaUhas 
jiems prisieitų iš viso baig-ivinius bedievius nuves pas vyras iš Merchantville, N. 
ti raketą su “Lietuvos va-1 aršiausių religinių fanati-! J.
davimo” bizniu. kų Dalai Lamą? ;

. ties gyvena Užsieniuose, bec j rytų, bet’jau ne Lietuvai. I 
kurie trokšta! pasilikti lietu- Pavojus susidarytų trinia-

kiniams raketieriams, jeigu i 
tarptautinių santykių įtem
pimas sumažėtų. Jiems sun
ku būtų apgaudinėti Filmų opera-

Filmai užėmė dvi valan- 
= das, ir viskas atlikta kuo • 

.geriausiai. Publika užsilaL 
. i kė ramiai, atidžiai tėm'Ąo \ 

i ir buvo užinteresuota tais 
vaizdais, kurie matėsi ekra
ne. Buvo visiems malonu * 
klausytis dainų ir muzikos. 
O tie lietuviški šokiai— 
ra i puikiai, artistiškai at
likti. Visi džiaugėsi ma- 

učumn.'.Kų. l tokratiakai ir va]do unįjas j tydami tikrą meną, čia ma-
i mas dar vis nesibaigia. 11 j biul.okl.atiškaj; tai visiems j tesi liaudies, žmonių tikras 

i žinoma. į gyvenimas, kur nėra ponų
Vandenio iš minėtos ka-Įir išnaudotojų; Čia visi 

i syklos jau daug išsiurbta, j linksmi; čia šokiai, muzika 
ir pirmi tyrinėtojai jau bu-|ir dainos; čia matosi šypsą 

čia nėra

SCRANTON, PA
Dar apie tą baisiąją I nes esu ilgus metus dirbęs 

tragediją i anglies kasyklose. Tai vė-
t x . i žys, kuris ėda mainierių irJau trecias menuo eina, J ’ . • . .. .•tmp-pdiia !ne vien^ klt^ umją‘ Kad 

iv i- i ii • * iuniju vadai, imdami sau Į Knox anglies kasykloje, sa-1 a ... ’ , nenaiso
i lia Pittstono, kur žuvo 12 ! n}\kįniskas. al£as’ nepaiso 
i darbininkų, bet tyrinėji-1 -- - - - - -- '

1 rius, tai
Į nes esanti uždėta griežta 
.cenzūra priešingai 
' nei. “Eilėje laikra: 
! sako, “i 
'skverbti priešingi pasisaky-i. ,, ' Visai Europ
1 m ri i ' (’ 1 munizmo žnyp

Mums tai labai idoniu.. •v ; J Ihai ------------
Mums žinoma, kad labai komunizmo

■ daug naujų imigrantų nore- kiai :
■tų užmegsti ryšius su Tary- vienas sveikai 
i bu Lietuva, bet jų balso ne- f amerikietis.
isigirdi menševikų, klerika-! Amerika1 . .. .............. | . komiteto nariu DominicI * . ; ... i : Rytai. Jie rupi jai ne vien tik koiihilio nanų, ljoiiiuuc
jlų ir smetommnkų. spaudo- . humanišku pcžvilgiu ir noru J. Alaimo, kyšiais gavo net 
ije. Dabar paaiški kodėl. į padeti žmonėms, bet ir dėl to, virš 30,000 dolerių nuo ge- 
| Reiškia, jiems tos spaudos kad ten įsigytu draugų, kurie gūžės mėn. 1954 m.; iki pra- 
skiltys uždarytos. sudarytų lyg kokią sieną, ne-’ eito sausio, 1959’m.'Taipgi

TUOJAU PO TO, kai Britanijos Macmillanas apsi
lankė Washingtone, kai buvo susitarta dėl viršūnių kon
ferencijos sušaukimo, mes, rašydami apie tai, priminėme, 
jog Amerikoje bus dedamos visos pastangos (iš reakci
ninkų pusės), kad viršūnių konferencija neįvyktų.

Taip dabar ir atrodo. Visokie karštagalviai tik rė
kia. tik šūkaloja apie tai, kaip būtų lengva Amerikai į 
“paklupdyti” Tarybų Sąjungą; visokie siaurapročiai, 
jau spėlioja, būk viršūnių konferencija neįvyksianti, 
jei ji ir įvyks, tai nieko gero neduos.

Žinoma, su tokia politika einant į viršūnių konfe
renciją nieko gero iš jos negalima būtų tikėtis.. Vyks
tant į tokią ar kitokią konferenciją, aišku, visųpirmiau- 
siai reikia galvoti, kaip susitarti, o ne apie 
nesusitarti.

Atrodo, kad užsienio reikalu ministru
-įa gegužės mėn. 11 d. tikrai įvyks. Anglijos, 
Francūzijos užsieniniai diplomatai 
jie laikysis toje konferencijoje.

Jeigu iš anksto bus nutarta, kad užsienio
ministrų konferencija nepavyktų, tai ji, žinoma, ir ne-'nei už, nei prieš. Be to, jis.ir “Draugo’ 
pavyks. O tuomet gali nebūti ir viršūnių konferencijos., pakartotinai kalba apie Lie-i Nenorime įtikinėti juos

Įdomiausias dalykas, kuris iš dabartinių diskusijų 
išplaukia, tai bus tas: mūsų vyriausybės pareigūnai 
skelbia, kad jie jokių nusileidimų Tarybų Sąjungai Ber
lyno ateities klausimu nedarys. Na, jeigu nedarys, tai 
kokie ten gali būti susitarimai?

Mums atrodo, Berlyno ateities klausimu Rytai siū- Į 
lys savo sumanymus, o Vakarai—savo. ' , 
lio tų sumanymų reikėtų padaryti išvadas, reikėtų su
rasti vidurį. Jeigu užsienio reikalų ministrai galutinio

dieną) daro išvadą, kad 
m, Jis, Amerikos valdžia labai bi- 

neį s t e n g i a prasi- janįį komunizmo. Girdi:

(bal I kuo daugiau tyrinėja, tuo j 
' ‘ daugiau atidengia baisės- į

nių dalykų, susijusių su ta! 
kasykla ir mainierių unija, i

Pasirodo, kad
■* L f-' ♦x Ali A A AAAVVVjCAl J W VI MCI < vICAAaLxJO y Vld A11<A

. . . . . , minėtos i vo nusileidę į kasyklos pir- žmonių veiduose;
patekus j ko- , kasyklos operuotojas, Louis imą anglies sluoksnį,

lies, pačiai Ame- Fraprjzi0) su saVo partner-1 nieko gero neatliko, m

p 
f

tai, kaip

konferenci- ■. skiltys uždarytos.

i ’ keV nusiminimo!
SU saw partner-, nieko gero neatliko, neska-į Publikos prisirinko pilna 

H • klubo svetainė. Įžangos ne- 
bet rinkta dovanos 

•andaU tai'tebėra'! išIaid1'J Padengimui, kurių, 
surinkta netoli šimtines.

Pasibaigus filmų rody- . 
mui, kuone visa publika su
ėjo į klubo bufetą ir susėdę 
prie stalų linksminosi ir

susidarytu tikrai dideli pa vogč angų į§ uždraustų i sykla labai užnešta dumb 
imznio pavojai. Tai pui- vįetų if davinėjo kyšius | lu, purvu, kad ir išbrist 
S sveikai Lralv o i n n t i s mainierlll unlJ0S 10 k a l o i negalima. O kur zuvusiųjį 
ikietis Į 800d komiteto trims na-j lavonai randasi, tai teber:

išbristi1.
unijos lokalo ‘ negalima. O kur žuvusiųjų i. uvo’- 
. _ j l •____ „Ii. . i . . . , . _ 11;

r ūpi ir Tolimieji Įi I riams, kad tylėtų. Vienas ■ ateities klausimas.

i humanišku požvilgiu ir noru J. Alaimo, kyšiais gavo net

Amerikos, Teisingai Gimantas bara praleidžiančią 
jau susitarė, kaip tuos laikraščius. Bet paskui | c'rztl 11 

ir jis pats nušneka nei šį, ( 
reikalų-nei tą. Jis pats sakosi esąs 

ir ne-1 nei už, nei prieš. Be to, jis. ir

\ k omu n i z m u i 
artėti Amerikos

Eks-mainierys

Bridgeport, Conn.
LDS 5-tns Apskrities 
Konferencija Atkelta 

Į Balandžio 19
LDS 5-tos Apskrities 

konferenccija įvyks balan
džio W d, Lietuvių salėje, 
407. Lafayette St., Bridge
port, Conn. Pradžia 10:30' 
vai. ryte. Konferencijoje 
dalyvaus atstovas iš LDS 
centro.

Buvo pranešta, kad kon
ferencija įvyks balandžio 
26 d. Bet tą dieną Hartfor
de įvyks svarbus parengi
mas (bus perstatyta opere
tė “Čigonai”) Dėl to kon
ferencija atkelta į balan
džio 19 d.’

Visi 5-tos Apskrities 
kuopų išrinkti delegatai 
prašomi įsitėmyti šį prane
šimą, ir dalyvauti konferen
cijoj.

šis gaivalas dalyvavo :rake- 
tiei’ių konvencijoj, ... Apala
chin, N. Y., 1957 metais. 

Bijo, žinoiųa, komunizmo; Jį valdiški agentai-FBI at
sekė į Pittstohą. Gi- minėto' 
lokalo pirmininkas, Charles 
Piasecki, gavo kyšiais 6,353 
dol., o kitas komiteto na
rys, Anthony Argo, irgi 
gavo 5,312 dol. Jie visi da
bar randasi po užstatu ir

redaktoriai.

i tuvą kaip “svetimųjų valdo-!kad jie neišnjiintingai daro, 
Į mą 1 kraštą.” Jo išvedžioji-i nes tas nieko nepagelbėtų.
J mai labai kvepia, troškimu, i Šimutis ir jo kolegos yra iš-
'' ' - ■ • ■ arba bilc sigandę ir veikiausiai to-

iki gyvos gal- iauRįa teismo. Gi pats mi-

! mai
' kad kultūrinis
■ koks su Lietuva santykiavi- kiais pasiliks
I mas turėtų padėt sunaikinti vos.

Tik vienas
į tvarką. Į rūpi. Jie net

Mums gi atrodo, kad tuo! teisės siūlyti

Na ir iš dange- ' Lietuvoje socialistinę san-1

žodžio duoti negalėtų, tai viršūnių konferencija tikrai i supratimu pagrįstas bend-i apsidirbimui
galėtų.

Bet reikia tartis, derėtis, o ne gązdinti “sunaikini 
mu”. Sunaikinimas, atsiminkime, gali būti tiek pat pa- į save ir savo pasekėjus tie, 
Vojingas “naikintojams”, kaip ir “naikinamiesiems”.

Kas to nesupranta, nieko šiandien nesupranta.

; radarbiavimas neįmanomas, 
j ir skaudžiai apgaudinėja

Televizija ir kultūra
“THE VVORKERIO”, anglų kalba leidžiamo pažan

gaus savaitraščio bendradarbė, Elizabeth Gurley Flynn, 
rašo, kad ji pradeda neapkęsti amerikinės televizijos.

Ši veikėja sako, kad skelbimai, jų daugybė, žmogų 
taip atbukina, kad jis nebegali žmoniškai įvertinti net 
ir geresnių programų, teikiamų televizoriuje.

Programos per nelyg aštriai yra cenzūruojamos. 
Neišgirsi žmogus ten net ir geresnių juokelių. Viskas 
taip perkošta, kad nebūtų “kas nors užpykdytas.”

Miss Flynn teisi, sakydama, jog televizija gali labai 
daug pasitarnauti žmonių apšvietai ir kultūrai, bet ji 
tam netarnauja: komercinės reklamos (alus, cigaretės) 
sumenkina net ir tas programas, kurių būtų galima pa
sižiūrėti ir pasiklausyti.

Kotnunistij vajus
V JAV KOMUNISTŲ PARTIJOS vadovybė paskelbė, 
kad su š. m. balandžio 15 d. ji pradeda vajų už sukėlimą 
$115,000. Iš tos sumos $30,000 eis partijos Nacionaliam 
Komitetui, o $85,000 bus paskirstyta valstijinėms ir 
miestavoms partinėms organizacijoms. /

Na, o savaitraščio “The Worker” administracija 
skelbia, kad tą pačią dieną savaitraštis taipgi pradeda 
savo vajų už sukėlimą $60,000 laikraščiui leisti fondo.

Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos vadovai sa
ko: gana snausti, reikia pradėti didesnę veiklą, nes pats 
gyvenimas to reikalauja. Nedarbas plečiasi,—reikia pa
dėti bedarbiams kovoti už savo reikalus; taika tebėra i 
pavojuje—reikia kovoti už taikos išlaikymą.

! kurie tikisi apgausią Tary- 
l bu Lietuvos žmones ir i v iįtrauksią juos ir jų vadovy-i 
' bę į sugrąžinimą Lietuvon l 
■ dvarininkų, buožių, kapita- | 
llistų ir kunigų viešpatavi-| 
mo. Kaip tik tokie sampro-! 
tavimai, nors ir labai sub
tiliai reiškiami, kenkia kū
rybiniam santyki a v i m u i 
tarpe Lietuvos ir išeivijos.

Taip pat m u m s atro
do visiškai nelogiškas 
Gimanto i reikalavimas “ly
gaus pasikeitimo kultūrinė
mis vertybėmis.” Skamba 
taip, jog tarytum čia eina 
kalba apie dviejų tautų, ar
ba dviejų valstybių susita
rimą, o ne apie vienos ir tos 
pačios tautos žmones. Juk 
tai savo 
Lietuvai, 
apie Lietuvos ir

dalykas mums 
uri morališkos 
atominį karą 
su komuniz

mu. Piršdan i karą ir mels
damiesi už phskubinimą to
kio karo, jid kriminališkai 
nusižengia pfieš visą žmo
nija. ;

HITLERIO PADAUŽŲ 
BALSAS

Menševikų “Naujienų” 
i redaktorius labai džiaugiasi 
sūaretėjimu ir susibičiulia
vimu De Gaiillės Prancūzi
jos su Adenauerio Vokieti
ja. Tai esanti didžiausia 
žmonijai palaima. J okios 
grėsmės iš vokiečių pusės 
nebesą nei francūzams, nei

nčtos kasyklos operuotojas 
irgi po užstatu, laukia teis
mo. Jis aršiausiai išnaudo
jo ir skriaudė mainierius, 
žinodamas, kad tie vargšai 
niekur neras teisybės, nei 
užtarimo. Jis jiems nemo
kėjo už darbo viršlaikius, 
nors jis juos vertė dirbti, 
kada tik jam reikėjo. Tik 
dabar jie pridavė tyrinėji
mo komitetui savo reikala
vimus užmokesties už ilgų 
laikų išdirbtus viršlaikius. 
Bet ar gaus, tai kitas klau
simas.

Net atrodo, kad ir mai- 
nierių unijos 1-mo distrik- 
to prezidentas, ponas Lipi, 
irgi įkišęs nagus į tos ka
syklos supuvusį raketą, nes 
kada tyrinėjimo komitetas 
jfpasišaukė, tai jis griežtai 
atsisakė atsakinėti į jam

LDS 5 Apskr. Rašt.
J. J. Mockaitis

siskirstė į namus visi gra
žioj nuotaikoj. ..• *

Mums reikia daugiau to
kių parengimų!

Mūs rezidencijoj, Ava- 
lon’e, vasaros sezono atida
rymo proga, pas mus įvyks
ta pokyliai. Čia, būnant 
šiame parengime, turėjomė 
progos pasitarti su bičiu
liais apie pokylio surengi
mą šiemet. Čia reikia di
delės talkos, čia reikia pri
dėti daug darbo. Buvo ma
nyta prirengt valgių ir gė
rimų 75 asmenims. Bet 
Mulokaitė, Lipčius ir kiti 
bičiuliai prie mūs rengia
mo pokylio prisideda, su
rengdami “surprise party0 
vienam asmeniui. Kas tas 
asmuo — tai paslatpis. Jie 
rengia tą “parę” plačiu plo
tu. Girdi; publikos bus iš 
visur. Draugė Petrįkienė 
su savo limozinu atsiveja 
Šolomską, Grybą, Gašlūną 
ir kitus. Mildred .Stensler 
irgi bus su savo kvartetu. 
Su Kazlausko pagalba fi- 
ladelfiečiai atvažiuoja bu-

Girdi, šis parengimas

2tp.«Laisve (Liberty)—Penktad., bal. (April) 10, 1959
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kuriai kitai tautai. Ir visus statomus bent kokius kiau
tuos, kurie su tokia filosofi- Šimus. Ir dabai* ir tas ponas 

laukia apkaltinimo už pa
niekinimą komiteto ir teis- i 
mo Ir gana aišku, jei ponas j 
Lipi nebūtų kaip nors įsivė
lęs į tos kasyklos raketą,

rūšies įžeidimas 
Tik pagalvokime 

išeivijos 
kultūrines vertybes! Nejau
gi mūsų senojoje tėvynėje 
tik tiek tų vertybių ir tėra, 
kokių randasi, pavyzdžiui, 
pas Jungtinių Valstijų lie
tuvius? !

ja nesutinka, Grigaitis ap
skelbia “Kremliaus padau
žomis/’

B-et kaip tik tie, kurie- ne
mato pavojaiįs taikai iš ka
pitalistinės Vokietijos apsi
ginklavimo atominiais gink
lais, yra didžiausi padaužos 
—Hitlerio padaužos. Kiek
vienas blaiva? žmogus įma- 
to taikai didžiausią pavojų.

Juk juokinga ir

Kai eina kalba apie tos 
pačios tautos žmones, kai* 
yra noras ii1 ryžtas vie
niems su kitais bendradar-

LIETUVOS PRIEŠAI 
DARBUOJASI

Pranešta, kad šiomis die
nomis Washingtone vėl lan
kėsi Vilko pirmininkas dr. 
Trimakas. Jis įteikęs mūsų 
šalies valstybės departmen-

1 P • .r ‘ .

ŠYPSENOS
RIMTAS KONKURENTAS 

»

Vieno pardavėjo moteris pa- 
; gimdė dvynukus. Ir kada jis 
! buvo pakviestas į ligoninę ap
lankyt savo, moterį ir nauja-įia 
girnius, paėmęs vieną iš jų ant [su.

O! die- bus didelis ir mes turime 
prirengt valgių ir gėrimų 
150-ims asmenų.

Taip dalykams esant, po
kylis dabar tęsis per dvi 
dienas — šeštadienį ir sek
madienį, gegužės 30 ir 31. 
Surengti tokį didelį pdky*< 
Ii—reikės pridėti daug dar
bo, reikės daug talkūs. Tuo 
reikalu buvo kalbėta su 
daugeliu moterų, ir jos pa
sižadėjo gelbėti gaspadinia- 
vime — tai Liaudanskiehė, 
Tureikienė, Merkienė, Plė*- 
tienė ir Kovalcukienė.

rankų, sako į slaugę:
ve, vos tik atėjo ant šio svie
to ir jau turi sau konkuren-

GERA ATMINTIS 
Vaikas klausia pas tėvą, 

. tai yka, kad piešėjas aut 
raketą, piešinio pasirašęs “ Anoni- 

tai jis ne tik būtų griež-ima®’ • 
čiausiai pasmerkęs tuos lo-i Tėv^svx. .. , , , 
kalo vHiniftkus, bet būtu \ad 4 T"01'!;
visai laukan is ' unijos is- Už kiek |aiko k
drėbęs, kaip niekšus parsi- į klausĮa vaik0. _ IUs sumušg 
davėlius bosams ir mestųsi Į brangia mano pypkę?..
į darbą apvalymui abelnai i vaikas—Anonimas... 
visbs mainierių unijos, savo į  
distriktenuo tokių parsida-g —Pabėgus mano žmonai, 
vėlių ir raketierių. O rei-i netekau 
kia pasakyti, kad Knox ka-i draugo.

—Pilnai tam tikiu, 
lokalų —Taip . . . jis pabėgo su 

mano žmona. .
I. J. Bartkus

sykla nėra nei pirmutinė, 
nei paskutinė, kur 1___ _c
viršininkai ima kyšius iš 
bosų. Aš tai gerai žinau,

kas 
šio

Anonimas” reiškia,

aš
kartu savo geriausio valgį. ,

Taigi) pokylis bus didelis , 
ir gražus. Tuo reikalu dar 
bus kalbėta daugiau.

J, A. Bekampis



ĮVAIRUMAI
—Vėlai rudenį, kai lapai 

pradeda džiūti, reikia .jas 
iškasti iš žemių, išvirti ar 
iškepti ir valgyti. Norint 
žiemai pasilaikyti, reikia ke-

Žmogus jau žino 
pelėdų naudą

Senovėje, kad žiemos lai
ku arti žmogaus gyveno pe
lėda, ji imdavo šūkauti: 
“U-u-u!.. U-u-u!,” tai kas 
turėjo šautuvą, jį tverdavo 
ir skubėjo ją nušauti.

Prietaringi žmonės dar 
galvodavo, kad tokia pelė
dos “giesmė” reiškia kurio 
iš aidimųjų mirtį.

Dabar yra kitaip. Tary
bų Sąjungoje, ir jau dauge
lyje kitų šalių, žino, kad 
pelėda yra labai geras ir 
naudingas paukštis. Jeigu 
kas iš artimųjų turės mirti, 
tai, ar pelėda ūkaus, ar ne, 
visvien numirs.

Lietuviai tą paukštį labai 
teisingai vadina, nes ji pe
les ėda. Pelėda vakare tupi 
ir klausosi, o ji turi labai 
gerą klausą. Kur pelė su
judės, štai pelėda tuojau ten

Bulvė ir žemaitis
Lietuvoje mokyklų vado

vėlyje V. Laurinaitis ir A. 
Iešmantą sekamai pasakoja 
apie bulvių atsiradimą Že
maitijoje. .

Prieš šimtą dvidešimt me
tų Pilypas Brazdauskas, Sa
lantų valstietis, pavasarį 
parvažiavo iš Klaipėdos ir 
tarė savo žmonai:

—Štai pirkau Klaipėdoje 
septynias bulves. Sako, kad' 
jos esančios iš Amerikos- 
parvežtos, labai naudingos 
ir skanios. Mariut, paimk 
lėkštę ir supiaustyk vieną, 
paragausime, ar tiesą sako.

Mergaitė tuoj supiaustė 
vieną žalią bulvę ir padėjo 
ant stalo. Pilypas ir visa 
šeima kando, su druska ap
sibarstydami, žalios bulvės 
skilteles, bet praryti nega
lėjo. Petras, vyresnysis Pi
lypo sūnus, tarė:

—Et, kas jas gali valgy
ti!

rūsyje arba kamaroje supil
ti, it batvinius, o pavasarį 
vėl anksti sodinti su mėšlu 
ir retai.

Pilypas, gavęs tokį paaiš
kinimą, nubėgo žiūrėti že
mėse. Rado trisdešimt tris 
bulves. Kelias ^išsivirė ir 
suvalgė, o kitas pasidėjo 
sėklai. Nuo to laiko pradė
jo bulves sodinti visame že
maičių krašte.

JAV laikai arba 
“Time zones”

Kada New Yorko imeste 
yra 10-a valanda ryto, tai 
Los Angeles dar tik 7-a. 
Kodėl? Todėl, kad Jungti
nėse Valstijose yra keturios 
laiko zonos: Eastern, Cent
ral, Mountain ir Pacific. 
Toks laiko padalinimas bu
vo įvestas 1833 metais.

Žemė, besisukdama per 
vieną valandą, atsuka link 
saulės 15-os meridijanų plo
tą. Kada New Yorke sau-
lė pateka, tai ji Chicagoje 
pateka visą valandą vėliau,, 
ten yra Central laikas; 
Denver, Colo., dar valandą 

Kad patys vėliau, kaip Chicagoje, o 
i n eg ai ė sime valgyti, bent Ramiojo vandenyno pakraš

tyje dar valandą vėliau.

Dėl geografinių 
terminų sąvokos

Vykome mes į tolimą
lionę. Važiavome automo-- 
biliumi. Viens iš mūsų pa
sižiūrėdavome į žemėlapį ir 
suteikdavome auto valdyto
jui patarimų, ypatingai ties 
kryžkeliais.

—Jūs, tur Būt, čionai jau 
daug kartų važiavote, kad 
nenuklystate, — tarė vienas 
mūsų sandraugų.

—Pirmu kartu važiuoja
me,—atsakė tas, kuris žiū
rinėjo žemėlapį. — Štai že
mėlapis ir jis viską nurodo.

—Keista, kaip jūs iš jo 
žinote, į kurią pusę važiuo
ti, kaipgi n e p a k 1 ystate į 
šiaurę, vieton važiavus į 
pietus, — tarė tas patsai 
sandraugas, j

Teko plačiau kalbėti iri 
aiškinti. Ir, k(aip žinia, lie
tuvių labai daugelis nematė 
mokyklos, tai ir nežino, 
kaip naudotis 'žemėlapiais, i

1 • '

Kodėl gi mįs sakome ir; 
rašome 
poje,” 
Azijoje”?

ir turime Šiaurinę Ameri
ką, nes ji yra į šiaurę nuo 
Ekvatoriaus, Pietinę Ame
riką, nes ji beveik visa ran
dasi į pietų pusę nuo Ekva
toriaus., Tas pat bus ir su 
kitais kontinentais. Turime 
Vakarinę, Centrinę ir Ryti
nę Europos dalį ir tt.

Visi žemėlapiai gamina
mi prisilaikant tos pačios 
taisyklės ir terminų. Kada 
pasiimame žemėlapį, tai ži
nokime, kad raidžių viršus

TRUMPAI
KUNIGAS ŠUMNYČIOJ, 
JO ŠUO ŠVENTINYČIOJ

ant kryžiaus. Bet 9,000 
šventkeleivių (pil g r i m s ) 
nebuvo įleista ją pamatyti.

Veik kiekvieną velykų
Chedzy, England, kovo 28 I penktadienį per paskuti- 

(spečial). — Kunigas Ba
zeli, 64 m., sakė sekmadie
nio pamokslą su savo Kerry 
Mėlynu šunim tupint šalia

i jo šventenyčioj, Somerset

yra į šiaurę, apačia į pie- i . 
tus, kairėje pusėje bus va- nepadoru,
karai, o dešinėje — rytai.
Jeigu tai bus Lietuvos že
mėlapis, tai nuo Kauno tie
siai į šiaurę randasi Kėdai
niai, į rytus — Kaišiado
rys, į pietus Birštonas, o 
biskį į šiaurvakarius — Ša
kiai.

nius 33 metus pulkai lan
kytojų praėjo pro moters 
lovą matyti “stigmatą,” 
kaip metinį kraujavimą.

Panelė Neumann jau su- 
^<aime- .laukus 60 metų. Minia žino

jo parapijonai, paeiną išlnių neprileidžiama, tik kun. 
puritonų giminės, pasiprie-1 jų lanko.
šino tam, sakydami, kad; Mergina guli apmirimo 

i padėtyj jau paskutinius ke- 
Vikaras atsakė jiems, | lis metus, kraujui pasiro- 

kad jei jie nemyli jo šuns, j dant abiejose akyse, ant 
tai tegu neateina į pamal-('kaktos ir ant viršaus ran
das.
tiesos eiti bažnyčion, kaip į
ir jie. į

Daugelis parapijonų pa
klausė kun. Bazeli patarimo 
ir nėjo pamaldonsna. Kiti

bus. Gi pelėdos tankios,' Pilypas liepė duoti kiau- 
trumpos ir minkštos plunks-' lei j _ ta bežiūrint vieną 
nos leidžia jai tyliai skra- suėdė. Pilypas atsiliepė: 
Jotb —Penkias likusias paso-

Mokslininkai daro išvadą,; dinkite darže, 
kad viena pelėda per metus, 
išgaudo apie 1,000^ pdių>; kiaules pašersime. 
ir tuo ji sutaupo žemdir-; Mergaitė tuoj nubėgo ir 
biams labai daug grūdų ir' (]arže pasodino. Išdygus vi- 
šiaudų. ' si stebėjosi jų lapais ir laiš-

KIEK LIKO INDĖNŲ
Kada Kolumbas atvyko

Todėl dabar Lietuvoje ir 
kitose liaudiškose respubli
kose pelėdų jau niekas ne
skriaudžia. Prie š i n g a i, 
joms arti žmonių namų 
itaiso duobes ir “namelius,” 
kur jos galėtų vesti savo 
vaikus.

( kais.
Rudenį pas Brazdauskus 

Į atvažiavo svečias iš Liepo
jos. Jam Pilypas tarė:

—Pirkau kelias , bulves, 
i bet nežinau, ką su jomis da- 
! ryti. Pamokyk mane.
| Svečias tarė:

1492 metais, manoma, kad 
Amerikoje, plote kuriame 
yra Jungtinės Valstijos, 
buvo apie 1,000,0,00 indėnų.

1950 metais laike gyven
tojų surašinėjimo dar bu
vo užregistruota 343,410 

I indėnų.

Šuva turi tiek daug'kų.
Tai keista liga, jei ji yra 

tokia.- GaLbūt ji yra , tyčia 
jungiama su velykų penkta
dieniu todėl, kad Bavarija 
—labai religiška šalis. Juk 
velykes nėra pastovios kaip 
kalėcĮos. Jos įvyksta vie- 

metais anksčiau, kitais 
bet; vėliau.

.muno atsistoję veidu į žem-isakė, jog jjs negali rasti i Stigmata reiškia karštą 
i upį, tai yra į tą pusę, į ku-|grunto patvarkyti vikarą, j geleže įdeginimą ant kū- 
i rią jis teka, tai kairioje pu-(kad ii 

“Vakarinėje Euro-! ■ ■ ~ - ”• 1
arba “Pietrytinėje , ni"oje _ Dzūtfrja,“ Aukštai^-;

. „ 3 Todėl, kad yra : ja ir Žemaitija, 
tam tikri geografiniai ter-1 
minai, kuriu 
laikosi.

Išsipūtęs ž(įmės 
vidurys, kuris 
sisukęs link saulės, vadina
si Ekvatorius hrba Pusiau
jas, nes jis žerūę dalina pu
siau į pietinę ( ir šiaurinę 
platumą.

Upių dešinę ir kairę pu- padavė skundą vyskupui
vei-sę surandame, atsistoję 

du į tą pusę, į kurią upė 
teka. Sakysime, prie Ne-

Dr. Harold Bradfield.
Dr. Bradfield bandė su-! nai 

minkštyti kaimiečius, 
negali rasti i

s nesivestų šuns baž-1 no kaip pažeminimo bei be~ 
?"|sėje bus Suvalkija, o deši- i nyėion. Įgėdystės ženklas. Kodėl šis

Kunigas Bazeli užkvietė (užvardi j imas čia yra naū- 
p a s ipriešinusius parapijo- dojamas, — neaišku. 

; nūs sugrįžti bažnyčion 
(atsivesti savo šunis.

Tur būt sputnikas,
lakstydamas po erdvę, kur ! pr'iešam7irly<iam 
nors užtiko šunų dangų ir  
pranešė tam senam kuni-

kad lienė naraniio- TSRS VĖL PRALENKĖ “u Ss fiSl ™NGT'NES VALSTIJAS

Washingtonas. —Dr. Lit- 
—:— ter ir Dr. D. Gates, astro

nomai, sako, kad Tarybų 
Sąjungatoli pralenkus ast
ronomų skaičiumi Jungti- 

. Jie- nurodo,

visi žmonės! MILITARINIS LAIKAS

rutulio 
nuplatos at-

M i Ii tari nes jėgos paros 
laiką dalina ne taip, kaip 
civiliniai žmonės. Civili
niai turime 12 v a 1 a n d ų

11 Antrojo pasaulinio karo 
laiku stigmatą naudojo 

^e“ i hitleristai savo politiniams

i priešpiečio ir 12 valandų *U1’ 
j popiečio, angliškai ženkli- 
(name A. M. ir P. M.

Militariai laikrodis pada-'
Priimta žemės puses skai- i lintas į 24 valandas. Kad ■ 

tyti veidu, atsistojus į šiau-1 išvengti klaidų, tai kiekvie-1 
rę, jeigu veidas yra į šiau-! na nauja diena prasideda į 
rę, tai pečiai įpietus, tada į su 1 valanda ir baigiasi su i March 27 (A. P.).—Tere- jOg Jungtinėse Valstijose

‘ Todėl! militariniuose įsei Neumann šiandie vėl permetus astronomųmoks-
kraujas” iš žaiz- lą baigia 100 žmonių, o Ta- 

Besilaikant *ios taisyklės ta, 15-ta ir 24-ta valanda, (dų, panašiai, kaip Kristaus -rybų Sąjungoje virs 200. '

n am s 
d as.

METINIS
KRAUJAVIMAS

Konnersreuth, Germany, nes Valstijas.

kairioji ranka ;bus į vaka- 24. Todėl 
terminuose yra 13-ta, 14-i pasirodė “rus, o dešinioji, į rytus.

Iš Tarybų Lietuvos partizanų kovų 
už savo tautos ir žmonijos laisvę

Karo pradžia
Ant stataus Nemuno kran

to, stūksančio priešais Pa
nemunės šilą, ąžuolų pavė
syje prigludo Užšilių kai
melis. Ši Kauno miesto da
lis — paprastai vadinama 
Aukštieji Šančiai.

Šiame kaimely “Metalo” 
■ gamyklos darbininko Juli

jono Slavinsko šeimoje au
go du sūnūs: Juozas ir Vy
tas. Augo, tarsi nusižiūrė
ję į aplink stūkstanČius iš
sikerojusius ąžuolus, aukš
ti, petingi, guvūs berniūkš
čiai.

Ir štai karas. Stovyklavę 
pu'ie Švenčionėlių Vilniaus 
Ū&irsantai skubėjo ginti Vil
nių. Busimieji vadai kovos 
lauke turėjo laikyti nebaig
tus egzaminus... Sunkus bu
vo pasit r a u k i m o kelias. 
Nuolat puolė priešo lėktu
vai, o jo tankų kolonos smel
kėsi gilyn į Tarybų Sąjun
gą. Vienų kautynių metu 
prie Molodečno miesto dalis 
kursantų buvo apsupta ir 
pakliuvo į nelaisvę. Belais
vių tarpe buvo ir Juozas 
Slavinskas. Bet Juozas 
Slavinskas su grupe kur
santų drąsiai pabėga iš ne
laisvės, pasiekia Vitebsko 
rajone savuosius ir toliau 
narsiai kaunasi su priešu. 
1941 metų karštomis liepos 
mėnesio dienomis vyko at
kaklūs mūšiai senojo Smo
lensko žemėje, šiuose mū
šiuose pasižymėjo J u o z a s 

JSlavinskas. Čia jis kontūzy- 
minos sprogimo antrą 

kartą patenka į priešo ne
laisvę. Bet komjaunuolis 
nenusimena. Belaisvius at
vedė tilto per Dauguvą sta

lyti. Juozas, parinkęs mo- 
(mentą, antrą sykį pabėgo iš 
! nelaisvės.

1941 metų rudenį Juo
zas jau Kaune. Ateina na
mo. Tėvas išrausia po grin
dimis slėptuvę sūnums. Juo
zas gyvena nelegaliai, išsi
rūpina dokumentus.

—Negalim sėdėti rankas 
sudėję—kovoti reikia, muš
ti fašistus. Suprantat...— 
įrodinėjo jisai saviškiams.

Ir Juozas organizuoja po
grindinę komjaunimo kuo
pelę Aukštuosiuose Šančiuo
se. Į ją įėjo Sergiėjus Pet
rauskas, Vytas Slavinskas, 
V. čižinauskas, Vacys Paš
kevičius, Feliksas Vietri-, 
nas, A. Treinys. Draugai 
pasidarė šapirografą, įsigi
jo ginklų: lengvą kulkosvai
dį, šautuvų, automatų.

1941 metų pabaigoje Sla
vinsko vadovaujama kom
jaunimo grupė įsijungia į 
partizaninę .“Kovos” orga
nizaciją. Kom jaunu o 1 i a i 
platina tarybinius lapelius- 
atsišaukimus, transportuo
ja ginklus, rengia partiza
nams bazę Jonavos miškuo
se.

Priešo naguose
Po eilės diversijų gesta

pas susekė dalį narsių ko
votojų - pogrindininkų. Juo- 
zas Slavin s k a s , Feliksas 
Vietrinas ir kiti atsidūrė 
IX forte. Juozas Slavinskas 
ir nuteistas mirti neprara
do vilties, ramino draugus, 
puoselėjo pabėgimo planus. 
Pasmerktųjų padėtis atrodė 
beviltiška aidint fašistų au
tomatų salvėms ir nelaimin
gųjų paskutiniam sielvar
tavimui. Tačiau...

Pabėgimas
Įvyko tai 1942 metų ge

gužės 11 dieną. 24 pa
smerktieji, keturių prižiū
rėtojų saugomi, buvo išvesti 
į duobes kasti žvyro. Buvo 
čia Juozas Slavinskas ir jo 
kovos draugai Feliksas 
Vietrinas, Dimitri jus Puti- 
lovas. Komjaunuoliai suė
jo į vieną duobę ir vietoj 
žvyro į paduotą vežimą 
ėmė mesti žemes. Jiems 
reikėjo atkreipti prižiūrėto
jo dėmesį. Planas pavyko. 
Prižiūrėtojas įlipo į duobę 
sudrausti kalinių. Viena 
akimirka ir Dimitrijus Pu- 
tilovas griebė prižiūrėtoją. 
Dar sekundė ir sušvytėjęs 
ore tvirtose Juozo Slavinsko 
rankose kastuvas nusileido 
ant prižiūrėtojo galvos. Pri
žiūrėtojas sustąugė ir su
klupo. Jo pistoletas atsidū
rė Juozo rankose. Į duobę 
įšoko dar du prižiūrėtojai. 
Feliksas Vietrinas užsimojo 
kastuvu, bet atbėgęs prižiū
rėtojas šovė, ir komjaunuo
lis sukniubo. Įvyko trum
pos mirtinos grumtynės ... 
Juozui Slavinskui ir Dimit- 
rijui Putilovui pavyko pa
bėgti iš “mirties stovyklos” 
į laisvę.

Ilgą laiką Juozas su Di- 
mitrijum, policijos ir gesta
pininkų persekiojami, slaps
tėsi pakaunės kaimuose. Čia 
komjaunuolius užklupo po
licija. Buožė šakėmis per
dūrė Dimitri jų ir tasai pa
kliuvo fašistams į rankas, 
buvo teisiamas ir tuoj pat 
sušaudytas.

Vėl ištrūkęs iš kruvinų 
fašistų ir jų pakalikų bur

žuazinių nacionalistų, Juo
zas Slavinskas nenul e i d o 
rankų, nepalūžo kovoje. 
1942 metų antrojoje pusėje 
LKP CK ir Lietuvos Par
tizaninio judėjimo štabas 

i atsiunčia į Kauną partiza- 
j ninei veiklai sustiprinti 
operatyvinę grupę, vado
vaujamą drg. Solomino. O- 
peratyvinė rupė užmezga 
ryšius su Kauno pogrindi
ninkais. Įkuriamas LLKJS 
Kauno miesto ir apskrities 
komitetas, kurio sekreto
rius drg. Štaras organizuo
ja Kleboniškio miške pasi
tarimus su Kauno pogrin
dininkais komjaunuoli’a i s.
Šiuose pasitarimuose veikliai 
dalyvauja ir Juozas Sla
vinskas su broliu Vytu. 
Komjaunuoliai [Kauno gele
žinkelio stotyje 
vykdė diversinį darbą. Y- 
pač tuo pasižymėjo Slavins
ko grupės naryš Magelins- 
kas. Jis, nepaišant stiprios 
(sargybos, nupiaustė 16-kai 
gestapo vagonų stabdžių 
rankoves. Narsus komjau
nuolis žuvo nuo okupantų 
kulkos. 1942 metų lapkri
čio 6 d. Juozai Slavinskas 
su draugais iškėlė Kauno 
stoties perone ant vielų rau
doną vėliavą, sukeldami są
myšį hitleri ninku tarpe. 
Per besislapstančius kovos 
draugus J uozas užmezga 
ryšius su masinės antifa
šistinės organizacijos na
riais. Jų padedamas jis at
eina į Kauną partizanų 
“Vytauto” vardo būrį...

akt y v i a i

Nauja nelaime
1943 metų liepos mėne

sio 1 d. gestapas aptiko šio 
būrio stovyklą, buvusią Če
kiškės valsčiuje Pažvaran- 
čių miškelyje. Kautynių 
metu žuvo partizanų būrio 
vadas, Tarybines Armijos

kapitonas, pabėgęs iš ne- tojų, rėmusių 
laisvės — žoržas. Žuvo ir šytojus. Jie,
jo pavaduotojas. Kritišku 
momentu Juozas Slavinskas 
ėmė vadovauti būriui.

Partizanai buvo užklupti 
; labai nepatogioje pozicijoje. 
Laikina jų stovykla buvo 
vos 1-1 ‘A kilometro nuo Že
maičių plento. Geras susi
siekimas palengvino prie
šui sutelkti gausias jėgas. 
Tačiau Juozo vadovaujami 
40 partizanų ištisą parą 
narsiai kovėsi su priešu. 
Ant užminuotų prieigų su
sprogo dvi hitlerininkų ma
šinos su kareiviais ir polici
ninkais. Atėjo naktis—ge
riausia partizano draugė 
nelaimėje. Hitlerininkai vis 
telkė jėgas, bet naktį nedrį
so lįsti gilyn į mišką. Tuo 
p a s i n a u d ojo partizanai. 
Juozo vadovaujami, jie pa
tys puolė hitleri n i n k u s , 
pralaužė jų apsupimo žiedą 
ir dingo kaip nebuvę. Rytą 
hitlerininkai atakavo tuščią 
partizanų stovyklą.

Tuo metu, kai hitleri n in- C. 7 

kai įniršę ieškojo dingusių 
.partizanų pėdsakų, Rasei
nių partizanų būrys “Ker
šytojas” surengė p a s a 1 as 
Žemaičių plente, apšaudė 
hitlerininkų lengvą mašiną. 
Raseiniškiai nė negalvojo, 
kad tuo jie padarė didžiu
lę paslaugą savo kaimy
nams — kauniečiams. Hit
lerininkai metėsi į naujos 
diversijos vietą. Tačiau čia 
terado tik sudegintų maši
nų griaučius ir du “užka
riautojų” lavonus — aukš
to rango hitlerininkų va
deivas. Gestapas buvo dez
organizuotas.

Pametę partizanų pėdsa- 
kus, gestap i n i n k a i savo 
kerštą išliejo ant taikių Če
kiškės valsčiaus Karalgirio 
įr Gaižuvėlės kaimų gyven-

buržuaziniu naci on a 1 i s t u 
padedami, suėmė partizanų 
ryšininkus Karalgirio kai
mo gyventojus: Stasį Mar
mą ir jo žmoną Marmienę. 
Abu buvo gestapo sušaudy
ti. Suimti buvo ir Vladas 
Vaivara, ir Leopoldas 

(Montvila iš Gaižuvėlės kai
mo.

Netekę aktyvių ryšininkų 
ir rėmėjų, “Vytauto” vardo 
būrio partizanai nutarė iš
siskirstyti tol, kol bus nuro
dyta nauja stovyklos vieta. 
Juozas ir kiti partizanai 
atvyko į Kauną.

Slėptuve

Tai susekęs, 1943 metų 
liepos 30 dieną gestapas 
apsiautė Slavinskų namus. 
Juozas su broliu Vytu įlin
do į slėptuvę. Ir nors fašis
tai padarė labai nuodugnią 
kratą, tačiau slėptuvės ne
rado., Kauno antifašistų va
dovybės nurodymu Juozas 
Slavinskas buvo paskirtas 
naujai organizuoto partiza
ninio būrio vadu...

Būrys buvo dislokuotas 
prie Kauno esančioje Damb- 
r a v o s girioje. Partizanai 
baudė mirtimi gestapo 
agentus, sudaužydavo prie
šo gurguoles, apšaudydavo 
hitlerininkų m a š i nas Vil- 
niaus-Kauno plente. 1943 
metų antroje pusėje gesta
pas išaišikno ir areštavo 
apie 50 aktyvių Kauno an
tifašistų ir “Antifašistinės 
Sąjungos” vadovus: M. 
Kiaupą. O. Vaivadienę-. Vėl 
buvo sutrikdyti partizanų 
būrio ryšiai. Reikėjo juos 
atkurti. Tuo tikslu Juozas
Slavinskas laisvomis nuo šu didvyris - pogrindininkas 
kovinių operacijų dienomis krito. L. Vaicekauskas
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liaudies ker-' vykdavo į Kauną. O čia pa- 
provokatorių dėtis aštrėjo. Vis sunkiau

buvo prasigauti į miestą.
Tolimesnė kova ir mirtis
Viena išvyka i Kauną 

Juozui vos nepasibaigė tra
giškai. Ėjo juodu su broliu 
naktį. Netoli namų jų lau
kė gestapininkų pasala. Me
džių tankumyne šmėkštelė
jo šešėliai. Broliai krito 
ant žemės. Pasigirdo šū
viai. Įsakęs broliui trauk
tis, Juozas dengė pasitrau
kimą. Vytas grioviu nusi
rito į Nemuno pakalnę ir, 
kuro sandėlio sargo F. Dob
kevičiaus padedamas, nulei
do valtį į upę, kuria jau 
tirštai ėjo ižas. Nemuno 
krantuose drioskėjo šūviai. 
Tai Juozas dar vis kovėsi su 
g e s t a p ininkais. Įsėdęs į 
valtį, Vytas tris kartus iš
šovė. Tai buvo sutartinis 
ženklas. Kelios min u t ė s 
įtempto laukimo, ir Juozas 
buvo, čia. Abu jie persiyrę 
į kitą pusę, ,o ten Panemu
nės šilas pridengė juos nuo 
persekiojimo.

Gestapas persekiojo Sla
vinskų tėvus, nuolat tardė, 
darė kratas. Gestapininkui 
R. Dobkevičiui specialiai 
buvo pavesta sekti naktimis 
Slavinskų namus.

Ėjo jau 1944 metų pava
saris. Hitlerininkai jautė 
savo galą ir dūko pasmerk
tųjų įnirtimu. Tų metų ba
landžio 11 dieną apie 10 
vai. vakaro Juozas Slavins
kas ėjo į Aukštuosius Šan
čius paimti medikamentų 
sužeistiesiems partizanams. 
Čia Siūlų gatvėje, ties na
mu Nr. 39, Juozas pakliuvo 
į gestapo surentgas pasalas, 
ir nelygioje kovoje su prie-



DIDELE ŠALIS
Jau na- vadinamų Crandon Park, 
priežodis Šie byčiai randasi ant sa- 

Namai pragarai; be los, vadinamos Key Bis-

Vasario 11-ta. 
mie. Lietuviškas 
sako: “L’___ t ,* • • v • • namų negerai”. Tikra tiesa. | cayne, apie 8-nios mylios į

Kaip jau minėjau, mes i pietryčius nuo. Miamės. 
pasiekėme Miami vasario Į Sala, apie keturių mylių, il- 
1 d. Čia aš turiu daug drau- i ir. Por?s pločio. Piet

vakarinis jos galas apsta- 
j tytas puikiomis rezidenci- 

Bet dvi mylios 
randasi 

| Dade County nuosavybė: 
resmuoju sūnum Povilu. Jis' d/i mylias pietiniu kraštu 
čia lanko unversitetą. I ^10s sa^s tęsiasi puikios 

Sausio 31 d. buvo jo gim-1 niaudynės. . .
tadienis. Aš labai norėjau' v Issimaudęs gaivinan- 
jam padaryt nustabą (sur-1Clam J u r ° s vandenyje, 

pavėlinau. Man suminėjus! švariam smėlyje ir džiau- -----4.^ ----X... pel, 
Floridos dangaus

gų ir pažystamų. Man vi-, 
suomet malonu su jais pasi-! . 
matyti. Vienas iš maloniau-Į J7mis’ . .
siu dalykų man buvo, tai! šiaurrytinio galo 
pasimatymas su mano vy-

i šios salos tęsiasi puikios 
maudynės.

Išsimaudęs 
čiam j ū ros 

prise) ant jo varduvių, bet! žmogus voliojiesi 
...... suminėjus| sYaŲam smeiyJe v> 

šį dalykėlį, Sofia Masonie- 8’^es\ gamtos grožiu.
entuziaz- Vr°J° 

vardu- melynę saulutė rieda pie-
nė su didžiausiu 
mu pareiškė “bus 
vės surengtos”. Ačiū jos ir 
Onos Skralskienės triūsui,! ...... 
šaunios varduvės buvo su-1 dabotų žaliuojančiam par
ingtos kad ir trejetą die-! gojelius, kad jie
nu vėliau. Turėjom virš 301 nesubristų į vandenį. S.vel- 
svečiu ir labai maloniai Jnus Ple^U vejehs m-----
prie užkandžių ir gėrimų, 
praleidome popietį

Miami lietuviai visuomet 
popiečiuose rengia pares

tų link ir į vakarus. Ši bal- 
i ta Smėlio juosta atrodo lyg

Savaitę viešint Miami, 
teko ir kituose samburiuo- 

r se dalyvauti. Susitikau ga-! 
na daug iš visos plačios 
Amerikos lietuviu turistu. 
Buvo labai malonu ir \ 
susitikti su Masių šeima iš 
Detroit. Stepone Masytė su 
tėveliais tuo laiku čia atos
togavo. Jie labai draugiški į 
ir nuoširdūs.

Smulkiau apie Miamės 
sociali gyvenimą ir jos se
zono veiklą nerašysiu; 
čia yra labai gerų vietinių 
korespondentų, ir aš neno
rėčiau su jais konkurencija 
varyti.

Iš septynių dienų mano 
viešėjimo Miamėje ketu
rias praleidau i

apie Sestą vai. ryte. Mes 
irgi atsikėlėm. Kartu pa- 
pusryčiavom. Jis į darbą, 
o mes r— į kelionę.

Apie 11-tą vai. ryto mes 
pasiekėm Palm Beach ir 
sustojom pas Onos gimi
naitę. Čia praleidę porą va
landų, važiuojam keliu

Nakvojome Leesburge. 
Ona rūpinasi, kad vakar 
užgaišom pas jos giminai
tę ir mažai kelio tepada- 
rėm, tai ji mus prikėlė dar 
prieš dieną.

Georgios keliai tiesūs ir 
lygūs; bet didžiumoj jie ei
na pelkėmis. Aukšti pyli
mai per balas ir be jokių 
užtvarų šalykeliuose suda
ro pavojų važiuotei.

Saulutė šviečia, Georgės 
miesteliai slenka pro mus 
vienas po kito ir kaip be
matant pervažiuojam Sa
vannah upę ir mes jau 
South Carolinoj. šios vals
tijos apylinkės irgi mažai 
skiriasi nuo Georgia. Pel
kės nuskurę, samanotos 
pušelės murkso pelkynuo
se. Ir kitokie medžiai atro-

; meiliai 
gloso lieknas, ilgakases 
palmes; o jos, lyg jauna-' do lyg barzdoti nuskurę se- 
martės, viena kitai byloja, į niai. Čia į medžius įsime- 
kiek kuri yra pergyvenusi i ta parazitas, tam tikros rū- 
audrų, kiek patyrusi sal-į sies samana (span is h 
daus gyvenimo po žydriuo-! moss). Ta samana sulei- 

<ju Floridos dangumi, ir ' džia į medžio kūną savo 
I kaip bus nulemta jų buitis , mažytes šakneles. Ji čiul- 

ateityje. : pia syvus iš medžių ir me-
Nei nepajutau, kaip sa-! džiai sunsfa.

Jesup miestely gerai pa- 
;, nei nepamatėm

v^j vaite prabėgo. Mano sūnūs ’
turėjo tą savaitę mokslo pietavę

turėjom kaįp pabaigėm pervažiuoti 
į susieiti ir r

ir. diskusuoti ateities gyve- Baigiant pervažiuoti S. Ca-

—,  — ....... r----- ; bet klamacijos šaukė, kad jau
visgi įdomu, kas joje slypi. I paskutinė proga nusipirkti

pertrauką, tai 1 
progą dažnai susieiti ir

nimo siekius. Jo ilga atei
tis, mano trumpesnė;

Jau ir sekmadienis, vas. 
8-ta. Rytoj reikės ir vėl 
leistis į kelionę. Šiuo kart 
į šiaurę. Iš ryto pasimau
dėm su Povilu. • Nuvažia
vom į Klubo pikniką.

Antanas Masonas darbo 
ant byčių, i žmogus ir jis turi keltis

Georgią ir South Carolina

roliną, visur dalykėliais re-

alaus. North Carolina sau
sa valst. Mes sustojom de- 
sėtkui minučių 
Dillon, S. C., “ 
gaso ir išgėrėm

me nakvynei, čia labai pui
kus Motels — Betsy Ross. 
Apie virš 100-toj namukų. 
Patarnautojai uniformuo
ti. Kambariuose 1 radio, T. 
V., maudynės šaldymo ir 
vėsinimo kambarių įrengi, 
mai ir karpetai huo sienos 
—iki sienos. Loyos švarios 
ir minkštos. Puikus resto
ranas kieme. Kaina $5 vie
nam vienai dienai.

Na, jau paskutinė nak
vynė kelyje. Rytoj jau aš 
būsiu namie. Petrui ir Onai 
dar beveik dienps važiavi
mas iki Worcester, Mass.

Kuomet palikom Fayet
teville, dar prieš aušrą, 
Petras vairavo. Oras buvo 
giedras, bet jau ėjo šaltyn. 
Net ir svederiūs užsivil- 
kom.

Baigėme važiuoti North 
Carolina. Perv r ž i a v o m 
Virginią ir įvažiavom į Ma
ryland. Tose valstijose irgi 
daug įdomių vietų yra; bet 
daugumas iš jūs esate čia 
važinėję ir matę, todėl aš1 
apie jas ir nebekalbėsiu — 
nebent trumpai 
tapseo tunelį.

Pervažiuoti šį 
vartoti kelius, 
čius Baltimorės 
tį, kainuoja 40 centų, šis 
tunelis eina po jūros įlan
ka daugiau mylios. O iš 
abiejų galų vedantieji į jį 
keliai sudaro tokį raizginį 
kelių iv tiltų, kad jie net 
nekuriuo atžvilgiu pralen- 
lenkė ir Los Angeles. Man 
buvo tie tiltai įdomūs dėl 
to, kad nekuriuos iš 
man teko projektuoti.

Tunelio konstruk c i j o s 
metodas labai man įdomus. 
Visas tunelis, lyg didžiulė 
ryna, susideda iš sekcijų 
apie porą šimtų pėdų ilgio. 
Kiekviena sekcija buvo pa- 
budavota plieno dirbtuvėj,

apie Pa-

tunelį ir 
aplenkian- 
vidurmies-

jų

miestely
prisipylėm

po vieną atvežta laivais , į tunelio
!ų. ' vietą ir nugramzdintą į jū-
Kai 7-tą vakaro pasiekėm ros dugną. Abu galai ture- 

sus to j o- jo dugnus,,kad Lekcija ne-t Fayetteville ir

(Pabaiga)
Karo isterijos pažymiai
Amerikoje smarkiai ple

čiama karo isterija. 1___  ,
raščių skiltyse dažnai rašo-' 
ma apie “raudonąjį” pavo-' 
jų, miestuose ruošiami! 
aliarmai. Vieną jų man te
ko stebėti Niujorke. Nuo 
baisaus sirenų staugimo 
plaukai ant galvos šiaušia
si. Karinė isterija padeda 
stambiems kapital i s t a m s 
gauti karinių užsakymų, 
tačiau eiliniam žmogui 
smarkiai gadina n e r v u s. 
Jei dar pridėti, kad dėl 
įvairių priežasčių, jų tarpe 
neretai ir ieškant “slaptų 
Maskvos agentų,” Federali
nis biuras 1957 metais pa
darė 144 milijonus pirštų; 
atspaudų, tai aišku, kokiai

šalia nuostabių

rof. Z JANUŠKEVIČIUS

Lietuvos mokslininkas svečiuose pas 
Amerikos mokslininkus

! didelį pasisekimą turi “lais- Ekrane
jvojo stiliaus imtynės,” kur monumentalių Sesilo de'Mi- 
I pagal iš anksto surežisuotą lo filmų arba puikių Disnė- 

Laik 'ldana vykdomos imtynės jaus multiplikacijų, vėl ge- 
■ | š 1 y kščiausiomis priemonė- > ria žmonių kraują vaiduok- 

i i. x: že-ilis Frankenšteinas, žiūro-
in- vus gąsdina šmėklos, vam- 

stinktus, kurie prasiveržia pyrai. Kiti kinoteatrai žiū- 
. kartais laukiniais riksmais, rovui prie bilieto nemoka- 
reikalavimais sužaloti var- mai duoda gyvybės draudi- 
žovą. Visa tai išreiškiama mo polisą, mat, rodomų 
žodžiais, kurie spaudai vi-;baisybių gali neatlaikyti 
sai netinka. Pagyvenusių 
moterų tarpe didelį pasise
kimą turi vyriško grožio 
parodos, kur demonstruoja
mi raumenų kalnai. Reikia 
pasakyti, kad šios parodos 
nieko neturi bendro su 
sportu ar fizine kultūra, 
kad raumenys yra augina- 

imi su pagalba specialių 
■ aparatų ir prityrusių masa- 

.... ... .. . žistu tam, kad patenkintų-milžiniška masina veikia, ... . t ..-x. . ...... . P'iskrypusi kai kurių ziurovukad amerikiečiai butų lai-: . U 1 
komi nuolatinėje įtampoje, s 0 
kuri turi pateisinti karo' 
išlaidas.

JAV darbo žmogus negali 
pasitikėti savo profsąjungi
niais lydei iais, kui ie ua/r ■ nuosįabų dainininką Mene- 
mausią! yra p ars i d a v ę • į Kalag Prig Lj arba 
stambiajam kapitalui ir ne- kiti rok.en.rolio al. sambos 
retai tiesiog apvagia darbi-1 u 
ninkus. Prisiminkime gar
sų jų ’ ’Devį Beką,' ilgametį 
t r a n s p o rto profsąjungos 

•pirmininką, kuris pasisavi
no vienoje profsąjun goję 
milžiniškas įplaukų sumas.

JAV, kaip minėjau, kont
rastų šalis, ir jie pasireiš
kia pilna šio žodžio prasme 
visur ir visame: architektū
roje, mene, buityje. Greta 
puikiausių sporto varžybų

i mis, kurstanč i o m i s 
. miau sius žiūrovų

žmogaus širdis ar nervai. 
Nemaža ir erotinių filmų.

Apie spaudą
Pirmuose laikraščių pus

lapiuose kiekvieną dieną

šiukšlių yra ir mene
Tą patį galima užtikti ir 

mene. Daug labiau popu- 
liarūs už žinoma tenorą ar

C1 r/ — ’ ° v
' 4- 1_ _ _ /'] n i i n m Ln T\ /I rs.

didvyriai,” kurie išsigimu
siais balsais stūgauja apie 
atvykstančias iš kosminių 
erdvių, ryjančias žmones 
pabaisas, apie nuostabų gy
dytoją šamaną... Dažnai jų 
“dainos” jokio turinio netu
ri ir tik girdisi neartiku
liuoti garsai: u-u-u, aaa-o- 
aaa, ding - ding-ding-bum... 
Tų “dainininkų” plokštelės 
plačiai reklamuojamos ir 
pardavįnejamos^ milijonais..

se mokslas su pragyvenimu 
atsieina 2,100-2^300 dolerių 
per metus, stipendijas gau
na tik 5j/2% studentų. He
lerio komiteto duomenimis, 
JAV savaitinis užd a r b i s 
70-74 doleriai, i Todėl ne
nuostabu, kad darbininkų 
vaikai, norėdami studijuoti, 
dirba krovėjais^ kelneriais, 
padavėjais ir t. t. Milijo- 
onai amerikiečių gyvena 
landynėse, ir vieno žurnalo 
duomenimis, norint perkel
ti iš jų žmones į gyvena
muosius namus, per arti
miausius 15 metų reikia 
statyti kasmet po du milijo
nus naujų butų. Tuo tarpu 
vyriausybė duoda lėšų 45 
tūkstančių butų statybai. 
JAV švietimo reikalams lė
šų skiriama 70 kartų, ma
žiau, negu ginklavimuisi, 

' ............ ‘ 1,
n u t r a u kus ginklavimosi 
varžybas tik 2 
100 tūkstančių 
galėtų išvykti 
kitas šalis.

Netikrumo jausmas, ryt
dienos baimė., nešvariais 
tikslais biznierių panaudo
jamos tokios puikios kultū
ros priemonės,! kaip spau
da, kinas ir radijas, dažnai

matomi sensacijų, nužudy- tuo tarpu apskaičiuota,, kad
mų ar kitų ypatingų nusi
kaltimų “didvyriai.” Mums 
esant Filadelfijoje, 15 metų 
berniukas nušovė gatvėje 
korėjietį, kuris tą dieną tu
rėjo išvažiuoti nąmo, bai- 

• gęs universitetą. Mat, žu- 
j dikui nepatiko odos spalva.

, Tuo pat laiku laikraščiai 
buvo pilni aprašymų ir nuo
traukų vienos sensacingos 
istorijos, kur žinomos kino- 
aktorės Žanos Tarner 14 m. 
duktė virtuvės peiliu už
mušė lovoje motinos meilu
žį, žinomą gangsterį Džoną 
Storupanato. JAV vis daž
niau kalbama apie tai, kad 
per daug yra komiksų, kur 
aprašomi visokie nusikalti
mai, kad per daug propa
guojami nusikaltimai per 
radiją, televiziją ir t. t.

JAV darbininkų ir smul- dar daugiau išvystyti savo 
kiu farmerių vaikams gabumus ir išnaudoti esa-

valandoms, 
jaunuolių 

atostogų j

prisipildytų vandeniu. Kuo
met sekcija buvo nu
gramzdinta iki jos pamato, 
jau pirmiau parengto jūros 
dugne, ir pridrūtinta prie 
j o, vienas sekcijos galas bu- 1 
vo pritvirtintas prie jau čia ■ 
esamo tunelio galo, kuris 
irgi turėjo dugną. Tuomet 
sekcijos dugnas ir buvusio 
tunelio dugnas iškertama 
ir tunelis pailgėja apie 200 
pėdų. Taip tunelį ir buda- 
vojo.

Šis metodas sutaupė 
daug pinigų, nes mąžiau 
laiko narams reikėjo dirb
ti po vandeniu.

Baltimorės priemi e s t y 
sustojom biskį pietų užval
gyt. Už trejeto valandų 
buvom mano namuose.

Parvažiavęs namo, atsi
dusau lengviau. Man buvo 
jauku, ramu ir ' malonu 
dėl to, kad didelė kelionė 
buvo atlikta. Išvažiuojant* 
nerimavau todėl, ' kad vi
duržiemio blogi orai, toli
mi, nežinomi keliai, ir trys 
jau pagyvenę žmonės galė
jo bile vienas iš mūs kelio
nėje susirgti. Bet visgi ke
lionė buvo viliojanti. Na
mie perdaug sėdėdamas 
žmogus aptingsti ir atbun
ki. Man rodėsi, kad gyve
nimas bėgo pro mane. Bet 
šioj kelionėj atrodė, kad aš 
pasiveju, net ir pralenkiu 
bėgantį gyvenimą. Jaučiuo
si net desėtku metų jaunes
niu. Aš manau visuomet 
žmogus jautiesi patenkin
tas. jei savo užbrėžtą tiks
lą atsieki sėkmingai

Sausio 17-tą palikau na
mus; vasario 11-tą grįžau. 
Per 26-ias dienas padariau 
9,000 mylių — 3,000 orlai
viu į Portland, Oregon, ir 
beveik 6,000 automobiliu. 
Grįžom pietine kryptim 
todėl, kad bijojom žiemos 
oro grįžtant šiaurės kryp- 
čia. Nuo Portland, Ore
gon, per San Francisko, 
Los Angeles, Calif.; .Phoe- 

, nix, Ariz.; EI paso, Austin 
ir Houston, Texas; Baton 
Rouge ir New Orleans, 
La.; Mobile, Ala.; Talla
hassee, St. Petersburg ir 
Miami, Fla., ir iš Miami, 
Fla., į New Jersey.

Mūsų šalis labai didelė 
ir per 26-ias dienas aš jos 
daug pamačiau. Mūsų šaly
je yra dar daug ir labai 
daug tuščių žemių, kur bū
tų galima dar daug milijo
nų gyventojų išmaitinti. Jei 
mes nesirūpintume ir ne
eikvotume bilijonų mūsų 
sunkiai uždirbtų dolerių to
kiems absurdiškiems pro
jektams, kaip užkariavi
mui mėnulio ir žvaigždžių, 
jei taika būtų užtikrinta, 
įjei mes, vietoj pavydo, 
bendradarbiautum erdvės 
tyrinėjime, mes galėtume 
mižiniškus darbus nuveikti 
pirmiau čia ant žemės. O 
dangų ir žvaigždes galėtum 
liuoslaikiu tyrinėti, jei tie 
tyrinėjimai būtų taikomi 
pagerinimui žmogaus bū
vio, o ne, karui ir civilizaci
jos sunaikinimui.

Mes galėtum suraižyda
mi kanalais kontinentus, 
sudrėkinti sausžemius ir 
apželdinti juos, miškais, 
pievomis ir javų laukais; 
mes galėtum , vieškeliais

Binghamton, N. Y.
FILMAI Iš LIETUVOS
Bus rodomi trečiadienį, 

balandžio 15 d. Pradžia 7 
vai. vakare, Sokolovna sve
tainėje, 226 Clinton. Įžan- 
gos dovana $1.00. į SAKO, KAD T. SĄJUNGA

Šį filmų vakarą rengia Į PUOLĖ JAV LĖKTUvus 
LDS 6 kuopa ir kviečia vi- Į Washingtonas. — Jung- 
sus vietos ir apylinkės lie-! tinęs Valstijos įteikė Tary- 
tuvius atsilankyti., ! bų Sąjungai protesto notą.

Iš pirmesnio garsinimo, Joje teisinasi, dėl skraidy- 
manome, gavote dalinai su- 1 vakarinį Berlyną ir

mes, gyvendami toli nuo jų, 
galime matyti jų gražius 
darbo vaisius, sudėtus į fSr- 
mus.

Pasimatysime visi balan
džio 15 d. filmų vakare.

Rengimo Komisija

sako, kad tarybiniai lėktu
vai puolė Amerikos lėktu
vus virš Baltijos ir Japoni
jos jūrų dar 1958 m. lap
kričio 7 d. Notoje sako, būk 
amerikiniai lėktuvai buvę 
60 mylių atstoję nuo TSRS 

i sienų. TSRS tvirtina, kad 
sukūrė Į tie lėktuvai skraidė virš jos 
icier ir' Inviinc

prasti šių filmų svarbą ir 
būtiną reikalą juos pama
tyti. Tai dabar mes, ren
gėjai, norime tik priminti 
visiems, kad nepraleistumė- 
te šios prčgos. Pamatysite, 
kaip mūsų gimtojo krašto 
Lietuvos žmonės : 
bei išvystė meną, jog ir {teritorijos.

atsibuvusį Vil- 
festivalį suva- 
bažnytkaimių, 

į savo tėvynės
Jie demonstratyviai susirinko į vieną 

Iš visų

Massachusetts Lietuviams
Gražiausių filmų iš Lietuvos parodymo maršrutas 

įvyksta kaip žemiau nurodoma. Nepraleiskite vie-, 
nint-elės progos. Visi filmai yra svarbūs ir įdomu* 
kiekvienam lietuviui pamatyti.

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

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 persta to 

niuje jaunimo festivali 1954 metais. J šį 
žiavo šimtai chorų iš daugelio Lietuvos 
miestų, miestelių, kolūkių ir iš dirbtuvių 
sostamiestį Vilnių,
didelę Vilniaus aikštę ir ten atliko programą, 
chorų sudarė vieną milžinišką chorą ir visi bendrai dai
navo “žydėk, jaunyste” ir kitas dainas, šokius ir žaidi
mus atliko masiniai. Vien tik pamatyti tokį gražų, toki 
energingą jaunimą yra labai svarbu.

' “URUGVAJAUS LIETUVIŲ DELEGACIJA < 
LIETUVOJE” >

Šiame filme matysite Lietuvos miestus, kaimus, kol
ūkius ir jų auginamus gyvulius. Delegacija visur buvo 
gražiai priimta.
Visi suminėti filmai y.ra 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
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stumia amerikietį į’ neviltį, apraizgyti ne tik žemynus, 
alkoholizmą, nusikaltimą, bet ir didžiuosius okeanus; 
Tačiau tikras dalykas, kad mes galėtum pasukti okea-

PASIKLAUSKITE SAVĘS j
SEKAMŲ KLAUSIMŲ A

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsitė

DOVANŲ PAKETĄ J U.S.S.R.
>

1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

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

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
j-eigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį' skyrių, priklausantį

■

alkoholizmą, nusikalt imą.

puiki amerikiečių tauta, 
kuri davė pasauliui Vašing
toną ir Frankliną, Edisoną 
ir Klaiberną, gurios kūry
binis genijus švyti kiekvie
name žingsnyje — statybo
je, prekyboje ir kitur,—to
kia tauta sugebės paimti 
savo likimą į savo rankas,

bet ir didžiuosius okeanus

nūs į tam tikras kryptis, 
kad net ir klimatą galėtum 
pakeisti tam tikrose pa
saulio dalyse, jei atominę 
jėgą taikytum tiems tiks
lams.'

Jei mes nuoširdžiai
tume obalsį “Atomas 
kai” (“Atom for Peace”), 
tai taika būtų užtikrinta.

sek- 
tai-

I GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
■ 716 Walnut St.
I PHILADELPHIA 6, PA.
I WAlxiut 5-3455 I
1 4102 Archer Ave.
I CHICAGO 32, ILL.
| FRontier 6-6399
I 1313 Addison Road
| Cor, Superior & 71 St.
■ CLEVELAND 3, OHIO
1 UTah 1-0807

I Greitai Savo Pakus Mums PR1SIŲSKITE,
O Mes Greitai IŠSIUSIME!

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

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

6446 Michigan Avc.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 
683 Hudson Avc.
ROCHESTER 21, N.Y.
BAker 5-5923

ANdrcw 8-8764

346 Third Avc.
PITTSBURGH 22, FA.
GRant 1-3712 ,

Mes viską ant žemės ir l 
mokslas sunkiai pasiekia- mas galimybes savo liaų- danguje galėtume ^atsiekti, 
mas. Aukštosiose mokyklo- dies, ir visos žmonijos labui. • • ------_'J_L

kių farmerių vaikams gabumus ir iš
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Los Angeles, Calif
Velykų pietūs

Proga Velykų, tikriau — 
gamtos atgimimo šventės, 
kovo 29 d. Vilnies skaityto
jų grupe surengė pietus 
dviem kilniem tikslams: 
kad pagerbti Vilnies vaji- 
ninkę d. O. Bernotienę, o 
likusiu pelnu pasveikinti 
Vilnies šėrininkų, suvažia
vimą.

Sumanytojais buvo: De- 
menčiai, Ziksai, taikau j ant 
M. Peters ir Joanai Juris, 
sunkiai dirbo, kad užganė
dinti svečius; tai sveikinti
nas ir pagyrimo vertas už
mojis. Susirinko gražios 
publikos ir daugelis svečių. 
Žymiausi: Apolinaras Gri
gas šu sandraugais iš Chi- 
cagos, išvykęs į kelią kad 
sušvelninti liūdesį, netekus 
g.ųyenimo draugės. Jis gal 
ir apsigyvens Los Angeles.! 
Julia Sitko iš Seattle, ma
loni draugė, tik susirūpi
nus brolio Gajausko (taip
gi iš Seattle) likimu, kuris 
sfyga nepagydoma liga. D. 
Navickas iš Hartford, 
Conn., kuris užsimokėjo 
duoklę L.L.D. 145 kuopai 
Taipgi buvo svečių iš neto
limos Yukaipos ir kitų.

Pietūs buvo elegantiški. 
Jei ko trūko—tai karvelio 
pieno. Ypač margučiai, aps
čiai draugių suaukoti, su
kėlė publikoj pasitenkini- j Mary 
mą ir tą nerūpestingą, lyg Conn., 
vaikišką, juoką ir džiaugs- L.L.D. 
mą. Daužant margučius, 
priminė senus Lietuvos pa
pročius.

Apnaikinus juos kiek, 
sambūrio pirmininkė ga
bioji Adelė Ziksienė, apibū
dinus gerbiamos, vajininkės 
O. Bernotienės ryžtą ir pa
stangas progresyviai spau
du* įteikė vertingą dovaną, vo religiška liuterone — iš- 
Tuo pačiu pagerbtas ir lydėta į Forest Lawn kapi- 
Laisvės vajininkas P. Ra- nes iš McKinley 
peckas ir keletas kitų, pri- nes. 
sidedančių prie ugdymo 
klasinės sąmonės.

M.Pūkis pasakė pritinka- tirti, 
mą kalbą, nurodydamas 
svarbą ir vertę darbininkiš
kos spaudos, taipgi gerbia
mos vajininkės, ir daugelis 
kitų kalbėjo, pareikšdami 
pagarbą vajininkei.

Tortų ir kitko buvo 
suaukota sekamų draugių:

M. Peters—tortą ir gruz
du; M. Pupis—pyrago ir 
gruzdu; Agnes Grigaitis— 
nosinukų; O. Pukienė—se
tą gražių stiklų ir tuziną 
margučių; E, Sliesoriūnienė 
ir O. Mikaliūnienė—po tor
tų; M. Demen tienė—dailos 
bliūdelį; Širvynskai iš Yu- 
kaipos, kurie turi vištų far- 
mą,—4 tuzin. kiaušinių; E. 
Kelienė—2 tuzinus margu
čių; po 1 tuziną: dd. Demu- 
šienė, Rapeckienė ir M. Le
wis.

Garbė įvykio sumanyto
joms ir aukotojoms, kas 
atnešė nemažai materialūs 
naudos, iš ko bus daugelis 
“plytų” statybai naujo, be 
išnaudoj imo ekonomi n i o 
gyvenimo.

Atitaisymas klaidų
Paskutinėje Laisvėje

i

New Jersey naujienos
Literatūros ' Draug i j o s 

Antrosios Apskrities ruoš
ta operetė “Čigonai” New
ark, N. J.’ gražiai pavyko. 
Svečių susirinkt]) virš šimto. 
Svetainė graži, į erdvi, stei- 
čius geras. Bet dienos metu 
lošti nekaip, todėl, kad per 
šviesu. Svetainėje šviesu iš 
lauko. Steičius nušviestas 
elektros šviesa, ir todėl ne- 
taip atrodo, kaip turėtų bū
ti statant operetes ar bent 
kokius veikalus.

Worcesterio Aido Choras 
netaip jau nariais skaitlin
gas, bet jis turi gražų būrį 
jaunų žmonių su gerais bal
sais. Operetę “Čigonai” te
ko matyti antru kartu. Tai 
neilga operetė. Pirmajame 
akte yra biskis nuobodumo. 
Bet antrasis aktas, nors 
trumpas, bet gražus, su vi
so choro dainomis. Lošėjai 
susimokinę gerai. Sulošė 
gerai. Neminiu vaidintojų 
vardų todėl, kad jų neži
nau.

Pertraukoje atsiliepta į 
susirinkusius paramos per
kėlimui “Laisves” į naują 
namą. Surinkta $92 su ke- 

V. J. Stankus kais centais.. Vardus auko-

operetiška solistė, tai, kai
po tokia, gal jums būtų rei
kalinga savo koncertuose 
panaudot? Maještras p. La 
Monakas peržvelgė ją ir 
tuoj man atsakė, kad jis už
tektinai turįs jaunuolių 
dainininkų ir kitokių viso
kių solistų. ' Tarė “good 
bye”, apsisuko ir nužings
niavo kur jam reikia

Moteriškė nusiminė ir 
pradėjo nei šį, nei tą keiks-

daugiau ką apie save papa
sakotų, Pasisakė, kad ji 
tankiai koncertuoja rusų 
cerkvėse ir lenkų klubuo
se, tai ir man praneš apie 
savo rengiamus koncertus. 
Pasisakė, kad ji esanti di
puke, turinti 4 dukras, iš 
kurių viena yra artiste ir 
akrobatė, sūnus tarnauja 
kariuomenėj. Ir vis kartojo, 
kad ji pasauliniai garsi

iš dainininkė, choristė ir so- 
: Los Angeles koresponden-. liste. Galų 
ei jo j e įvyko netikslių trū
kumų ir klaidų, už ką atsi
prašau — ypač d. Marcin
kienės, kurios aukos pa
rengime 1 kovo — nepažy
mėjau.

Susirinkimų skyriuje 
praleidau L.D.S. 35 kuopos 

>.S. “bowling 
Taipgi L.L.D. 
pasveikinimą 

gynimo kon- 
įvyko Los An-

gale atsibodo 
man klausytis visos tos pa
gyros. Netekęs kantrybės, 
sakau, giriesi tokia esanti 
garsenybė ir gabi, bet per 
8 metus neišmokai kaip rei
kia angliškai susikalbėt. 
Tariau jai rusiškai “dosvi- 
dane, barinia-madani”.

linius advokatus, nors 
miesto advokatai gauna 
miesto algą. Keistų dalykų 
gyvenime įvyksta.

Lawrence, Mass

Pirmas Pavasarinis Parengimas

tournament”. 
145 kuopos 
sveturgimių 
vencijai, kuri 
gėlės kovo 28 d., su $15. Bu
vo Žymėta, kad Antanas ir 

Macks iš Hartford, 
persikėlė į mūs 

145 kuopą. Turėjo 
Antanas ir 

iš Long 
prisirašė prie minė-

Lawrence, Mass.
FILMAI Iš LIETUVOS

šeštadienį, balandžio (A- 
pril) 18 d"
Methuen, yra proga 
siems ir

Maple Parke, 
vi-

i jusiu paskelbs administra- 
icija. Ačiū už paramą. Pir
mininkavo Ig. Beeis.

Tai ir vėl netekome gero 
ir nuoširdaus mūsų judėji
mo draugo, Prano Shim
kaus iš Arlington, N. J.

I pi • i i •

būti: 
Macks 
Calif., 
tos kuopos

Mary 
Beach,

Kovo 27 mirė M. Šerei- 
kienė, sena L. A. gyvento
ja. Kovo 31 d. su bažnyti
nėmis apeigomis. — nes bu-

šermeni-

Mirė dar du lietuviai, 
kurių pavardžių neteko pa

ti ras buvo atšalęs ir vė
juotas, bet ne per šaltas; 
tačiau paskutinėmis dieno
mis vėl užkaito. Balandžio 
pirmą siekė net 92 laips
nius.

Šakalių žemaitis

MIAMI, FLA
Vietines žinios

Laisvės n r. 25 už kovo 27 
dieną mano artimas drau
gas Jonas Smalenskas pa
rašė gana vykusią kores- 

. pondenciją, užvadindamas 
“Visokios Naujienos”. Jis, 
atrodo, truputį jaunesnis 

mane, būtų gerai, kad 
pavaduotų mane ir parašy
tų tankiau naujienų iš mū
sų miesto.

Bay Front parke amfi
teatre prie .miesto knygyno 
būna beno koncertai su 
operos solistėmis ir solis
tais trečiadieniais ir penk
tadieniais vakarais, 8-tą

■ na apie keli šimtai.
Aš pastebėjau tarpe pub

likos senyvą, apie 60 metų 
moteriškę landžiojau t ir 
kalbinant žmones, kurie jai 
vis papurto galvas. Atslin
ko ji ir prie manęs, ir rusų 
kalba klausia “Ar jūs kal
bate rusiškai?” Atsakiau, 
taip, esu lietuvis, bet rusiš
kai kalbėt galiu labai ge
rai” Moteriškei akys pre
sai to. Paklausiau pavardės. 
Ji pasisakė esanti Lili 
Eder. Klausiu jos, ką ji no
ri žinot nuo manęs? “No
riu, girdi, kad kaip repeti
cijos pasibaigs, kad jūs

valandą, <po vadovyste ma-: mane perstatytumėt kapel- 
jestro Caesar La Monaca,. meisteriui, kad aš esu ope- 
Bet tos pačios dienos rytais tetiška solistė ir galiu jam 
nuo 10-tos valandos iki'laike koncerto pagiedot so- 
11:30 jie turi pratimus-re- lo rusų ir kitomis kalbo- 
peticijas. Skirtumas tiktai mis”. Bet ji sakė, kad ji 
tame, kad visi muzikai ir nemokanti susikalbėt ang- 
pats majestras sų soliste be liškai.
uniformų, pasipuošę visi' Sakau, “prastas biznis. O 
kaip kam patinka, pats po- kaip seniai gyveni Ameri- 
nas La Monakas būna su koj?” Atsako, kad 8 metai, 
baltais marškiniukais be Koncertinės
rankovių. Man ir kitiem j pasibaigė, su ta moteriške 
patinka stebėti, kaip ga- i nusiskubinome per užpa- 
biai per repeticijas jis mo- Į kalines duris ir tuoj susi- 

ir griežia visokius sim- j tinkame beno vadą majest- 
foifinius muzikos, šmotus, rą. Jį užkalbinau ir paaiš- 
visokių garsių kompozito- kinau, kad, va, 
rių. Publikos-stebėtojų bū- yra rusė, ir kad ji esanti

< ■ .. .    „  ......... ................................... ............ .

kad ji

repeticijos

šita leide
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siems ir visoms pamatyti Shimkaus sveikata jau nuo 
filmus iš Lietuvos. Tai la- seniai buvo bloga. Gyveno

Ir t nėl H Yvn n n diHAhunkentėdamas didelius skaus
mus.

Shimkus buvo finansų 
raštininkas nuo pat LDS 
168-tos kuopos susiorgani- 

' žavimo. Sveikas būdamas

bai seniai laukta proga.
Matysite Lietuvos jauni
mą, c borus, orkestrus, 
miestus ir miestelius, kai- 
mus ir vienkiemius.

Penktą valandą po pietų ■ veįkė ne tik Kearny-Harri-
prasidės vakarienė, kuri 
bus paruošta iš skaniausių 
valgių. Vakarienei pasibai
gus bus rodoma trys fil
mai, gaminti Lietuvoje

Pirmas — “Lietuvių Me
no Dekada Maskvoje,” tai 
Lietuvos chorų ir šokėjų ap
silankymas Maskvoje, k u r 
dainavo, šoko ir sportinin
kai atliko žaislus.

Antras filmas — “Urug
vajaus Lietuvių Delegacija 
Lietuvoje,” matysite, kur ji 
1 a n k ė si, miestus, mieste
lius, sodžius, k a i m u s ir 
vienkiemius.

Trečias filmas—“Žydėk, 
jaunyste,” tai įvykęs festi
valis Vilniuje 1954 metais, 
į kurį suvažiavo jaunimas, 
chorai, muzikai, sportinin
kai iš visos Letuvos miestų, 
miestelių ir kaimų. Vilniu
je visi chorai bendrai dai
navo.

Visi ir visos ateikite. Iš
girskite lietuvių gražias 
dainas, muziką ir pamaty
kite Lietuvą paveiksluose. 
Atminkite dieną ir vietą.

Mirė sekami lietuviai. 
Stanley Pollack, gimęs Lie
tuvoje. Stanley Meškaus
kas, gimęs Lietuvoje, Cin- 
konių kaime. Joseph Paul 
Patrick, berniukas tik gimė 
ir už dienos mirė. Stanley 
Tviraja, iš Musnikų kaimo, 
Lietuvoje. Pastarasis dar 
buvo mano tolimas gimi- 

i naitis, bet, kadangi buvo 
vedęs lenkę iš Galicijos, tai 
lenku ir skaitėsi.

Reiškiu 
nėms ir 
užuojautą.

mirusių 
artimiems

gimi-

S. Pcnkauskas

Kam reikalingas lietu viš- 
kai-anglišgas ir angliškai- 
lietuviškas žodynas, kreip
kitės į Laisvės knygyną ir 
gausite. Kaina $3.50.

sono pažangiose organiza
cijose, bet 4“ biuvo ‘■ tankus 
svečias apylinkės pažan
giųjų organizacijų parengi
muose ir konferencijose. Jo 
palaikai sudeginti Lindeno 
krematorijoje. Užuojouta 
jo gyvenimo draugei Felici
jai ir sūnums.

Šį šeštadienį ir vėl turė
sime gražų parengimą, 
banketą. Pagerbsime du 
gerus mūsų judėjimo vete
ranus — Jurgį Stasiukaitį 
iš Cliffside ir Chas. Anuškį 
iš Newarko. Šie draugai 
užsitarnauja visų mūsų pa
garbos mūsų skaitlingu at
silankymu. Tai nenuilstan
ti pažangaus judėimo dar
buotojai.

Parengimas įvyks bal. 11 
Rusų svetainėje, 408 Court 
St., Elizabethport, N. J. 
Pradžia 7-tą vai. vakare.

Prašome nešivėluoti. Bus 
graži meninė programos 
dalis.

Zutkus, pirmiau gyvenęs 
Jersey City, dabar gyvena 
Hillside, N. J. Jis davė pen
kinę “Laisvės” perkėlimui 
į naują vietą. K. Maziliaus
kas iš Jersey City tą patį 
padarė. Meškeliūnas, iš Ne- 
warko, sulaukęs virš 80 me
tų, suteikė dolerį. Šio drau
go doleris daug ką pasako. 
Žmogus vaikšto lazduke 
pasiremdamas, bet nepa
miršta saVo paž angies 
spaudos.

3 FILMAI iš LIETUVOS
— ir —

Skani Vakariene
Rengia LLD 3.7 K p. ir LDS 125 K p.

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

Maple Parke

Pilietis

New Haven, Conn.
PARENGIMAI

Sekmadienį, balandžio 12 į 
d., atsibus pagerbimas 
draugų Marijonos ir Juozo 
Strižauskų proga jų sukak
ties 50-ties metų vedybinio 
gyvenimo. Manome, kad 
parengimas bus skaitlin
gas.

Sekmadienį, balandžio 19 
d. LDS 5-tos apskrities de
legatų įvyks konferencija. 
Buvo planuojama ją laikyti 
vieną savaitę vėliau, bet dėl 
tūlų priežasčių bus laikoma 
bal. 19 d., pradžia 10:30 
vai. ryto.

Sekmadienį, balandžio 26 
d., Hartforde bus suvaidin- 
ta operetė “Čigonai.” LDS 
nariai nori matyti “Čigo
nus,” tai ir savo apskrities 
konferenciją savaitę anks
čiau atlaikys. Pasitikime, 
kad iš Conn, plačios apy
linkės bus svečių pamatyti 
šią operetę.

Vėliau dar bus tėvų pa- 
garbes parengimas, bet 
apie jį pranešime kitą kar-

Visus ir visas prašome 
skaitlingai dalyvauti.

Po vakarienes bus rodomi garsiai kalbami ir 
aiškiai matomi sekami filmai:

Už tą pačią kainą vakariene ir filmai. /
Kviečiame visus atsilankyti i šj taip įdomų parengimą, 

kuriuo būsite pilnai pasitenkinę.
Rengimo Komisija

WATERBURY, CONN.

AUKSINES VEDYBOS
žymiems visuomenininkams, ilgamečiams Waterburio 
gyventojams, sukako 50 metu jų vedybinio gyvenimo.

Tie žymūs asmenys yra :

Marijona ir Juozas

STRIŽAUSKAI
Taigi kultūrinės lietuvių organizacijos rengia pokylį 

pagerbimui jų auksinio jubiliejaus proga.

Tai bus

ŠAUNŪS PIETŪS
Geri Valgiai ir Įspūdinga Programa

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

Pradžia 1-mą vai. dieną. —:— Kaina $3.OO\

Kviečiame waterburiecius ir visos apylinkes lietuvius 
atsilankyti ir tinkamai pagerbti ilgamečius veikėjus 

kultūriniame lietuvių judėjime. Turėsite gražaus 
pasitenkinimo ir patys sau.

Rengėjai

KONCERT
RUOŠIA MONTELLO VYRŲ DAILŪS GRUPĖ

Lietuvių Laisvės svetai
nę Elizabethport, N. J., už
kariavo dipukai. Jie užval
dė ją, pasistatė savus bor- 
direktorius ir neleidžia pa
žangiom organizacijom tu
rėti parengimus. Jų gaspa- 

bu- 
“di-

SU' 
do- 
Ne-

dorius-bartenderis irgi 
vo dipukas, ir pasielgė 
pukiškai”, pabėgdamas 
viršMviem tūkstančiais 
lerių svetainės pinigų, 
mažas nuostolis dėl svetai
nės. Tai jau antras iš. eilės, 
šios svetainės gaspadoriaus 
pabėgimas. Ir hors ieško 
valtininkų, bet jų kol kas 
nesugauna.

Jersey City miesto valdi
ninkai, nustatydami taksų 
vertę šiems metams, numu
šė biskį advokatų išlaidas. 

' Advokatai, miestui atsimo
kėdami, patraukė miesto 
administraciją į teismą, 
kam ji nukirto jų išpūstas 
išlaidas, Miestas, eidamas' 
į teismą, turi samdyti paša-

Montello Lietuvių Vyrų Dailės Grupė, vadovybėj Al Potsus

ŠEŠTADIENI BALANDŽIO 18 APRIL
PROGRAMOJE DALYVAUJA:

PHYLLIS WALLEN, ALDONA WALLEN, ROSE STRIPIN1S, 
ir ELDON DOWNING — solistai.

ROSE STRIPINIS ir WILLIM YUDEIK1S — duetas.
CHARLES KLEINAUSKAS — akordiono solo.
EDWARD ir BENNY SAUKA — akordiono ir smuiko solo.
AUDREY POTSUS — šokėja, pašoks įvairius šokius.
LIETUVIŲ VYRŲ DAILĖS GRUPĖ, vadovybėj AL POTSUS.

Lietuvių Tautiško Namo Didžiojoje Salėje
668 No. Main Street, Brockton, Mass.

Po koncerto šokiai —:— Pradžia 7:30 —: — Įžanga $1.00
Bus namie gamintų valgių. —:— Kviečaime visus atsilankyti.



Laisvės reikalai
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

kantas, J. Šimkus, M. S., A. A. Saulėnas
Bečienė, Adomaitienė, W.
Baltrušaitis, Bevardis, S.
K., P. Kutkus, Kazlauskai, wich, Conn.; B. Samoska, 
Bevardis, ir Bevardis. j C

Somerville, N. J. ... 2.00 
Po $1: R. Didžiulis, Nor

DIDYSIS NEW YORKAS X“
Šimtmetinis Brooklyno Muzikos Atvyksta iš Maskvos

Akademijos minejimas

Trečiadienį į New Yorką 
lėktuvu atskrido iš Mask
vos “Bolšoj Baleto” šeši oi i-

New Yorkas. — Somali- 
ja atsikreipė į Jungtines 
Tautas ir prašo maisto. Iš 
priežasties sausros 250,00$ 
moterų ir vaikų badauja.

o.

Orlando, Fla.; V. Kazlaus
kienė, Wilkes-Barre, Pa.; 
I. Klevinskas, Scranton, 
Pa.; V. Mikulienė, Law
rence, Mass.

Iš ankščiau įplaukė 
$430.59. Dabar įplaukė 
$581.00. Viso gauta $1,- 
011.59. Dar reikia $3,988.41.

Dėkuojame virš minė
tiems asmenims > už gražią 
paramą, taipgi ir rinkė
jams. šiam reikalui yra iš
siųsta blankų, tad prašome 
išpildyti mūsų prašymą. 
Pirmutinę blanką prisiuntė 
K. Čereškienė iš Brockto- 

Laukiame daugiau.
Laisvės Administracija

no.

K. Milinkevičius . $10.00 
“Večkio brolis”

iš Worcesterio .. 10.00
J. Gasiūnas ........... 5.00
K. Balčiūnas ......... 5.00
M. ir E. Liepai 5.00
V. Guris ................. 5.00
Antanas ................. 5.00
J. Balčiūnas ......... 5.00
P. Jasilionienė ...... 5.00
B. ir W. Keršuliai .. 4.00

Rainys ............. 3.00
Žilinskai ........... 2.00
Krutulienė ..........2.00
ir O. Titanini ...2.00

W. Skodis ............. 2.00
Po $1: M. Yakštienė, A.l 

Butkauskas, V. Duoba, P. | 
Alekna, H. Jeskevičiūtė 
Stakovas, Brooklynietė. 
Lisajus, O. Globičienė, 
Bieliauskas, Karupkin, Lit-] 
vinskienė/A. L., J. Styra,! 
K. Joneliūnas.

Per V. Z. Miller ir
K. Ručinskienę j

ALDLD 1 kp.........$10.001
Napoleon. Kisielius 10.00 i 
A, Phillip .........
P. Petrauskas ..
Svečias iš Conn.
P. Varaška ....
K.
O.

Nečiunskas ... 
Jonuškienė .... 
VRniauskas ...

So. Boston, Mass.
Buvo gera konferencija
Balandžio 5 d. So. Bos

ton, Mass., atsibuvo bend
rai LLD 7-tos ir LDS 1-mos 
Apskričių Komitetų ir at
skirų veikėjų konferencija. 
Draugiškai pasik a 1 b ė t a 
įvairiais reikalais, išdisku- 
suota vasarinių parengimų 
reikalas.

1Ann! Apskričių bendras pikni- 
’ ; kas įvyks birželio 14 d.,
‘| Maple Parke, Lawrence- 
‘ j Methuen, Mass.
' 2’?? j Didysis spaudos piknikas 
' i įvyks liepos 4 d., Montello, 

^0 i Mass.
• j Išrinkta dar b i n i n k a i
' i svarbiausioms pareigoms

' ’ i atlikti. Draugai ir draugės
• . j . i montelliečiai daugia u s i a 
v. el’|darbo turės panešti. O ap-

ZA m /N M A x

M. Į

Minima šimtmetinė 
Brooklyno Muzikos Akade
mijos sukaktis. Šios įstai
gos patalpose įvyko daug 
kultūrinių ir politinių sam
būrių..

Lekcijos negrų 
palių osavimui

Muzikos, akademijos jau- 
nesniuose metuose, Booker 
T. Washington reikalavo 
pilno negrų paiiuosavimo iš 
vergijos.

1911-tais, metais admiro
las Robert E. Leary sušau
kė titanišką audenciją pra
nešimui, kaip jis surado 
šiaurinį polių.

Pietūs $199 lėkštei
Šiandien daugiau, kaip 

200 Brooklyno bendruome
nės vadų žiūri pirmyn į 
akademijos antrą šimtme
tį. Jie rengia pietus St. 
George viešbutyje 15-tą 
bal., imant $100 už lėkštę. 
Jie nori sukelti $100,000 vi- j 
šokiems namo pagerini- ■ 
mams.

Sekant pietus, bus kitas 
parengimas 18-tą bal.. pro
gramą duos Victor Borge 
Muzikos Akademijoj. Nuo 
abiejų sueigų pelnas eis pa
kėlimui akademijos veiklos 
ir pagerinimui pastato. i

Civilio kai
Akademijos 

ja prasideda su 
vo mėn., kuomet ji buvo 
inkorporuota, (greitai po to 
įvyko jos iškilmingas ‘ati
darymas ant Montague ir 
Remsen gatvių su $200- 000 
publikos suaukotų pinigų. 
Bėgyje jos ankstyvesnių 
metų koncertinė svetainė 
buvo naudojama civilio ka
ro šalpai ir rekrūtavimui.

Gaisras iš! nežinomos 
priežasties sunaikino namą 
1903 m. lapkričio 3-čią d.

Penkeriais nietais vėliau, 
1908 metų spalio mėn. po- 
puliariška gražuolė Geral
dine Farrar at 
mą, giedant Amerikos him-| 
ną. Akademijos atidarymui 
privažiavo žmonių arkliais 
traukiamomis , karietomis; 
taip pasakoja seni Ashland 
Place gyventojai.

Brooklyn Dailės ir Moks- 
i lo Institutas taip pat nau
doja naujo namo paranku- 
mus nuo 1908 m., ir 1936 m. 
pasiėmė tokį titulą. Nuo 
1951 m. namds priklauso 
New Yorko miestui ir Ins
titutas operuoja jį.

Igoji istori-
1859 m. ko-

•>

Bolšoi teatro artistai
Atvyksta iš

Bolšoi teatro artistai
rie c „__ . _ „ . ........ ..............   ..
bus per 8 savaites. Pirmas ju tarpe randasi įžymioji Pittston, Pa.

« • 1 » ■» "V T 1 _ 1 _ - - •   1 - - — —w I I 1 ——

Paieškojimai
Jonas Joneliūnas, Jėzno rajono, 

Soduvos kaimo, Lithuania, USSR, 
kuris gyveno 

((28-29)

Maskvosjka Didelė ir nepa-|
v____ ku-lprasta šokių meno mylėto-1

Jungtinėse Valstijose j^ūis naujiena^ yra ta, kad! ieško brolio Kosto,

jų pasirodymas įvyks New balerina Galina Ulanova. 
Yorke ketvirtadienį, balan- Tai moteriškė, kurios šokių 

įmenąs yra stebinęs publiką-pa.
Londone, Paryžiuje ir 
tuose Europos didmiesciuo-i šuo Marta j 
se. Ji jau 49 metų amžiaus,jmotlna' Mar 
bet šokime jos dar niekas' 
nėra pralenkęs.

Tarybinių artistų progra
ma New Yorko Metropoli- valsč., Tauragės apsĮg.

I Amnrilz.i mnyriniifr 199/1
tan Opera House teatre: 
prasidės balandžio 16 d. Sa
koma, kad jau labai sunku nia, ussr. 

gauti tikietus, nes jie jau'----------
veik visi išpirkti.

“Bolšoj Baleto” atkvietė- 
jas Mr. H u rok suruošė ba
lerinos Ulanovos susitikimą 
su spaudos atstovais. Ji bu
vo korės pondentų plačiai 
klausinėjama, ką ji čia no
rės pamatyti, ar jos pribu
vimas turi kokių * politinių

džio 16 d.
Nuo Cunard linijos “Iver- 

nia” laivo iškelta 37 tonai 
jų aprėdalų ir įrengimų. 
Tuo patim laivu buvo atga
benta iš Tarybų Sąjungos 
144 dėžės kitokių prekių, 
bet I. L. unijos 824 lokalo 
nariai, kurie praminti “re
volveriniais”, atsisakė tas 
prekes iškrauti. Unijos re
akciniai vadai jau seniai 
veda kurstančią propagan
dą prieš pr4 

atidarė šį na- Į tinių šalių.
ves iš socialis-1

“Revolveriniai” buvo už
klausti, odei jie iškrovė 

 

Bolšoi teatro artistų reik

 

menis o?atsisakė iškrauti 

 

kitas pre'jkes. Jų vardu at
sakė lo 
kad artistai

viršininkas, 
yra užkviesti 
department©, I išrokavimų ir taip toliau.

taipgi jie dalyvaus Ed. Sul-i 
livan programoje, tai todėl 
jų reikmenis iškrovė.

n

Ieškau giminių, Jurgis MataJinas. 
I gyveno Mahanoy Ave., Girardville, 

Jeigu gyvas, prašau atsiliepti, 
arba kas žinote, praneškite apie jį. 

! Iš anksto tariu ačiū. Jo ieško se- 
Jenuškevičienė, mano 

_____ Mano adresas: Marta 
Bubinienė, Alytus I, J. Janonio g., 
Nr. 2, Lithuania, USSR.

i Ieškau savo dėdės Noreikos Prano, 
gimusio Šakių kaime, Kaltinėnų 

Išvykęs j 
Amerika maždaug 1924 m: Ieško 

I duktė Julija Tverijonaitė, Alekso, 
1 po vyru Steponavičienė. Vievio mies
telis. Pakalnės g-vė, Nr. 7, Lithua-

HELP WANTED—FEMALE

NURSES—R. N’S PROFESSIONAL 
Al! Shifts. Differential paid.

Maintenance available if desired. 
Excellent Personnel Policies. 

Voluntary Psychiatric Hospital. 
Good Salaries.

Wire, write or call:
Director of Nurses -A 

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

Rye 7-0502.
(26-35)

M. Klimas .........
Charles Aleks ..
Po $1: V. Z.

change M., E. Kasmočienė,1 piknikui didžioji
Mr. ir Mrs. čerka, ! J
Smith.
Kabulis, 
džentas, 
gas.

Helen
O. Dobinienė, D.

Draugė, J.. Ju-
K. Benderis, Drau-

darbo našta teks lawrencie- 
čiams. Betgi talkos pasiža
dėta ir iš kitų kolonjų dėl 
abiejų pramogų.

Didžiojo spaudos pikniko
~~ 7"_ ' lankytojams reikia pasaky-

Jeigu virs minėtame ra-; ti gerą naujieną, ši knnfe- 
porte nepažymėta aukotojo rencija dėl šių metų pikni- 
pavardė. malonėkite pra-: numušė įžangą per pa
nešti administracijai, pa-, Sę per pastaruosius kelis 
tikslinę, klaidą atitaisysi- metus buvo 50 centų ypa- 
me- i tai, šiemet bus tik 25 cen

tai ynatai, o dovanos tokio 
pat didumo. Mat, šiemet 
liepos 4 d. pripuola šešta
dienį, tai patogus laikas 
piknikauti. Ant rytojaus 
šventė poilsiui. Taigi gera 
proga kuo skaitlingiausiai 
suvažiuoti 
progresyvės 
mę. Šaunus 
šokiams iki

Užbaigus 
parengimus, buvo prisimin
ta lowellietis Jonas Karšo- 
nas, kuris mirė prieš dve
jus metus balandžio 29 d., 
ir Cambridge, Mass., kre- 
matorijoje buvo sudegintas 
geg. 2 d (1957 m.)

Karsonas buvo koliekas, 
be abiejų kojų nuo 1922 m., 
bet jis nepaisant savo var
gingo gyvenimo, visada pa
našiose sueigose -konferen
cijose dalyvaudavo. Buvo 
LLD 7-tos Apskr. pirmi
ninku, visada' entuziastiš
kai nusiteikęs link darbi
ninkiško progresyviško ju
dėjimo. Nemažai parašyda
vo agitacijos dėl spaudos 
piknikų, ir šiaip straipsnių. 
Todėl Jono atminčiai abi 
apskritys iš savo iždų pa
skyrė po $5 laikraščiams 
Laisvei ir Vilniai.

D. J.

K. Čereškienė, Brockton, 
Mass., prisiuntė blanką ir 
kartu $20. Aukojo sekami:

Lietuvių Moterų
Apšvietos Klubas $5.00 

K. Kalvelienė ..... 5.00 
M. Gutauskienė . ?. 3.00 
K. Čereškienė ....... 2.00
Elsie Zaleckaitė .... 2.00 
Po $1: A. Kukaitienė, A. 

Chestnut, J. Stigienė.

į tą didžiulę 
spaudos iŠ'kil- 
orkestras gros 
vėlumos.
tarimus apie

gauta se-

(atminčiai
D. Kru-

Daugiau aukų 
karnai: 
Martin Pond 

elizabethiečio
čio). Long Beach,
Calif...................... $20.00

Felicija Šimkienė.
Arlington, N. J. ..

A. Verkutis, So.
Windham, Conn. .

K. Kerevičius, 
Detroit, Mich.....

P. Valaitis, Brooklyn,
Albert Green,

Rosedale, L. I. ...
13 kp., Richmond Hill
Mary Witkus,

Kearnev, N. J. ....
KI. Briedis, Brooklyn 6.00
J. Sadauskienė,

15.00

11.00

11.00
10.00

10.00
10.00

10.00

Joseph Klein,
Brooklyn, N. Y. ... 6.00 

A. Maršalaitis,
Torrington, Conn. .. 5.00 

A. Gash,
Huntington, L. I. .. 5.00 

P. Sakat,
Paterson, N. J.........5.00

F. Jasiūnas,
Sand Brook, N. J. .. 3.00 

J. Jackim, Shelter
Island, N. Y.

Paul Johns, Miami, Fla. 3.00
. 3.00

PATAISA
Pereitame “L” numery

je, žinioje, kur aprašyta 
Sacco ir Vanzetti nužudy
mo byla, pasakyta, kad juos 
kaltino nušovime kasinin
ko. Turėjo būti nušovime 
kasininko ir jo sargo, tai 
yra, dviejų asmenų.

Kaltina, kad draugą ! “The New York Times 
išmetė ryklėms

Brooklyne suimtas laivų! “The New York Times” 
inžinierius Cecil Robinson i karinis apžvialg įninkąs 
26 metų amžiaus' Jis laiko- ’ Hanson W. 'B’aldwin patei- 
mas be kaucijos ir grand | ke straipsnį “Soviet Under- 
džiūVės ’ jau įkaitintas, kad 
1958 in. sbalio 29 d. jis šu- 
hiusė ' iv išmetė ■ i-yklems 
(“sharkalms”) Arabų jūro
je savo draugą Jamesą Hill.

Jie abu tarnavo ant kari
nio laivo, kuris tuo laiku į 
plaukė iš Pakistano į Ara
biją. Abu elektros inžinie
riai.) .Ant laįvo buvęs ■ Ro
bertas Craig raportavo, kad 
Hill ir Robinson lošė korto
mis ir pastarasis labai pra
silošė. Po to jie išėjo ant 
laivo denio, Robinsonas iš 
pasalų puolė Hillą, sumušė, 

išmetė į 
daug

pinigus atėmė ir 
jūrą, kurioje matėsi 
ryklių. ,

SERGA
Labai sunkiai yra susir

gęs draugas Jonas Litvins- 
kas. Buvo ligoninėje, da
bar randasi namie savo 
žmonos ir gydytojo prie
žiūroje. Jonas yra Laisvės 
skaitytojas, susipratęs dar
bininkas. Litvinskai gyve
na po num. 252 Ridgewood 
Ave., Brooklyne. Linkime 
ligoniui greitai ir pilnai su- 
sveikti.

apie submarinus

sėa Flėet’”, kuriame rašo, 
būk Tarybų Sąjunga pasi
gamino naujų! submarinų. 
Jis tvirtina kad tie su'bma- 
rinai gali šaudyti raketo- 

; mis. >
Pagal jo išvedžiojimus, tai 

TSRS turi apie 450 subma- 
rifių. Taipgi jos gamybos 4 
submarinai yra Albanijoje, 
9- gavo Jungtinė' Arabų 
Respublika ir 24 Kinija.

Kas dėl Jungtinių Valsti
jų, tai jis rašo, kad mūsų 
šalis 1963 metais jau turės 
26 atominės jėgos subma
rinus, kurių 9 jau gatavi, o 
kiti yra statomi.

Suprantamai tokias ži
nias reikia in^ti su “drus
ka”, nes nei viena šalis 
sos nepasako apie savo 
siginklavimą, tai vis 
spėliojimai.

tie- 
ap- 
tik

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų diplomatai pa
sitenkinę del atsteigimo ry
šių su Bulgarija.

Elizabethport, N. J
BANKETAS PAGERBIMUI

G. Stasiukaičio ir Chas. Anuškio
Rengia LDS IH-oji Apskritis

Šeštadienį, Balandžio 11 April

Russian Hall
408 Court St., Elizabethport, N. J.

Pradžia 7-ą vai. vakare j j
šiame bankete bus graži meninė programa. Dainuos
Aido Choro moterų kvartetas. Bus ir daugiau naujo.

Kviečia Rengėjai

6 p.—Laisvė (Liberty)—Benk tad., bal. (April) 10, 1959

Iš pasikalbėjimo paaiškė-
■ jo, jog mūsų New York 
.City Center Balet direkto- Dirbkite naujoj patalpoj. Puikios 

darbo sąlygos. Gera pradžiai alga.
Galinčios dirbti bile pakaitą.

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

NATIONAL BISCUIT
Personnel Office 

2211 Rt. 208, Fairlawn, N. J.

rius George Bala n c h i n e
Po miestą pasidairius iba.igęs ™uzi1^ kottse.rvata-

pHvwwuiw iriia np kur kitur, kam Lo-
Važiuotės viršininkai pa- ningrade!

skelbė, kad New Yorke ir
apylinkėje vietoje dažų bus pat klases. Tuo, žinoma, la- 
vartojama plastika automo- bai didžiuojasi tiek Ulano- 
bilių kelių ženklinimo lini- va> Balanchine.

■ riją ne kur kitur, kaip Le
ido m u ir tas, 

jisai ir Ulanova lankė tas

DIRBTUVIŲ 
DARBININKES

Business Opportunities
oms (“guide lines”). Sako
ma, kad plastika ilgiau lai- Albany, N. Y. — Guber-
kys, negu dažai, ir bus ge- natorius Rockefellers pasi-
riau matoma.

Jaunuolių “linksmybei” 
kai kada nėra ribų. Taip 
atsitiko kovo 20 d. BMT 
traukinyje tarpe Long Is
land City ir Woodside. Į 
vieną vagoną susigrūdo 
apie 60 jaunuolių. Jie 
piaustė sėdynių aprėdalus, 
daužė langus, už signalinės 
virvės traukė ir traukinį 
sulaikė, Senesnius žmones 
terorizavo.

Pagaliau važiuotės poli
cija suėmė 37 'jaunuolius. Iš 
jų 24 jau paliūosuoti. Dalis 
rasti nekaltais, kiti per 
jauni. Bet tris virš 16-kos 
metų amžiaus laiko po 
$1,000 kaucijos.

Seattle, Wash. — Laiva- 
krovių unijos vadas Harry 
Bridges sako, kad 1965 me
tais Tarybų Sąjunga bus 
pralenkus Jungtines Vals
tijas gamyboje ir žmonių 
gerbūvyje.

Buenos Aires. — Argen
tinos vyriausybe įsakė Ta
rybų Sąjungos nariui N. 
Belousui tuojau išvažiuoti.

ATLANTIC CITY, N. J.
Norite kambario atostogoms ar 

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

P. & B. NAVALINSKAI
8 So. Congress Avenue

EINA Į LIETUVĄ
Lietuvos žmonės labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę j 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvės Kaina
Į Lietuvą $12 Metams

Užsakydami Laisvę į Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokesti. 
Adresuokite sekamai:

LAISVE
■110-12 Atlantic Avė.
Richmond 11111 19, N. Y.

INVEST IN BOWLING LANES 
Opportunity to invest in America's 
most popular and fastest growing 
sports industry. Modern 36-lanę 
bowling centre to be erected in prime 
North Jersey, area on highly tra

! tion large and growing fast. Pro-

1 and capital gains plus high earm 
ings. Good inflation hedge.
further information, write U-BOWL 
BOX 112, POMPTON LAKES, N. J

(28-342

rašė patvarkymą .pratęsti
nedarbo apdraildą iki bir-1 veled U. S. "highway. Area popu’.a- 
želio 30 d tipmq knripmq ii 'tion large and Rowing fast. Pro- , VA. u KUIiernS JI spects good for* excellent grtrVth 
baigėsi su balandžio 1 d. ' 4 ’ J1 ’

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 10 d., 7 v. v., 1150 N. 41h 
St. Turėsimo aptarti daugel) svar
bių reikalų. Valdyba. (28-29)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos mėnesinis susi-Į’J 

rinkimas įvyks balandžio 13 d., 29 ■ o 
Endicott St. : ’;

Nariai stengkitės būti susirinkime, •• 
duokles užsimokėkite, ir naujų na-i“ 
rių reikėtų gauti bei pakalbinti pri-l" 
sirašyti. Kp. Sekr. (27-29) I“

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

? 426 Lafayette St. :

Al’S TELEVISION SERVICE
ALBERT MISIŪNAS, Sav. R

(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 J J
Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak. «’

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. U
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