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METAI 48-ji

KRIS LA I ' Dideli buvo kiny atsiekimai,
Niksonas bus Maskvoje. 
J. Baltūsiui 50 metų. 
Taip pat ir K. Korsakui.

Rašo R. Mizara

o dar didesni yra planai
I ... V v . '

Pekinas. — Pereitąjį šeš-1 gaminiai 65 procentais pra-
i tadienį atsidarė Kinijos | lenkę 1957 m. gamybą.
Liaudies Tautinio Kongre-i 1959-metais Kini ja siekia 
so (parlamento) posėdžiai. į pasigaminti 18,000,000 tonų 

, 380,000,000 tonu 
525,000,000 tonu 

tonų

k Metinis Vilnies bendrovės Dalyvavo virš 2,000 atstovų, plieno, 
akcininku suvažiavimas įvyks Kinijos Liaudies Respubli- anglies 
gegužės 3 d. Čikagoje. Kaip j kos premjeras Chou En-lai grūdų ir 5,000,000 
kas metai, taip ir šiemet lais-, išdavė raportą ir respubli- medvilnės.
viečiai turėtume vilniečius Į kos gyvavimo.
gražiai pasveikinti. ■ jjs sakė, kad Pirmojo

Jonas ,Gasiunas, kuris šiuo , penkmečio laiku (1950-1957 
metu* renka Vilniai sveikini-į mm) KiniUi kbai d 
tą doleriu surinkęs. i ° ’ !^°- Nepaisant, kad į Tibetą

Prieš porą savaičių, esant I
Elizabethe, Ignas Bėčis turėjo i 
surinkęs apie $20.

Iki vilniečių 
tepasi Ii ko tik 
vaite.

Kas dėl Tibeto, tai Chou 
En-lai sakė, kad vietos re
akcionieriai ir užsienio im
perialistai visai ten praki-

Per tą laikotarpį buvo pa-;.. o •-v J1 , , L ne sutraukė reakcines ie-I salinta karo paseka, isteig-i* • - e., . J.i. j 1 , 1 . igas ir is Sikango provmci-ta daug gamybos Įmonių, .7 , . f ...1 0 •
, • i -i rxr'cr i • T/’ • ' Uv L |ll olllYl UlIIclb Vlbsuvažiavimo taip, kad 19o7 metais Kini- sJ

apie viena sa-1 ja jau 40 procentų daugiau vien susmuko, 
i pasigamino industrinių ir1 

:— j žemės ūkio reikmenų, kaip
Maskvos Didžiojo Teatro | jį pasigamindavo prieš ka- 
A , šiuo metu g^stroliuo- j

, palieka tokį metai buvo pirmieji
k.uj į Antro penkmečio. Tai buvo 
<v’sl į didžiausių Kinijos pasieki- 

i mų metai, nes. industrijos
I to- 1 ............ 1..... ■... ------

Kinija pageidauja
■ tartis dėl sienų

Pekinas. — Kinijos 
lamente premjeras

baletas, : 
jąs Amerikoje, palieka t 
gilų stebėtojuose įspūdį, 
rio jie niekad nepamirš, 
kritikai labai šiltai apie 
čius ir viešnias atsiliepia.

Netenka nė sakyti: kito 
kio baleto pasaulyje dar 
ra!

ne

Tarybų Sąjungos kultūros 
ministerija priminė JAV Vals- i 
**bės departamentui, kad j

par- 
Chou---------  - i’----- ----------------------------- y - i ICUUvllUV viliu

▼Ameriką galėtų atvykti kon- En-lai sakė, kad Kinija no-
certuoti Tarybinės armijos 
Dainų ir šokių ansamblis.

Tasai ansamblis jau yra 
gastroliavęs po kitas šalis. 
Bet mūsų vyriausybė atsakė: 
ne, negalime priimti karių 
uniformose artistų. Tai, esą, 
čia sukeltų nereikalingų skan
dalų.

Tada TSRS kultūros minist
ras N. N. Danilovas sakė: ge
rai, prisiųskite jūs į Tarybų 
Sąjungą savo uniformuotus 
menininkus, sakysime, Mari- 
ninkų dūdų orkestrą, mes mie
lai juos pasitiksime.

Atrodo, kad nieko neišeis: 
tokių apsimainymų nebus.

Yra vilties, kad šiemet arba 
kitais metais Amerikos lietu
viai susilauks ir Lietuvos me
nininkų — dainininkų, šokėjų. 
Būtų reikšmingas dalykas, jei 
galėtume išgirsti ir pamatyti 
talentinguosius savo tautiečius 
jimerikinėje scenoje!

— •’—

ri taikos keliu atgauti nuo 
Indijos ir Burmos jai pri
klausančius plotus. Kinijo- 

tje gaminti žemėlapiai rodo, 
kad Kašrhire ir Ladakh 

i provincijoje Indija turi di- 
idelį plotą Kinijos, taipgi 
Bhutanas ir Burma yra pa- 

isisavinę dalį Kinijos terito- 
I rijos. Sakoma, kad 1914 
metais Anglija, kuri tada 

I valdė Indiją ir Burmą, sau- 
| vališkai pasigrobė tas Kini
jos teritorijas.

Indijoje reiškiasi nepasi
tenkinimas dėl Kinijos rei
kalavimo. Nehru vyriausy
bė sutinka daryti tik mažų 
pakeitimų.

Smagi ta žinia, kad vice
prezidentas Richardas Nikso
nas šią vasarą vyks į Tarybų 
Sąjungą. Maskvoje, kaip ži
nia, bus suruošta amerikinė 
paroda, kurios atidarymo pro
ga Niksonas ir mano ten apsi
lankyti.

Būkime tikri, kad mūsų ša
lies vice-prezidentas x ten bus 
gražiai, kultūriškai priimtas, 
kad jo vizitas pagerins santy
kius tarp JAV ir TSRS. *

NEĮLEIS I JAV TARYBŲ 
ARMIJOS CHORO

Washingtonas. — Vals
tybės departmentas paskel
bė, kad atsisakė į Jungti
nes Valstijas įsileisti Tary
bų armijos chorą ir šoki
kus. JAV vyriausybė sako, 
kad dabartiniu laiku “dar 
nėra publikos pritariančio 
jausmo” isileisti į Ameriką 
dalį TSRS armijos.

Laisvės perkėlimui i Eisenhowerio laiškas reikale
$5,000 fondas

Esame išsiuntinėję blankų persikėlimo reikalu, Ga-i .Augusta..— Ga. 
vome atsakymus nuo sekamų:

Waterbury, Conn.
M. Strižauskienė prisiuntė blanka ir $27. Aukojo: 

$10.00
10.00 

. 3.00 

. 2.00 

. 2.00

Tarptautinės politikos 
reikaluose Kinijos premje
ras kaltino Jungtines Vals
tijas už jų nedraugišką po
litiką ir sakė, kad Kinija I 
negalės toleruoti užgrobi
mo Formozos ir kitų jos sa

P. Bokas .....................................................
J. Strižauskas .. . ........................................
A. Visotskienė ............................................
J. Žemaitis .................................................
W. Dūda .....................................................

Rochester, N. Y.
L. Bekis prisiuntė blajiką ir $34.75. Aukojo:

Motera Klubas ............................................
L. Bekis (vajaus dovana) ........................
John Vaivada ............................................
J. Pabijanskas ............................................
V. Bullienė . ..............................................
K. Žemaitienė ............................................
A. Bekešius .................................................

Po $1: S. Gen.drėnas, J. Barzdaitis, O. Balzar, 
Rinkevičius. A. Usevičienė, 50 c. A. Duobienė, 25 c.

Kitos aukos gautos nuo: 
Waterburiečių auka ..............

LDĖD 45 kp., St. Petersburg, Fla
(Tąsa 6-tam pusi.)

Nehru, Dalai Lama, 
Tibetas ir Kinija

New Dęlhi. —, .Indijos 
premjeras Nehru sako, kad jungos žinių 
Dalai Lama gali laisvai už- “TASS” paskelbė, kad atei- 
siimti religija. Nehru labaiinantį pirmadienį Varšuvos 
nepasitenkinęs, kad Kinijos Apsigynimo . Sąjunga šau- 
agentai sužinojo smulkme-|kia užsienio ministrų suva- 
nas apie Dalai Lama per-j žiavimą. Šią sąjungą suda- 
ėjimą į Indiją, ir tai, kad iro Tarybų Sąjungą. Alba- 
Indijos Kalimpongo mieste nija, Bulgarija, Čekoslova- 
buvo paruo-tas Tibeto pu- kija, Lenkija, Rumunija, 
čas. I Vengrija ir Vokięčių Demo-

Tuo k&rtu Kinijoje yra kratinė Respublika (Rytų 
didelis nepasitenkinimas, Vokietija). Varšuvos Apsi- 
kad Indijos politikai kišasi gynimo Sąjunga yra suda- 

reikalus, ryta prieš Vakarų NATO.i Kinijos vidaus i 
kelia triukšmą parlamente, 
varo gatvėse prieš Kiniją 
propagandą ir plačiai 
darė duris Tibeto suokalbi 
ninkams.

rašytojui - beletristui
Baltūsiui sukako 50

rašo iš Vilniaus, jog

Kovo 14 d. žymiajam Lie
tuvos 
Juozui 
metų, 

Man
pats jubiliatas prašė, kad ta 
proga nebūtų ruošiamos jo
kios didelės ceremonijos, ka
dangi jis nesijaučia gerai fi
ziškai; dažnai sirguliuoja šir
dies priepuoliais. _

J. Baltušis—jaunas dar vy- 
Wifcs, o žiūrėkite, kiek jis jau 

sukūrė vertingų veikalų!
Beje, šiemet bus išleista tri-

(Tąsa 6-tam pusi. )

atominių ginklų uždraudimo,
, — Pre-

I ziclentas Eisenhoweris pa- 
! siuntė lai-ką Tarybų Są- 

1 jungos premjerui Chruščio
vui. Eisenhoweris rašo, kad 
jis pradeda rūpintis atomi
nių ginklų konferencija, 
kuri jau labai ilgai

Simanas Carapkinas jau 
jau atsiliepė reikale Eisen
howerio laiško. Jis sako, 
kad oficialų atsakymą duos. •' 
TSRS vyriausybė. Carap
kinas tuo pat kartu pareiš
kė, jog prezidento laiškas

* 1 ‘V 1 eina; nieko naujo reįneša į dery- 
Genevo je. Jis sako, kad rei- i bas. Jis sako, kad tai pa- 
kalingas iš Tarybų Sąjun- kartojimas Vakarų manev- 
gos pusės nusileidimas, rų.
idant toji konferencija vi- Carapkinas sako, kad kal

ybos apie laipsni ką uždrau- 
nesiūlo. 
pozicija 

3.00 | mą vienpusiškos inspekci-, yra ai'ki—tuojau uždraus- 
2.00 ! jos vienu pas kitus. Jis sa- i ti visus atominius ginklus, 
2.00 , ko, kad prie uždraudimo I sulaikyti jų gamyba ir pa- 

J.! atominių ginklų bandymų ’ gamintus sunaikinti.
■ reikia eiti lainsniškai ir pir- Kas dėl prižiūrėjimo, kad 
miausiai uždrausti j u o s j sutartis nebūtų laužoma, 
bandvti žemiau • 30 mylių i tai ji turi būti tarptautinė, 

$96.00 aukščio. j nes vienpusiška vestų prie
50.00 I Genevoje Tarybų Sąjun-! šnipavimo ir nau jų nesuti- 

gos delegacijos pirmininkas: kimų.

$10.00 1 . . ...00 i sai nepakriktų.
. 5.00 I Eisenhoweris pakartoja j dimą nieko
. 3.00 i pirmesnį Vakarų reikalavi-. Tarybų Sąjungos

gero

Varšuvos sąjunga » Į ’ ■ j

turės suvažiavimą
Tarybų Są- 
age n tų r a

Maskva.

“TASS” pranešimas, tarpe 
kitko, sakę:

ati" i “Sutinkant Varšuvos Ap- 
’ sigynimo Sąjungos vyriau
sybėms yra šaukiamas už- 

i sienio ministrų suvažiavi- 
j mas Varduvoje, balandžio 
127 dieną, kuriame dalyvaus I • •• 1 • •!

NY AUTOMOBILISTAMS
NAUJOS TAISYKLĖS
Albany, N. Y. — Su lie- i ir Kinijos Liaudies Respub- 

pos 1 d. New Yorko Vals-; likos užsienio ministras, 
tijoje įeina į galią šis pa- “Kaip numatoma, tai ši 
tvarkymas šviesu reikale, konferencija svarstys klau- 
Automobilistai Važiuojan
ti vienas prieš kitą, . arba 1 
viens antrą lenkdami, turi 
važiuoti su pritemdytomis1 
šviesomis (dim.lights). Ku
rie tokio patvarkymo nesi- 
laikvs. tai bus baudžiami

‘iki $50.

Vilniaus radijo pranešimai
Balandžio 15 d. —šiemet 

pavasaris Lietuvoje buvo 
ankstyvas ir labai šiltas — 
viskas sužydo anksti. Bet 
Šiomis dienomis smarkiai 
pasnigo ir sušalo. Šiandien, 
tačiau ir vėl atšyla.

mo diena. Miestuose ir kol
ūkiuose įvyko mitingai. 
Vilniaus susirinkime platų 
pranešimą apie Leniną pa
darė įžymus veikėjas Šar
maitis.

Aukščiausiosios tarybos 
posėdyje Švietimo minist
ras M. Gedvilą aiškino, kad 
dabar Lietuvoje bęraštija 
jau likviduota ir mokyklų 
tinklas vis dar plečiamas. 
Jis pasiūlė įvesti aštuone-

--------  ’ irių metų privalomą moky- 
Balandžio 22 d. — Šian- jmų.Po plačių diskusijų jo. 

dien paminėta Lenino gimi- 'pasiūlymai priimti.

Neseniai išrinktas Lietu
vos parlamentas (Aukš
čiausioji taryba) šiandien 
pradeda posėdžiauti. Daug 
svarbių dalykų buš aptar
ta.

i Churchillas koks . 
■buvo, toks ir yra

— U.! Londonas. — Lapkričio ! 
3<Ldieną Churchillas Jau—— 
bus 85 metų amžiaus, Jis 
sakė, kad vėl kandidatuos * 
parlamentą.

Kas dėl tarptautinių įvy
kių, tai jis sakė, kad Vaka- 

Nuteisti yra < Vakarinių rai turėtų vengti paversti

; komunistų vadus
i ■ į1. ■' i !: i;Denver, Colorado.

simuš, kurie bus svarstomi S. District Court teismas I
ir būsimoje Užsienio ‘ mi- vėl nuteisė šešis komunistų 
nistrų konferencijoje Ge- vadus .nuo dviejų ir pusės 
nevoje, kaip tai, taikos pa-: iki penkerių metu kalėjimo 
darymas su Vokietija ir pa-1 ir visus bendrai $16,500 pi- 
naikinimas Vakarinio Ber- i niginės baudos, 
lyno okupacijos”. | -- - • —

Anglijos. Francūz i j o s, i valstijų veikėjai A. Bary, Vokietiją į karo bazę prieš 
Jungtinių Valstijų ir Tary- j buvusi jo žmona Anna Ba-! Tarybų Sąjungą, taipgi ša
bų Sąjungos užsienio 
nistrai susirinks Genevoje 
gegužės 11 dieną, kur ir 
bus svarstomi virš suminėti 
klausimai. Vakarai jau su
bendrino savo poziciją, tai 
Tarybų Sąjunga nori su
bendrinti ir savo. Taikos 
reikalas su Vokietija ir Va-i mas. 
karinio Berlvno okupacija 
liečia visus Varšuvos Apsi
gynimo Sąjungos narius. Iš 
“TASS” pranešimo mato
me, kad į Varšuvos konfe
renciją yra šaukiama ir Ki
nija, nos ii ir nėra Varšu
vos Sąjungos narė, bet ji 
buvo kare orieš Vokietija.

mi-;ry, H. Zepelin, Joseph ir tiko, kad TSRS turi pamato 
Maia Scherrer ir P. Blau. j nepasitikėti Vakarams.

Jie jau pirmiau buvo nu-j Churchillas sakė, kad Va- 
teisti apkaltinant juos pa- karai turėtų vengti “pradin
gai Smith Aktą, bet pasire- ti <ąndyti dėl Berlyno”, nes 
miant U. S. Aukščiausio atominis karas, neštų bai- 
Teismo sprendimu jiems i šiauši sunaikinimą, 
buvo suteiktas naujas teis-į Taipgi jis piktai kalbėjo 

' prieš Tarybų Sąjungą ir 
1 Komunistai pareiškė, kad! liaudiškas respublikas, kad 

jie neteisingai nuteisti ir1 būk ten “tironai žmones 
kreipsis į aukštesnį teismą, pavergę”.

Vėliausios žinios

Washingtonas pilnas t Atsisakė sumažinti 
Thompsonui bausmęvisokių gandų

Washingtonas. — “The 
New York Timeso” kari
nis apžvalgininkas H. W. 
Baldwin i^ašo, kad Wash
ingtone daug gandų. Vieni 
politikai tvirtina, kad nau
jas Valstybės sekretorius 
Herteris eis Dulleso keliu, 
kiti, kad jis neilgai bus to
je vietoje, nes ligotas ir se
nas.

Kai kurie Valstybės de
partment diplomatai sako, 
jog Tarybų Sąjunga dabar 
mažiau rūpinasi Berlyno ir 
Vokietijos reikalais, kaip 
Irako ir Irano. Jie pasako
ja, būk TSRS Berlyno klau
simą iškėlė, idant “įsigalė
ti Artimuosiuose Rytuose”.

Damaskas.
Izraelis susitarė sutvarkyti 
savo sienų liniją.

Sirija ir

Washingtonas.. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausias 
teismas atsisakė svarstyti 
Roberto Thompson o prašy
mą panaikinimui ketverių 
metų kalėjimo bausmės.

Thompsonas 19419 metais 
buvo nuteistas pagal Smi- 
tho* Aktą trejiems metams. 
Bet jis nėjo į kalėjimą, o 
slapstėsi. 1953 metais buvo 
suimtas Kalifornijoje ir už 
slapstymąsi jį nubaudė 
priediniais ketvertais • me
tais kalėjimo.

Jau kalėjime R. Thomp
sonas buvo labai sumuštas 
ir nuo to laiko jo sveikata 
yra silpna.

Maskva. — Tarybų 'Są
junga įteikė notą Jungtinių 
Valstijų ambasadoriui. Ji 
sako, kad Jungtinės Valsti
jos atominiai ginkluodamos 
Vakaru Vokietiją ir kitus 
NATO narius bando suar
dyti užsienio ministrų kon
ferenciją.

Washingtonas. — Vals
tybės sekretorius Herteris 
Tarybų Sąjungos nota 
vadino “propaganda” 
“veidmainiška”.

is-
n

.. ashingtonas. — Chris-

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstija skirs $25,- 
000,000 statybai naujų gy
venimo namų.

Concord, Mass. — Mass, 
valstijos policija ir kalėji
mo sargai greitai nugalėjo 
kalinių sukilimą Concord 
kalėjime.

Washingtonas. — 
vu Buto Finansinis 
tetas atmetė darbo 
reikalavimą pakelti 
bių apdraųdą.

Atsto- 
Komi- 
unijų 

bedar-

Londonas — Anglijos 
premjeras Macmillanas sa- 

, nei 
nebus • 

rinkimų, 
nu-

jkė, kad nei gegužės, 
birželio mėnesiuose r
narlamęn tarinių

tian A. Herteris prisaikin- mano, kad jie bus 
tas kaino Valstybės sekre- kelti į 1960 metų vasarą, 
torius. Prezidentas Eisen
howeris išreiškė pilną juo-;
mi pašitikėjimą.

New Yorkas.
viršininkai sutiko pakelti 
algas po $300 metams poli
cininkams, ugniagesiams ir 
pataisos namų personalui. 
Algų pakėlimas liečia 38,- 
000 žmonių.

New Yorkas. — Netoli 
Riverhead miestelio sugedo 
didelis jet “B-707” . lėktu- 

_  Miesto' vas. Jis suspėjo nusileisti į 
Peconic o riauki.

Walton
ivyko

Londonas.
anglies kasyklose 
sprogimas. Penkis darbi* 
ninkus užmušė ir kelis už
griuvo.
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Christian A, Herler
KAIP IR BUVO MANYTA, prezidentas Eisenho

weris paskyrė naujuoju Valstybės sekretorium Chris
tian A. Herterį, buvusį Mr. Dulleso pavaduotoją.

Tačiau šis paskyrimas nebuvo atliktas be susvyra
vimų. 4^.

Korespondentai Washingtone sako, kad preziden
tas Eisenhoweris ilgai galvojo pirmiau negu nusitarė 
paskirti Herterį Valstybės sekretoriumi. Ir, jei Dullesas 
nebūtų Herterio rekomendavęs, tai prezidentas ir nebū-

P. GRIGAITIS <
NEPRITARIA PAKŠTUI

Kazio Pakšto sumanyta 
"atsarginė Lietuva” (Britų 
Honduraso pelkynuose) pas 

I P. Grigaitį pritarimo ne
įkanda. "Naujienų”. redak-
• torius Pakštui nepritaria 
ne- dėl to, kad jo, Pakšto,

' sumanymas iš viso kvailas, 
tiesiog beprotiškas, bet ne
pritaria dėl tp, kad nebus 

Į pinigų "atsarginei Lietu- 
ivai” įkurti.

P. Grigaitis nurodo, jog
• net ir "Lietuvos išlaisvini
mui” pinigų stokuoja, tai 
kas gi duotų Pakštui pini
gus kurti "atsarginę Lietu
vą”?

Pasirodo, kad vis mažiau 
į ir mažiau

Dalykas toks: C. A. Herteris—nėra labai tvirtas fi- nių, kurie 
ziškai žmogus. Jį kamuoja artritis, įsimetęs į jo kojas. 
Nebegali jis vaikščioti be lazdų. Be to, Herteris jau h* 
nebejaunas—jau 64 metų amžiaus vyras. Eisenhoweris 
nelabai norėjo jį paskirti sekretorium, ypatingai šiais 
laikais, kai vis atsiranda labai svarbių pasaulinių prob
lemų, kurias tenka spręsti. Bet Herteris, pasirodė, turi 
nemaža "gerų f rentų”, kurie darė didelį spaudimą į pre
zidentą, na, ir dėka to, jis buvo paskirtas sekretorium, 
tik pirmiau Herteris turėjo priduoti gydytojo liudijimą 
apie savo sveikatos stovį. Gydytojai užtikrino, kad ta li
ga, kuria Herteris serga, nesukliudys jam eiti svarbių 
diplomatinių pareigų.

Christian A. Herteris nėra naujokas politikoje, nė
ra svetima jam ir diplomatija. Jis yra buvęs per keletą 
metų Massachusetts valstijos seimelio nariu; buvo JAV > (] 
Kongreso nariu, buvo du terminus valstijos gubernato-: listų laikraštis paskelbė kon- 
rium, na, o 1957 metais Eisenhoweris jį paskyrė Dulleso i kursą parašyti 
padėjėju. Taigi jau valstybės departmento reikalai ge
rai žinomi. Pastaruoju metu jis stovėjo pačiame jų 
priešakyje. , ,

. Koks iš jo bus Valstybės sekretorius? Sunku paša-j 
ky ti. Kai kurie mano, kad Herteris seks Dulleso pėdo- > 
mis; kiti sako, ne, jis neseks Dulleso pėdomis, jis pats1 
nustatys savo politiką, lankstesnę negu buvo Dulleso. i 

Matysime!

NAPAGYDOMOJI
KAPITALIZMO LIGA

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Socialistinis pasaulis iššaukė
lenkty-i kapitalistinį pasaulį 

niuotis moksle, mene, ekono
mijoj. Washingtonas, Londo
nas ir kitos kapitalistinio pa
saulio sistemos šaiposi' iš to 
iššaukimo. Girdi, nepavyti 
mus. Klausimas, tačiau, ar tie 
ponai rimtai pagalvoję kalba, 
sakydami, kad socializmui 
nepavyti kapitalizmą.

štai, tik šiomis "dienomis, 
Jungtinėse Valstijose darbo 
žmonės buvo'susivažiavę Wa
shingtone su reikalavimais at
kreipti atydą į bedarbių pa
dėtį. Pati JAV valdžia nese
niai prisipažino esant 5,000,- 
000 bedarbių. Auto darbi
ninkų unijos lyderis teigia 
kad yra 6,500,000 bedarbių.

Laiškas Redakcijai
Gerbiama “Laisvės” , / 
redakcija:

Aš pats nuo savęs ir dau
gelio kitų "Laisvės” skaity
tojų, su kuriais turėjau 
progą pasikalbėti apie til
pusi aprašymą "Didelė ša- į. 
lis,” po kuriuo pasirašė 
Bevardis, not’iu pareikšti 
jam didelį ir širdingą pa
dėkos žodį. # \. ■

Su didžiausiu susidomėji- > 
mu skaičiau kiekvieną eilu
tę ir vis laukiau, apie ką > • 
jis kitą sykį parašys, bet 
atrodo, kad jau bus pabai
ga- * ” ’

Pasidėkojant Marytei - : 
Koch ir aš su žmonele tų- 
rėjome progą dalyvauti Po
vilui surengtoje gimtadie
nio parėję. Malonu buvo 
susieiti į pažintį ir rimtai * 
pasikalbėti su Povilų. Tai * 
jaunuolis, iš kurio daug ga- ‘ ’ 
Įima tikėtis ateityje, ir aį ;* 
visai nesistebėčiau, jei jis 
pralenktų .savo darbštų j į 
tėvelį, kad ir kitokioje iri? 
žinierijos mokslo šakoje.

Iš šiaurinių valstijų į ' 
Floridą atvažiavusiam apie^ , 
vidurį sausio mėnesio tie
siog nėra galima atsi- ‘ 
džiaugti jos gražumu ir į 
jaunystės dienų draugų 
malonumu ir svetingumu.

Nežinau, ar kada nors iš- 
i dils man iš atminties jų su- * 
•: rengtas vakaras, kuriame 
buvo rodomi Lietuvoje ga- 
minti filmai.

Visame kame surengimui 
i to vakaro vadovavo jau • 
nuo seniau ten apsigyvenę 
lietuviai, ir reikia pasaky- . 
ti, kad jie tą darbą atliko 

i kaip tikri profesionalai. 
Bravo, miamiečiai ir Lie- ’ 
tuvių Socialis Klubas!

Brangus Bevardi, išpil- 
j dei mano pareikštą pagei- 
davimą toje parėję, kad' 
Jūsų, keliones įspūdžiai bĄ' ' 
tų spaus'dinamP "Laisvėje.f

Būk taip geras ir paaįš- 1 .
kink "Laisvės” skaityto
jams, kodėl apie Miami ir
Fort Lauderdale vanduo f
yra toks mėlynas ir vilio
jantis, o apie St. Augus
tine juodas ir bauginantis?

Taipgi, kas yra tie mėly
ni balioniukai, kuriuos va- t 
dina “Men of War”? Ar - 
tiesa, kad kai kada nuo jų 
įkandimo žmogų suparaly
žiuoja? 7?. Niauru

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Laisvės1” skaitytojas skurdusio žemės ūkio kraš- 

Frank Makauskas iš Tunk- tas, o dabar greitu laiku 
hannock, Pa., prisiuntė sa- taps pramoninė. Baigiama 
vo giminaitės Anelės 
Smolskaitės laišką iš Lietu
vos. Laiškas labai įdomus. 
Apleidę asmeniško pobū
džio sveikiųimus ir linkėji
mus, patiekiame laiško au
torės labai gyvą apibūdini
mą šių dienų Lietuvos gy
venimo. Ji rašoi

"Aš tikiu,' kad pasaulinė! 
padėtis greitu laiku taps 
normalesnė, kad mūsų ša
lys ims artimiau ir drau
giškiau bendradarbi auti, 
kad ateis laikas, kada ga
lėsime laisvai važinėti vie
ni pas kitus į svečius. • Oi,, 
kaip gera būtų, jeigu Jūs 
nors į svečius pas mus ąi- 

; važiuotumėt! Jsivaizduoj u, 
kaip Jums būtų viskas įdo
mu . . , Sunkiai atpažin- 

. Jūs užda- 
yęt eilę klausimų man. O,

u

statyti Kauno hidroelektri
nė, dabar pradedama kita 
tarp Kaupo ir Vilniaus ši
luminė elektrinė ir už 3-4 
metų elektros bus per akis 
visai respublikai. Tada 
daug dąrbų palengvės, vis
kas ištisai bus mechani
zuota.

Jūs klausiat, kaip mūsų 
žmonės, kaip jaunimas žiū
ri į vyriausybės užbrėžia- 
mus uždavinius. Aš sakau, 
jeigu kas anksčiau dar 
žiūrėjo su nepasitikėjimu ir 
abejingai, tai dabar tokių 
nėra. Visi supranta, kad 
tnauji atsiekimai dėl jų pa
čių, jų gerovei, todėl žmo^ 
nęs dirba su ūpu. O kai pa
siekia gerų rezultatų, tas 
kaip tik dar daugiau ska
tina dirbti. Pas mus žmo
nės tiki rytojum. Abejingų, 
gal būt, labai mažai suras
tume. Jus, be abejo, gau
nate ir daugiau laiškų iš 
Lietuvos. Nežinau, ką juo
se Jums rašo. Tačiau vi
sokių yra žmonių. Kitas 
negali matyti toliau, mato 
tik mažą ratuką aplink sa
ve. O žinot, yra dar kito
kių, kurie norėtų, kad 
jiems, nieko nedirbant, 
kristų kepti karveliai. To, 
žinoma, pasėmus dar nėra. 
Dirbti visiems reikia. '

Ne, Tetule ir Dėde, to
kiam trumpam laiške aš 
nemoku Jums visko papa
sakoti. Nė neįmanoma. Ge- i 
riaū Jūs' klauskite smul
kiau ko nors iš! vienos sri
ties, kitam laiške iš kitos, } 
tada man bus lengviau. 
Ką nors: pradedau rašyti ir 
niekaip negali įsivaizdifoti, 
kad Jums tai nežinoma, 

‘kas mums,i gal1 būt, papras-} 
tas kasdieninis gyvenimas, i 
Ir šiam laiške nieko kaip 
reikiant hepa j ė g i a u nu
šviesti. Jeigu ko nors ne
suprasite, klauskite. ‘Kitą 
kartą aš. pasistengsiu nuo
sekliau parašyti.

•» .« * I J * ?.

PATAISA
i

Per klaidą ši dalis laiško, 
kurį Mrs. Mankofsky gavo 
nuo savo brolio iš Lietuvos, 
tapo praleista. Laiško pir
ma dalis tilpo antradienio 
numeryje. — Red.

u

atsiranda dur- 
duoda grigai- 

čiams ir panašiems politi
niams raketieriams pinigų 
"Lietuvai laisvinti.”

Na, ir ;tai neigiamai at- į pie 45,000 bedarbių 
siliepia į visus tų raketieriu n e d a r b o apdraųdaą.

’ ’ 350,000 žmonių gyvena pašal
pomis. Penhsylvanijoje be- 
dąrbių esą 508,000. Michiga- 
no valstijoj 364,000 bedarbių. 

Galima sutikti, kad daugelį 
darbininkų pąkęitė automaci- 
ja, mašinerija. , Bet tas padė
ties labai nepakeičia. Kuomet 
milijonai žmonių gyvena iš 

Į mažos apdraudos ar pašalpos, 
tai jie negali gyventi norma
liai. Jų vaikai negali siekti 
mokslų. Tos šeimos turi apsi
eiti be daugelio dalykų, ku- 

straipsnį apie 1 rie prieinami dirbančioms.
Ir taip per visą kapitalis

tinį pasaulį, llęta kuri kapi
talistinė šalis neturi didelio 
skaičiaus bedarbių.

Toks reiškinys nėra ženklas 
i ekonominio svęikatin gurno, 

dole- Tai merdėjimo ženklas, ženk- 
: las, kad, kapitalizmas seų-ga.

Socialistiniuose kraštuose 
Tegul jie jas ’ n®ra nedarbo. J Tenai žmonių 

Į perkamoji ' jėgą, visuomet fli-

Prieš 10 metų West Virgi- tumėt Lig^uyą.

Dabar belikę 60,000. A- taip, aš galiu labąi daug
ni.joj dirbo 125,000 angliaka- 

I siu. i
išbaigę

ATSAKO Į JŲ 
KONKURSĄ

Lauri-kovo 17 d.) Stasys 
na it is rašo:

Neseniai Jungtinėse 
k os Valstijose, Čikagoje, 
Ūžiamas buržuazinių naciona-

Ameri-
lei-

pasakoti apie ją! Galima 
būtų ištisus lapus prirašy- 

Bet vienam laiške labai 
aprašyti. - Aš 
nors trumpai 
bruožus nu-

pas mus pa- 
toliau daroma 

naujų pertvarkymų.

Kam tas teisinimasis?
■■ MUMS RODOSI, KAD Kubos premjerasx Fidel; 

Castro per daug bando pasirodyti Amerikos valdančia
jai klasei "geru”. Jis pabrėždamas primena, kad Kuba ; 
neis "komunistiniu keliu”, kad, girdi, ten komunistai ne- i 
turi jokios įtakos, kad Kuba visuomet bus JAV pusėje, 
kad ji nebūsianti neutralė disputuose tarp Tarybų Są-. 
jungos ir Amerikos.

Toks teisinimasis, toks gerinimasis Amerikos vai-1 
dančiajai klasei nedaro garbės nei Kubai, nei pačiam 
Castrui.

Visgi reikėtų suprasti tai, kad, kalbant apie denio-; 
kratiją, reikia duoti teisę Kubos liaudžiai tarti savo žo
dį, kokios ateities ji nori: socialistinės ar kapitalistinės?

Anksčiau ar vėliau Kuboje įvyks rinkimai į parla
mentą, kuris, galimas daiktas, pakeis net kai kūrins pa
grindinius šalies konstitucijos dėsnius. Rinkimai, jei jie 
bus laisvi, parodys, ko Kubos liaudnis trokšta.

“publicistinį
tai, kokios priežastys pastū
mėjo dalį Amerikos lietu
vių i komunizmą ir ką rei
kėtų daryti siekiant juos su
grąžinti iš šio kelio.”
Goriausiam straipsniui pre- 

1 mijuoti paskirta šimtas 
, rių.

M es ne prote n d u o j am e 
ponų šimtines, 
taupo panašiems konkursams, 1 
o goriausiai — biznio reika-} 
lams. Kartu neabejojame, jog 
pretendentų į i šimtinę atsiras 
iš pačių konkurso organizato
rių tarpo. Ką gi ? Tegu), 
pasireiškia. Amerikiniai šių 
Į) o n ų šeimininkai panašių 
straipsnių prirašė tiek, kad jų 
popieriumi, " tur būt, galima ' 
būtų uždengti visą žemės ru-; 
tūlį. Siekdami sulaikyti ko-1 
munizmo idėjų sklidimą, jie ' 
išleido ne šimtines, o milijar- 1 
dus dolerių. Dar daugiau. 
Komunizmui nuslopinti impe
rialistai kadaise metė 14 vals- i 1)1 v I ---tybių intervencines pajėgas, 
vėliau — daugiau kaip du

' šimtus hitlerinių divizijų.
Ir dabar kasdien rotacinės 

Į mašinos Vakaruose išmeta mi
lijonus egzempliorių komuniz- 

' mą šmeižiančių strai p s n i ų , 
šimtais bangų eteryje spiegia 
balsai, niekindami komuniz- ’ 

, mą. Prieš komunizmą nu- i 
i kreiptos NATO, SEATO ir pa- 
i našių blokų karinės pajėgos, 
' JAV -tuo tikslu hasmet vien i 
i ardomajai veiklai prieš sočia- | 
: listines šalis skiria 400 milijo
nų dolerių. O rezultatai?! Jie • 
gana iškalbingi. Jei iki antrp- 

hjo pasaulinio karo su komu- 
! nizmo vėliava žengė viena Ta- 
irybų Sąjunga, tai šiandien ši Į

i šių

ti 
sunku viską 
pasistengsiu 
kai kuriuos 
brėžti.

Iš tikrųjų, 
daryta ir 
daug
Aš net nežinau nuo ko pra
dėt pasakot, nes pas mus 
pertvarkyta viskas. Socia
listinę santvarką mes api
brėžiam kaip ‘ santvarką, 

[ kurioje nėra išnaudojimo. 
į Ir iš esmės tai tiesa. Ne
galima sakyt, kad pas mus 
nepasitaiko blogybių. Ta
čiau pati visuomenė su jo
mis kovoja, ir viskas, kas 
bloga, nyksta. ,Mūsų žmo
nės persiaukįčjaj Svar
biausia, mūsų žmonių san
tykiuose, gal bųt^ taį,-. }<ąd 

klešnė, W pagaminma.' 3»e renpasi tikrai .nuosir- 
džiu vienąs kito gerbimu,Kapitalistinė spauda būkštau- ' - , . .

ja, kad ne tik darbiningai tikrai draugiška . pagalba, 
tenai dirba, b.ęj ir mpksleiviai | kur ir ką jis bedirbtų. Pa-
bus įtraukti į darbą. Daugiau 
ir moterų tenai dirba. Tad ar 
tas neįrodo, kad socialistinis 
pasaulis tikrai gali pasivyti 
ir pralenkti? Kapitalistams 
bus sunku lenktyniuotis.

čioje pradžioje, toli gražu, 
to nebuvo. Daugelis į vis
ką .žiūrėjo su nepasitikėji
mu, o buvo ir toKių, kurie 
atvirai nekentė šios san- 

i tvarkos, kenkė ir kitus 
kurstė. Tačiau, ęĮauguma 
iš karto pritarė. Juk žinot, 
kokia Lietuva buvo nu
skurdusi, o vargo žmogus 
visada laukia kokios nors 
pagalbos. Prisimenu, kai 
kūrėsi kolūkiai. Vieni or
ganizavosi su noru, o kiti

Britanijos komunistai
NESENIAI LONDONE įvyko Didžiosios Britani

jos Komunistų partijos 26-asis kongresas. John William
sonas. rašo anie jį JAV angliškame darbininku savait- 
ty "Workery”.

Britų komunistų partija šiuo metu turi 26,749 na
rius, bet skaičių pasiryžusi padidinti iki 34,000 (per vie
nerius metus). Suvažiavime pranešimus darė generalinis 
partijos sekretorius Jon Gollan, William Lauchlan, John 
Mahon, R. P. Dutt, William Gallacher, Harry Polittirkt.

Partijos įtaka darbininkuose auga, sako J. William
sonas. Tie, kurie pranašavo jai mirtį, dabar prisipažįs
ta, jog klydo.

Neseniai Britanijos angliakasių unijoje įvyko rin- i Iyuii OitJLU1Stt> liU 
kinąai. Unijos sekretorium tapo išrinktas William Payn-j vėliava pergalingai plevėsuo
tai’, komunistas. ! ja viršum didelės žemės ru-

Į Partijos Vykdomąjį komitetą išrinkta 42 asme- (.,alies’

ĮDOMYBĖS
Romos kovo 4-ą Reuters

•aneė, kad jo, Romos, prie- 
! miestyje Cornazzano buldoze- 
, ris, kasdamas suakmenėjusį 
kreidos, kalkės sluoksnį, atsi- 

; tikti na i ;
rines dramblią “kapines.’* Ten 
rasta daug jų liekanų.
venę ąnt žemės apie • 50,000

1 metų prieš Kristų.
Buldozeris, i š v e r s d a m as į 

dramblių liekanas, sumuša vi-1
I sus šventraščio pasakojimus, į 
i jog žemė, visokių audrų ir per-

p ri i ■! •. rlniivAmo filr Kaitri., <vir_ I

i vavimo šeštą tūkstanti metų i kiti per daug abejingai
! v • — — • 1 • J 1 • XX V Iv vi 1 x__ —____ > r7ini»zAi/A Ir’itnvt ataivadn iv v

Dėkoju, sesute, už laik-l Kodėl jūrų mylią
raštį "Laisvę,” kurį man 
užrašėte. Gavau už sausio 
mėnesį, bet dabar jau p ra- i 
ėjo gal mėnesis kai neatne-’

Mat, pas mus irgi iš i

atrado urve^ pi icšisto- su nepasitikėjimu, gąi- 
. Ten išjosi savo menkų ūkių 
Jr!nnnq V^en *9, ^4 nežinojo, 

kaip ten naujuose bus. Ir 
Ikur žmonės organizuočiau ša.

- ‘J I tvarkėsi, i ' ............
karto tapo , pavyzdiniais, 

i Bet pasitaikė, kad kai ku- 
kūnijų daužoma, tik baigia gy-1 rie ir nusmuko dėl to, kad • i * i i a * a

—— įžiūrėjo,/ kitur atsirado ir
BRITANIJOsNekaltybė kenkėjų. Bet dabar^tm.jau dauguma įdomauja pa.

vadina “mazgas”?
Jūrines mylias vadina 

j"piazgais”, angliškai 
—"knot”, rusiškai — "U-ten kolūkiai iš pašto atneša į namus Iaiš_ tiR vardas kį

kus ir laikraščius, Tai gal 
laiškanešis dar patsai tebe- 
skaito. Mat, mūsų apylin- 

: aš vienas gaunu 
Amerikos laikraštį “Lais.-

EINA Iš MADOS

Jos vadovaująs psychologas 
j įsako, kad šiandien nekaltybė 
i yra pavojuje ir tampa apsenu- 

Ir jis
kurioje gyvena . 

. Komuniz- ;
mo idėjos tapo milijonų kovos ' ■ 

! vėliava. Tai galingas vėjas iš I 
1 Rytų. Jis atgaivino ir prikėlė ; 
i naujam gyvenimui daug Euro- i

. - P.bs ir Azijos taptų. Jo galin-j
gulė makartizmo debesys, kai buvo pradėta areštuoti ir gi, gūsiai šiandien jaučiami to- i

i).ys. Įdomu, kad į vadovybę buvo išrinktas ir pats John trečdalis žmonijos.
Williamsonas.

Williamsonas, dar jaunametis, buvo atvykęs į JAV 
Čia dirbo visokius darbus, įstojo į JAV Komunistų par- 
tįją ir tapo vienu josios vadovų. Kai ant Amerikos už-

I šia tarpe jaunų britų.
' tam duocja faktus.

Dr. ICustaee Chesser,
1 nijos M.eęlikalęs Associacijos 
j išleistoje brošiūroje sako: 

“yiena moteris į§ kiekvienų 
trijų šioj šalyj turėjusi susįne-

j Šimus pirui vpdybų.
Vienas iš 20 visų gimįinų

Brita-

tejsti komunistų vadovai, Williamsonas buvo teistas kar
tu su Dennisu ir kt., ir pasiųstas į kalėjimą penkeriems 
metams. O kai atsėdėjo savo bausmę, jis buvo išdepor- 
tjiQtas į Angliją kaip nepilietis. Na, gyvendamas' savo 
gimtajame krašte, Williamsonas, kaip matome, rankų 
nenuleidžia—darbuojasi, kiek begalėdamas ir jau išren
kamas net j Komunistų partijos vadyvybę.

Ruoškimės minėti Gegužės Pirmąją, tarptautinę 
, pasaulio darbininkų šventę. Niujorko darbininkai mi

nes šją šventę gegužes 2-rąją savo tradicinėje Union 
Aikštėje. Bus pasakyta įdomių kalbų, bus ir meninė pro
grama, kurią atliks geriausieji talentai. Prasidės 10 v. 
ryto, baigsis 2 v. popiet.

limiausiuose pasaulio kampe-1 žinomas
.. T. i , . , • 1 “A/;,,.,liuese. Jie sklaido senojo ką- I "Vienaą iš ąštijonių ginjimų 
pitalistinio pasaulio sutemas. > galėjo būti nęlęgališkas, sekąs 
šis vejas šiandien prasiveržia | (subsequent) tėvų apsivedimą.' 
net per Atlantą, įkvėpdamas j "Vienas iš šėšių vaikų pra- 
ir Amerikos darbo žmonėms, dėtas pilim apsivedimo.” 
jų tarpe lietuviams - emigran
tams, šviesėsnip, teisingesnio [kad nekaltybę jau paseno? — 
gyvenimo viltį. Nesulaikys šio buvo paklaustas. (—Aš abejoju, 
vėjo nei milijardai dolerių 
nei tankai ir bombos, tuo la 
biau—šmeižikiški straipsniai 1

Taigi, ponai, konkurso orga
nizatoriai,

—Ar šitie skaičiai reiškia,

Bet negalima užginčyti, jog 
me,s einame priį to, — atsakė 

' Jis. . ;.i| ■ .....
Koks nųpšimtje vyrų prakišo 

dega jūsų doleriu- nekaltybę prię^[iypdy>ba$, nopa- 
i sako. Mat, • j|s4t-vyras.’ M1'

tik praeitis.
metu mūsų vyr i a u s y b ė 
ėmėsi rimtų priemonių pa
kelti žemės ūkiui. Ir šiuo ta apie mūsų 
metu jau nėra jokio atsili- teisybė.
kimo: kaimas jau dabar jus, sesute, apsunkinti, gal 

ne tik ne taip lengva dvylika do- 
0 lerių sumokėti. Bet jei ga- 

miesto krautuvės taip pataite, tai prašau ir toliau 
pilnos visokių maisto pro-1 prašyti. Man irgi 
dūktų. Jūs, be abejo, ži- Amerikos lietuvių 
not, kad mūsų sahs užsi
brėžė per artimiausius me
tus pavyti ir net pralenk-

kad laikraščio "Laisvės 
šiuo metu amerikiečiai tur- cijos 
tingesnį kai kuriose srity- j man atsiunčiate savo laik- 
se už mus. Bet tai su- raštį į Tarybų Lietuvą, 
prantaiųa. Juk pas Jus ne
buvo jokių karų, o pas mus 
viskas buvo išgriauta, su- j 
naikinta. Dabar, seniai jau 
viskas atstatyta ir milži
niškais tempais ’ statoma 
naujaį plečiami miestai, 
pramonės rajonai, Lietuva 
gi anksčiau buvo tik nu-

skaityti. Man "Laisve” pa
tinka, ir kas janie parašy- 

kraštą, yra 
Tik aš nenoriu

pakankamai turi j 
duonos, bet ir mėsos,

ti Ameriką. Aišku,

įdomu 
spaus-

dintą žodį skaityti.
"Dabar dėkoju Amerikos 

” redak- 
darbuotojams, kad

"Sudiev, tavo brolis,
Jonas Žilinskas

Washingtonas. — Vals
tybės sekretorius Herteris 
sakosi, kad jis mažiau važi
nės, negu tą darė Dullesas..

toks, bet ji ir ilgesnė už > 
sausumos mylią. Amerikon 
niška sausumos mylia yra^ ’ 
5,280 pėdų ilgio, jūrinė my^Ą. 
lia arba "mazgas” yra visų - 
šalių vienoda ir ji.turi 1,852 
metrų, arba 6,020 pėdų. ■

Kaip tas "mazgas” atsL \ 
rado, tai yra visokių pada
vimų. Vieni sako, kad seno
vėje laivo įgula leisdavo į 
jūrą ploną šniūrą su maz
gais ir pagal jį žinojo kiek 
.atstos laivas nuplaukė. 
Taipgi yra .žinoma, kad 
prie*laivų buvo lauko pusė- > 
je įtaisyta virvė su maz
gais, kiek laivas psivary- 
davo pirmyn, tiek vanduo 
ir tą virvę pastumdavo. 
Reikia suprasti, kad virvė 
su mazgais įr buvo šių die-r 
nų "spidometras”, koks daT 
bartiniu laiku yra prie au
tomobilio.

Jakarta. — šešiolika Ki- ' 
nijos generolų ir karininku įk 
atvyko į Indoneziją drif 
giškam apsilankymui.

2 p.-Laisve (Liberty)—Penktad., bal. (April) 24, 1959



LĮVAIRUMAI
vanJnn ir 1 gurijos, Tyrhenijos, Adria- dausuma, vanduo ir itiko> Tin.eno> joniano ir 

Ageano. Nuo pat Gibralta
ro sąsiaurio iki Dardanelių 

Vanduo užima pustrečio tęsiasi Mediterfano (Vi- 
karto tokį plotą, kaip sau-' duržemio) jūra, kurios 
suma. Didjūriai ir jūros su- j vardu dažniausia jas visas 
daro 139,410,000 ketvirtai- ' vadina, 
niškas mylias, gi sausuma| 
tik 57,510,000 ketv. mylias.' 

Jūrų dugnas, yra nelygus, į 
kaip ir sausumos paviršius. 
Kai kur jūros gilios, o kitur

jury giluma

Druskos kalnas
Kardonos druskos kalnas 

yra viekas nuostabių gam-priešingai. Baltijos juroje kūrfnių Jeigu gig kal.
nėra gilesnių vietų, kaip 
200 pėdu. Juodojoje jūroje 
yra 3.600 pėdų.

Giliausia vieta Ramiaia-j 
me vandenyje surado 1957 j 
m. tarybinis laivas “Vitiaz 
netoli Filipinų ! 
35,640 pėdų gylio.

A' i
Kai kur didjūriuose vra . lumoje. 

ilgi ir gilūs grioviai. “Vi
tiaz” 1945 metais prie Ku-

^’‘Kardonos tvirtovė su dau- 
kui is tę- gybe bokštų bokštelių. Ilgai

kur

du gvlio griovį. J 
silfci nėr ‘"imtus mylių.

Prie Puerto Rico 
30.242 pėdų gylio 
žemio iūroie — 
Pietiniame Atlante 
575 pėdos gylio.

druška. Ji slūgso tiesiog 
žemės paviršiuje. Lietaus 
vanduo tekėdamas kalno 
šlaitais ardo jį, griauna, 
tirpina. Kalno viduje dau
gybė plyšių, olų, grotų.

Kardonos druskos kalnas 
yra privati nuosavybė. Ją 
saugo sargybiniai, kurie nė 
vienam apylinkės gyvento
jui neleidžia parsinešti nė 
gabalėlio druskos. Druskos 
kasyklos darbini n k a i iš' 
druskos kristalų gamina 
kryželius, įvairiausius in
delius, butelius ir kitokius 
niekučius, kuriuos už men
ką kainą parduoda turis
tams.

nas butų vietovėje, kurią v. . .
pasiekia geri keliai, tik- Į 1 UKStailCiai kaFO

! riausiai ne vienas tūkstan- i_j « • •
I tis turistų kasmet atvyktų lektuvy pardavimui
| juo pasigrožėti. Tačiau Kar- 

■ donos kalnas tarsi nublokš- 
1 tas tolimame Iberijos Pirė- 
; nu užkampyje, Ispanijos gi-

Greta, ant aštrios kalno 
viršūnės iškyla senovinė

surasta
Vidur- 
18,150, , 
-26,-

la- 
tas,

ji gynė Ispaniją nuo prie- 
I šų, tačiau laikas bėgo ir ji 
rustojo savo reikšmės. Kal
no papėdėje balzga n a i s 
krantais, teka tarsi pusiau 

1 užšalęs upelis. Bet iš kur 
tokiame karštyje 
Tačiau tai neledas, 
ka. Apylinkės čia

Į be jokios augalijos, 
žytos griovių, plyšių, lyg 
akmenuotoje dykumoje. Už 
pilies kalno staiga iškyla 
milžiniškas žvilgantis luis- 

> tas, lyg šliaužiantis ledy
nas, —’ nuostabus druskos 
kalnas. Iš arti žiūrint, vis
kas atrodo čia aptraukta 

: lyg šerkšnu, o einant po 
s girdėti lengvas 

gurgždėjimas. Čia ir ežeras

ledas? 
o drus- 
niūrios, 

surai-

"Jis jau plaukiojo 
septyniose jūrose”

Seniau skaitydavosi 
bai patvrusiu jūreiviu
kuris plaukiojo “Septynio
se jūrose”. Gi dabar tos 
“Septynios jūros” dažniau
siai minimos vienu Vidur
žemio jūros vardu.

Viduržemio jūra yra “Se-p.y* 
najame pasaulyje”, tai yra, [kojomis 
tarpe Europos. Azijos ir
Afrikos. Tai viena iš di- ramių žalsvu vandens pa-
Ūžtųjų, nes užima 1.145,000 
ketvirtainiu mvlių plota.

Tos “septvnios jūros” vra 
sekamos: Mediterra^o, Lu-

viršiumi tarsi miega bal
tuose krantuose. Vanduo 
jame sūrus kaip jūroje. Tai 
paprasčiausia valgo moji

AR DAR TEBERŪKOTE?!
Rūkymo paprotys taip iš

plitęs, jog dauguma net ne
begalvoja apie šio įpročio 
žalą. Rūkoriaus drabužiai 
visuomet persisunkę tabako 

t dūmais. Įėjus į butą, kuria
me yra rūkorių, tuojau už
uodžiamas tabako kvapas, 
nes dūmų prisigeria minkš
ti baldai, rūbai ir net sie- 

i nos.
Tabakas yra nuodingas ir 

ypač jis žaloja moters ir 
vaiko organizmą. Svarbiau
sioji tabako sudėtinė dalis 
yra nikotinas, žaliuose ta
bako lapuose nikotino yra 
apie 2-9 procentai. Džiovin
tame tabake—iki 5%. Gry- 

nikotinas yra labai 
stiprus nuodas. Jau vienu 
jo lašu žmogus gali nusi
nuodyti. Veno gramo niko-1 

( tino užtektų nunuodyti 10 
žmonių.

25 papirosų dūmuose 
randami 125 miligramai 
nikotino (apie du lašus). 
20% papirose esančio niko
tino rūkant įsisiurbia į or
ganizmą, o 50% patenka su 
dūmais į aplinkos orą. Li
kusioji nikotino dalis sude
ga arba lieka nuorūkoje.

i Dūmai ir plaučiai
Kai kurios moterys mano, 

• kad rūkymas nekenks, jei
jos dūmų neįtrauks į plau- 

1 čius. Tai netiesa, nes dalis
nikotino labai greitai įsi
siurbia pro liežuvio ir bur- 

| nos gleivinę į organizmą. 
Gi įtraukiant dūmus į plau- 

nikotino į organizmą 
įsisiurbia beveik dvigubai 
daugiau.

Iš kiekvieno surūkyto pa
piroso į organizmą patenka

viena tūkstantoji gramo ni- 
! kotino. Šio kiekio užtenka 
apsinuodyti pradedančiam 
rūkyti. Surūkius pirmą 

! kartą papirosą ar cigaretę, 
| pradeda bėgti seilės, plakti 
širdis, svaigti galva, apima 
šleikštulys, išpila prakai
tas, dreba rankos ir kojos, 
pradeda ūžti ausyse.

Pamažu organizmas prie 
i nikotino pripranta, ir tokių 
ūminių apsinuodijimo reiš
kinių nebematyti. Tačiau 
tai nereiškia, kad nikotinas 
jau nebenuodija. Jis nuo- 

i dija organizmą ir toliau, 
nors rūkantysis kurį laiką 
to nejaučia. Kai išsivysto 

į organizme pakitimai, ku- 
Į riuos rūkantysis pradeda 
justi, dažniausiai yra vėlu 
atitaisyti tą nikotino pada
rytą žalą. Papirosų dūmai 
patenka ir į nerūkančiųjų 
žmonių organizmą. Tai la
bai svarbu atsiminti rūko
riams, kurie nekreipia dė
mesio, kad tame pačiame 
kambaryje yra nerūkančių, 
o ypač vaikų.

, Vienkartinis apsinuodiji
mas nikotinu dažniausiai 
praeina be pasekmių. Daug 
blogiau su tais, kurie rūko 
ilgą laiką.
Moters ir vaiko sveikata

Ilgas nikotino veikimas 
itin žalingai veikia moters 
ir vaikų sveikatą. Čia jau 
nekalbame apie estetiką, 
apie tai, kaip negražiai at
rodo motina, vedina už ran
kutės vaiku, su cigarete ar 
papirosu dantyse. Net ir 
rūkoriai tokią motiną paly
di pašaipiu žvilgsniu.

Rūkančiųjų dantys pasi-

, “T-6”, “C- 
’ bombinius

Žurnalas “Parade” iš ba
landžio 12 d. įtalpino pa
veikslą, kuriame matosi 
tūkstančiai karinių lėktu
vų. Jie sustatyti netoli Tuc
son miesto Arizonoje.

Vyriausybė parduoda 
“B-25”, 
45” ir
karo lėktuvus. Jų pagami
nimas atsiėjo bilijonus do
lerių, bet lėktuvai jau pase
no, nes dabar yra už juos 
greitesnių.

“B-36” pirmieji lėktuvai 
buvo pagaminti tik 1947 
metais. Vieno lėktuvo pa
gaminimas atsieidavo apie 
keturis milijonus dolerių. I 
Jie buvo gaminami su di
džiausiu pasigyrimu, kad 
gali be .sustojimo atlikti 
7,000 mylių kelionę ir nu
nešti po 85,000 svarų bom
bų, v

Ne.w Yorkas. — Dubins- 
ky: ILGWU unijos prezi
dentas, pranešė, kad jau 12 
palaidinukių (bluzių) fab
rikantų susitaikė ir pakėlė 
darbininkams algas. Į dar
bą grįžta 5,000 darbininkių 
ir darbininkų.

Pittsburgh, Pa.
Balandžio 19 d. LDS 142 

kp. name buvo rodomas fil
mas iš Lietuvoš “Tiltas.” 
(Tas pats filmas buvo ro
domas balandžio 12 d., 160 
kp. name N. S. Pittsburgh, 
Pa.) Filmas labai gražus, 
aktoriai atliko savo roles 
gerai ir mes galime pasi
didžiuoti, kad Lietuvoj taip 
puikiai vaidinama. Filmų 
pasižiūrėti susirinko daug 
žmonių ir visi džiaugėsi. 
Būtų labai gerai, jei mes 
galėtume dažniau pamatyti 
filmus iš Lietuvos.

Už minėtų filmų parody
mą ir viso darbo atlikimą 
reikia atiduoti didelį kre
ditą Juozui Mažeikai ir Jo
nui Purtikui, nes jie turėjo 
daug padirbėti.

Trūkumas prie filmu ro- i spyrusiai, atstačiusi ragus 
dymo: Pradžioje ir laike ;Prieg darbininkus, ir tame 
pertraukų būtiriai turėtų 
būti atpasakota žodžiu, kas 
bus ar yra rodoma, kad 
žiūrovai matydami filmą 
turėtų pilną supratimą to 
viso akto. Patariu, kad prie 
kiekvieno .filmo būtų at
spausdintas trumpas filmo 

I turinys ir* kratų su filmu 
būtų siuntinėjamas, kad 
tie, kurie filmą rodo, ga
lėtų publikai paaiškinti iš 
spausdinio, arba jį perskai
tyti.

Darbo iinijij kovos lauke
BRIDGEPORT, CONN.

SINGER DARBININKŲ

Singer siuvamų mašinų 
fabriko darbininkų strei
kas dar vis tęsiasi. Strei
kuojantieji darbi n i n k a i, 
kaip žinia, priklauso prie 
International Ele c t r i c a 1 
Workers unijos lokalo 227. 
Jau virš dviejų savaičių, 
kai streikas tęsiasi, bet re
zultatų dar vis nesimato. 
Praeitą 'pirmadienį, balan
džio 20-ą dieną, unijistai 
vėl pakartojo masinį pikie- 
tavimą. Jokių susirėmimų 
arba kitokių incidentų tarp 
streikierių ir policijos šiuo 
kartu neįvyko.

Kompanija laikosi užsL

kurie išdirbo 1.0 metų, o ne 
15, kaip yra dabar. Dirbu
siems 15 metų duoti 4 sa
vaičių atostogas.

5. Pagerinti apdraudą 
ligoje, taip, kad vietoje $15 
į dieną kompanija apmokė- 
tų šimtą nuošimčių.

6. Senatvės pensijas pa-
- . cSVx***J, nuo kiekvieneriu •;

jų pusių reikalavimai ar- >TOetu pridėti $2.50 i mėnesį - - 
fėja vieni prie kitų, jis su-[j,. pomirtinę pa.šalpją pa- ' 

laikytas bendras posėdis. | ’ v £
Kokios streiko priešas-i , 7‘ ^atnt.',nįLserganci(U 

tys? Štai kai kurios. Vi-; ’ sava!,ta
sų pirma seniority. Kompa- i 
nija turi valdžios kontrak
tus, užsakymus, ir nori pa
statyti prie darbų bile ką, 
nesiskaitant su kontraktu, 
kuris sudarytas su unija, 
duodantis senesniems dar-' 
bininkams pirmenybę — se-I 
niority. Kompanijos 1

STREIKAS TĘSIASI 
panijos vedėju Robert W. Į 
Hewey ir unijos atstovu i 
Anthony Arlio. Majoras! 
Tedesco pareiškė, kad kuo-; 
met jam atrodys, kad abie-; gGrjnti

ves abi puses, tai yra, busikelti nu0 $500 iki $1,000.
’ Inikvtas hpnrlrns nn.ęprlN

jai padeda liūdnas faktas, 
kad apie 600 nesusipratu
sių darbininkų nestreikuo
ja, streiklaužiauja. Be abe
jonės, tų streiklaužių tarpe 
randasi didelis skaičius to
kiu, kurie anksčiau tarno 
fabrike visai nedirbo.

Aš buvau nuv a ž i a v ę s 
prie Singer dirbtuvės ir 
mačiau masinį piki-etą ir 
būrius streikierių prie Ry
tų pusės vartų, B a r n u m 
Avė. Bet “nestreikuojan- 

i tieji darbininkai,” kaip 
Balandžio 8-tą mirė Ma- juos kompanija vadina, ei- 

rijona Briedienė (gyveno na pro pikieto linijas į dar- 
prie McKees Rocks), tai bą, po policijos apsauga, 
žmona mūsų gero draugo ir žinoma.
veikėjo Jono Briedžio. Pa- jų nevadintų, jie tikri 
liko liūdesy savo vyrą, sū- streiklaužiai, skebai.
nūs Joną, Albertą ir Ed- 
wardą, taipgi $ukter Emi- į . . J r .
liją ir žentą Oswalda ir 5 i yien^ kai’tą dalyvavęs strei- 
ariūkuš. Palaidota balan-! ^uose> kovos lauke,, todėl 
džio 13 d. su bažnytinėmis i Į'nai? suprasti^ kaip 
apeigomis. į...

Giliausia užuojauta tau, 
drauge Jonai, dr tavo šei- mis akimis lendant pro ko
mai. . , J. ^iliaiĮskas lyotojų tarpą į dirbtuves.

po policijos apsauga, 
Kaip kompanija 

i. jie tikri

Aš savo gyvenime esu ne

Palaidota balan-! ku0SK kovos lauke>. todgI

j kovingieji darbininkai jau- 
; čiasi, matydami tuos “ne
švarius veršius” nuleisto-

Miesto majoras Tedesco
Daugiau įvairių parengi- tarpininkauja. Jis jau lai

mų Laisvės naudai ke -eilę pasitarimų su kom-

I mokėti $50 ir vietoje per 43 , 
savaičių mokėti per 26 sa- 
vai tęs.

8. 'Pridėti prie esamos 
mediciniškos a p d r a u dos 
$100 dantų gydymui.

9. Kad mirties atsitiki-
i me šeimoje darbi n i n k a s ‘ 

niority. Kompanijos tiks- Sautl> laidotuvių laikui tris 
las yra imti darban darbi- apmokamas laisvas dienas.
ninkus, kurie nepriklauso 
prie unijų. Kompanijos 
slaptas tikslas yra su laiku 
visai pašalinti unijistus.

Tai tiek šiuo kartu apie! 
streiką Singerio kompani
joje.

COLUMBIA RECORDS 
LOKALAS REIKALAUJA

Columbia Records fabri
ko, kur išdirbamos muziki
nės plokštelės ir panašūs 
dalykai, darbininkai irgi į 
organizuoti į elektristų uni-' 
ją, United Electrical Work-! 
ers, lokalas 237. Šio lokalo 
kontraktas su kompanija 
baigiasi birželio 14 dieną. 
Unija pasiuntė savo atsto-I 
vus tartis su

10. Pertvarkyti darbų 
klasifikaciją.

11. Pagerinti darbą dir- 
i bantiems nuo šmotų.

12. Už naktini darba 
mokėti 20% daugiau negu 
dabar mokama — 15 centų 
ekstra valandai.

13. Aiškiai pažymėti 
darbo kokybės mokestį.

Tai tokie yra unijos rei
kalavimai.

žemaitis

Camden, N. J.
Mirė

Bal. 21 d. mirė Juozas 
Suodžius, 70 metų amžiaus,

kompanija Kūnas pašarvotas Charles 
apie naują kontraktą. Uni- Ramanausko šermeninėje, 
ja Stato visą eilę reikalavi- m3 Mt. Vernon St., Phila

delphia, Pa. Bus palaidotas 
Lšeštadieinj, bal. 25 d.

(Žinią telefonu pranešė

mų. Jie yra:
1. .'Pakelti proporciniai! 

algas.
2. Įvesti 35 valandų dar-1 d. Pranaitis.)

bo savaitę. ' •,
3. Pridėti dvi ekstra po

ilsio dienas, kūčių ir Nau
jų Metų, su apmokėjimu.

4. Pailginti atostogas, j Gegužės 
duodant tris savaites tiems, J

Mexico City. — Meksikos 
valdžia, k a d atitraukus— 
darbininkus nuo Pirmosios/

~ ; demonstracijų,’t 
rengs savo paradus.

daro gelsvi, nešvarūs, lie
žuvis apveltas, burnos glei
vinė pakinta, peršti gerklę.' 
Tokios moterys kosti, skrep- 
liuoja, nes nuo^ dūmų ir ni
kotino sudirginama giliųjų 
kvėpavimo takų gleivinė, 
išsivysto jos užde girnas. 
Nuo cigarečių. pagelsta 
pirštai ir nagai. Ne paslap
tis, kad rūkančios moterys 
sunkiau išlaiko eterio nar
kozę, jei tenka jas migdyti 
operuojant: jos kosti, 
springsta, dūsta. Atsibudu- 
sios po narkozės, ilgai 
skrepliuoja, o kai kurioms 
po operacijos išsivysto net 
plaučių uždegimas.

Kartais moterys rūkyda- 
mos nori suplonėti. Taip, 
suplonėti galima, nes niko
tinas suardo sveikatą, ypač 
pakenkia skrandžiui, todėl 
sumažėja noras valgyti, pa
sireiškia kiti liguisti reiški
niai. k 
mas lengva liesėja. Tik ar 
ne per daug rizikinga prie
monė?

Nikotinas veikia jautriau
sius kūno organus, o pir
miausia nervų sistemą. Rū
kymas pradžioje dirgina 
nervus, todėl rūkantieji lyg 
ir jaučia nežymų savijautos 
pagerėjimą. Bet po to žmo
gus jaučia didėjantį nuo
vargį. Nuo nikotino grei
čiau susidėvi kraujagyslės. 
Per pakitusias kraujagys
les mažiau priteka kraujo į 
galvos smegenis, todėl su
silpnėja atmintis, svaigsta" 
ir skauda galva, mažėja 
darbingumas.

Rūkymas ir žarnų / 
uždegimas

Nuo nikotino rūkantieji 
dažnai suserga skrandžio

* i

ir žarnų uždegimu, o nere
tai ir skrandžio bei dvyli
kapirštės žarnos opine liga. 
Itin dažnai opinę ligą nuo 
rūkymo gauna moterys. Pa
vyzdžiui, 'Smolensko klini
kose, ištyrus 1,062 moteris, 
pasirodė, kad rūkančiųjų 
moterų skrandžio ir dvyli
kapirštės žarnos opine liga 
sirgo 6 kartus daugiau ne
gu nerūkančiųjų.

Rūkymas ir per kraują, 
ir per nervų sistemą veikia 
kiaušides. Jų maitinimas 
pablogėja, todėl pasikeičia 
normali kiaušidžių veikla: 
ne laiku subręsta kiaušinė
lis, ne laiku įvyksta ovulia
cija, o tuo pačiu ir mėnesi
nės. Nuo rūkymo mėnesinės 
gali pasidaryti gausios, il
gos arba priešingai—retos. 
Nikotinas žaloja bręstantį 
kiaušinėlį, iš kurio vėliau 
išsivysto vaisiuš. Pastebėta,

Sunkus motinos 
nusidėjimas

Motina, kuri, krūtimi

tumo mėnesiais. Pakeitus į 
darbo sąlygas, tos pačios i 
moterys gerai išnešioja ir 
pagimdo kūdikį.
bako dulkių nikotinas pa- nuocpja savo kūdikį.

užtenka vienos kitos savai--
Itės, ir noras rūkyti visai 
praeina. Todėl mesti rūky- •:

Mat, ta- niaįtindama, dar rūko, sta- reikia^ iš karto. Daug,
I . V. Jdi nuvuija ūuvu iMAvmvį.

tenka į kraują ir paveikia Njkotinas patenka į pieną 
vaisiaus vystymąsi. Sutri- ■ j pieną ir nuodjja gležnutį kltas Papirosas.
kus placentos bei vaisiaus j organjzma. Motina paleng- reikia vengti kurį lai-

sunkiau nuprasti, jei ret
karčiais surūkomas vienas A

Metus rū- .

normali a m vystymuisi, va žudo sįv0 kūdikj ka susidurti su rūkančiais .

O liguistas organiz- į rūkančios moterys sun- 1 X1 Ir n I 1 • i ’ • L . • .kiau pastoja, b taip pat 
dažnai atsitinka, kad rū
kanti moteris pagimdo ne
sveiką, apsigimusi kūdikį. 
Rūkančių moterų kūdikiai 
esti mažiau atsparūs infek
ciniams susirgimams, daž
niau serga plaučių uždegi
mu, kepenų ligomis. Rū
kančioms moterims anks
čiau pasibaigia mėnesinės, 
ir greičiau prasideda kli- 
maksas. Kitaip tariant, rū- 
kančįos moterys greičiau 
pasensta.

♦

Ypač nėščioms moterims
\ /

Ypač žalingas rūkymas 
nėščioms moterims. Paste
bėta, kad moterims, kurios 
dirba tabako fabrikuose ir 
kurios susiduriu su tabako 
dulkėmis, įvyksta persilei
dimai jau pirmaisiais nėš-

įvyksta persileidimas. Kar
tu su tabako dūmais į mo
ters organizmą patenka ir 
didelis kiekis anglies dvide
ginio. Tuo tarpu nėštumo 
metu moteriai reikia dau
giau deguonies.

Rūkymas ypatingai ža
lingas širdies raumenims, 
inkstams ir kepenims. Šie 
organai nėštumo metu būna 
labiau apkrauti darbu. Jei 
nėščia moteris žaloja niko
tinu kepenis ir inkstus, tai 
pastarieji nebepajėgia at
likti darbo', ir moteris su
serga.

Jei moters širdį nusilp
nins nikotinas, bus žymiai 
sunkiau gimdyti. Silpna 
širdis negalės varinėti 
kraujo. Išsivystys sulėtin
ta kraujo apytaka, ir vai
sius gaus mažiau deguo
nies. O sumažintas deguo
nies kiekis gali pražudyti 
kūdikį.

Nikotinas žalingai veikia 
ir pieno liaukas. Pieną ga
minantieji audiniai nyksta, 
jų vietą užima pieno neiš- 
sikriantis jungiamasis au
dinys. Tokiu būdu sumažė
ja pienas, kuris taip rei
kalingas kūdikiui bent pir
mus šešis gyvenimo mėne
sius. Tenka kūdikį maitin
ti dirbtiniu maistu, nuo ku
rio naujagimis blogiau vys
tosi, dažniau suserga rachi- 
tu, plaučių uždegimu, vidu
riavimu ir kitomis ligomis*

Tenka dar paminėti ki- i asmenimis ir būti prirųky-. 
tas tabako dūmų žalingas patalpoje. _ x 
savybes. Apskaičiuota, kad . 
iš vieno papiroso susidaro PaJegia mesti 
maždaug du litrai dūmų. . - 
Viename kubiniame dūmų 'klausimu su gydytoju. Gy- 
centimetre yra daugiau j rytojas paskiria nedideles 
kaip pusė milijono anglies! d°#zes bromo, luminalio ar. . 
dalelių — suodžių. Tokiu jk^tų 
būdu burnos ir kvėpuoja- vais^» 
mųjų takų gleivines dirgi
na ne tik nikotinas, bet ir 
suodžiai, amoniako jungi
niai, smalkės ir kitos me
džiagos, kurios išsiskiria su 
dūmais. Visų ilgamečių rū
korių plaučiai esti juodi.

Tokiu būdu, rūkantysis 
kenkia ne tik savo, bet ir 
aplinkinių žmonių sveika
tai. Todėl kiekviena šeima 
turi gerai įsidėmėti/ jog 
būti prirūkytoje patalpoje 
nesveika. Jei šeimoje yra 
nepagydomas rūkorius, rei
kia jį priversti rūkyti ki
tur, ne gyvenamoje patal
poje, nes visų mūsų svar
biausias uždavinys — išug
dyti sveiką jaunąją kartą. 
Kiekvienas rūkantysis turi 
žinoti, kad jis nuodija ne 
tik save, bet ir kitus.

Galima atprasti I
Nuo rūkymo gali atpras

ti kiekvienas tvirtos valios 
žmogus, reikia tik griežtai 
nutarti nerūkyti ir namuo
se nelaikyti rūkalų. Dažnai

savybes. Apskaičiuota, kad

maždaug du litrai dūmų.

Jei savo valia moteris ne
rūkyti, pa-- 

(artina p a s i k a Ibėti šiuo*

____, luminalio ar 
nervus raminančių 

kurie . palengvina 
mesti rūkymą. Yra vaistų, 
kurie sukelia rūkymu pasi
bjaurėjimą, pavyzdžiui, pa
skalavus burną silpnu si- - 
dabro nitrato tirpalu, rū
kant burnoje jaučiamas ne
malonus skonis, ir rūkyti 
nebesinori.. Tačiau geriau
sia priemonė — tai tvirtas 
pasiryžimas. Jei moteris- 
motina rūko, ji be laiko ’ 
sensta, trumpina savo gy
venimą, žaloja savo ir bu
simosios kartos sveikatą. : *•

J. Neniskis 
Medicinos mokslų kandidatas

Chruščiovo. Turinys* • * 
nepaskelbtas, bet ne

Kairas. — Tarybų Sąjun- 
gos ambasadorius Kisele-i . 
vas įteikė Nasseriui laišką :' 
nuo 
dar
noma, kad TSRS premjeras - 
per sergsti Nasser į dėl jo • • 
užsipuldinėjimų ant komu- 
nistų ir TSRS.

Jungtinė Arabų Respub- ? 
lika vis dar gauna ginklų iš. 
socialistinių šalių, Vakarai .. 
dar jai jų neduoda.

3 p.-Laisve (Liberty)—Penktad., bah (April) 24< 1959
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KATALIKŲ RELIGINĖS 
ŠVENTĖS IR APEIGOS

J. Ragauskas yra buvęs katalikų 
kunigas, o šiuo metu žymus veikė
jas—žmonių švietėjas Tarybų Lietu
voje.—Redakcija.

Religija yra fantastinis realiosios tik
rovės atsispindėjimas žmogaus sąmonėje. 
Religijos šaknys glūdi ne danguje, kaip 
teigia kunigai, bet žemėje—materialinia
me visuomenės gyvenime. \

“Kiekviena religija, — nurodo F. En
gelsas, — yra ne kas kita, kaip fantasti
nis atsispindėjimas žmonių galvose tų iš
orinių jėgų, kurios viešpatauja ant jų 
kasdieniniame jų gyvenime, — atsispin
dėjimas, kuriame žemiškosios jėgos įgau
na nežemiškųjų formą.” Ikiklasinėje vi
suomenėje religiją gimdė laukinio žmo
gaus bejėgiškumas kovoje su gamta, o 
klasinėje visuomenėje—tai, kad egzistuo
ja vieno žmogaus išnaudojimas ir engi
mas kito žmogaus.

Marksizmas-leninizmas įrodė, kad vi
suomenės religinės pažiūros ir jas atitin
kančios įstaigos išauga iš visuomenės 
ekonominės struktūros, bazės, ir priklau
so nuo jos, sudaro dalį jos antstato...

Religija praktiškai pasireiškia žmonių 
gyvenime ypač savo apeigomis ir šventė
mis — tuo, kas trumpai vadinama reli
giniu kultu. Kunigai teigia, kad reli
ginės šventės ir apeigos, lygiai kaip ir 
pati religija, esančios dieviškos kilmės: 
vienas jų esąs nustatęs pats dievas, ki
tas—jo vardu įvedę jo pasiuntiniai — 
pranašai, apaštalai. Švęsdamas religines 
šventes, melsdamasis, pasninkaudamas, 
atlikdamas religines apeigas, tikintysis, 
kaip sakoma, praktikuoja religiją, t. y. 
praktiškai vykdo religijos nuostatus. Re
liginio kulto praktikavimo, kaip ir apla
mai religijos, pagrinde glūdi žmogaus be
jėgiškumo jausmas prieš gamtą bei prieš 
visuomenines jėgas ir su tuo jausmu su
sijusi prietarinė baimė, kuri lyg pančiais 
sukausto tikinčiojo sąmonę. Religingi 
žmonės bijo įsivaizduotųjų antgamtinių 
būtybių, tariamai valdančių gamtos ir 
visuomenės jėgas, žmonių likimą. Dva
sininkai šią prietaringų tikinčiųjų bai
mę palaiko ir stiprina pasakomis apie 
pragarą, apie baisias amžinąsias kančias 
po mirties, tariamai laukiančias tų žmo
nių, kurie neklausys kunigų mokymo ir 
įsakymų.

Šios prietarinės baimės verčiamas ti
kintysis siekia įsivaizduotąsias antgam- 
tines būtybes permaldauti, pelnyti jų 
palankumą, išprašyti iš jų įvairių ma
lonių. Dėl šios priežasties dievobaimin
gas žmogus meldžiasi, žegnojasi, šlais
tosi šventintu vandeniu, nešioja škaplie
rius, medalikėlius, švenčia religinei 
šventes, žodžiu — atlieka religines apei
gas.

Tuo atžvilgiu šių laikų prietaringi ti
kintieji galvoja ir elgiasi panašiai kaip 
pirmykščiai žmonės. Pastarieji dėl savo 
bejėgiškumo prieš gamtą ir iš baimės 
prieš nesuprantamas gaivai i š k ą s i a s 
gamtos jėgas ėmė tikėti, kad šios jėgos 
esančios sąmoningai veikiančios antgam
tinės būtybės, galingesnės už žmogų, bet 
savo savybėmis panašios į jį. Pirmykš
čiai žmonės įsivaizdavo, kad antgamtinis 
dvasių pasaulis valdąs materialinį pa
saulį — gamtą ir žmones. Kartu jie įsi
vaizdavo, kad tam tikromis apeigomis 
galima esą tuo arba kitu būdu veikti 
fantastines antgamtines būtybes, o per 
jas paveikti ir gamtą bei pakeisti savąjį 
likimą.

Tos pirmykščių žmonių apeigos buvo 
daugiausia įvairūs burtai ir kerėjimai. 
Kartu su tuo buvo atliekamos ir kitos 
apeigos — dvasių vaišinimas, jų užkeiki
mas, išvarinėj imas.

Pirmykščio žmogaus religinės šven
tės, t. y. ypatingai bendravimo arba san
tykiavimo su dvasiomis dienos, buvo su
sijusios su svarbiausiais pirmykščio žmo-1 
gaus gyvenimo ir gamybinio darbo mo
mentais. Pavyzdžiui, gyvulių auginto
jams toks momentas buvo pirmasis gy
vulių išginimas į lauką, gyvulių apsivai- 
sinimas, prieauglio atsiradimas, žemdir
biams — lauko darbų pradžia, sėja ir 
derliaus nuėmimas. Per šias šventes 
pirmykštis žmogus siekė pelnyti įsivaiz
duojamų antgamtinių jėgų palankumą 
sau ir savo darbams, nuo kurių sėkmės 
priklausė jo gyvenimas.

'Ilgainiui šventės komplikavosi, darėsi 
pastovesnės. Tačiau tikslios religinių 
švenčių datos nusistojo žymiai vėliau, 
klasinės santvarkos laikais.

*■ Tuo būdu religinių apeigų ir švenčiu, 

kaip ir pačios religijos, atsiradimo prie
žastis buvo pirmykščio žmogaus bejė
giškumas kovoje su gamta. Pirmykščiai 
žmonės, kurių visas gyvenimas priklau
sė nuo jiems nesuprantamų grėsmingų 
gamtos jėgų, atlikdami religines apeigas, 
maldaudavo sau malonių iš įsivaizduoja
mųjų antgaminių būtybių, iš savo sąmo
nėje sudievintų gamtos jėgų.

Klasinėje visuomenėje religinės šven
tės ir apeigos, lygiai kaip religija apla
mai, įgijo naujas socialines šaknis. Pa
aštrėjusios klasių kovos sąlygomis sena
sis švenčių turnys, susijęs su gyvulinin
kystės arba žemdirbystės darbais, nustu
miamas į antrąją vietą, o kartais ir visai 
nustelbiamas. Į pirmąją vietą iškyla 
nauji klasinės santvarkos motyvai. Pa
vyzdžiui, prieš atsirandant krikščiony
bei, tų tautų, kurios vertėsi žemdirbyste, 
religijoje ir religinėse apeigose atsispin
dėjo, dažniausiai, žemdirbio priklauso
mumas nuo gamtos, tuo tarpu vergovinė
je visuomenėje, o vėliau feodalinėje ir 
kapitalistinėjo visuomenėje krikščionių 
religijoje ii jo> apeigose atsispindėjo dar
bo žmonių bejėgiškumas prieš išnaudoto
ji^ -Svarbiausiu religinių švenčių moty
vu tapo žmogaus nuodėmingumo, jo pa
smerktumo. nuolankumo idėja, idėja, kad 
darbo žmogus turįs klusniai kęsti savo 
vargus šioje “ašarų pakalnėje” ir vien 
tik ruošti savo sielą pomirtiniam gyve
nimui. Religinėse apeigose ir šventėse 
engiamosios masės ieškojo, o kapitalisti
niame pasatdyje ir dabar dažnai tebeieš
ko paguodos nuo visų išnaudotojiškosios 
santvarkos jiems nešamų nelaimių, o 
išnaudotojai sąmoningai siekė ir siekia 
per religinio kulto mistiką paralyžiuoti 
darbo žmonių valią ir užtemdyti jų są
monę.

Štai kodėl religinis kultas—apeigos ir 
šventės — visa savo esme yra nukreiptos 
prieš liaudies mases.

Apeigos — gajausia, sunkiausiai iš
gyvendinama religijos pusė. Ne kartą 
būna taip, kad žmogus, kuris jau fak
tiškai nebetiki dievą, vis dar nepajėgia 
nutraukti ryšių su kai kuriomis religinė
mis apeigomis: tebešvenčia religines šven
tes, tebelaiko savo namuose religinius 
paveikslus, tebekrikštija savo vaikus, 
atlieka religines santuokos apeigas baž
nyčioje, su religinėmis apeigomis laido
ja mirusius savo šeimos narius, ir pan.

RELIGINĖS ŠVENTĖS
Katalikų bažnyčia yra sukūrusi sudė

tingą vadinamąjį liturginį (apeigų) ka
lendorių: suskirsčiusi metus tam tikrais 
laikotarpiais, tam tikra tvarka išdėsčiusi 
religines šventes, paskyrusi atskiras die
nas įvairių “šventųjų” garbei ir pan. 
Liturginiame kalendoriuje atsispindi vi
sa katalikų religija, visos svarbiausios 
jos dogmos ir svarbiausi reakcinės, anti
liaudinės krikščioniškosios dorovės dės
niai.

Dvasininkai įpareigoja tikinčiuosius 
religinių švenčių metu lankyti bažnyčią, 
melstis, klausyti pamokslų, atlikti išpa
žintį, prieš didesnes šventes—pasninkau
ti ir t. t. Tad religinės šventės dvasinin
kams yra visų pirma dvasinio masių pa
vergimo įrankis.

Katalikų kunigai ypatingai propa
guoja “išganytojo” Kristaus, “dievo mo
tinos” Marijos bei kitų “šventųjų” kul
tą; be to, yra įvestos specialios parapijų 
ir atskirų bažnyčių šventės, rengiami re
liginiai “kongresai,” skelbiami ‘šven
tieji” m(>tai. Susipažinkime su šiuo ka
talikų religijos kultu ir pažiūrėkime, 
kaip jis yra atsiradęs ir ko iš tikrųjų 
yra juo siekiama.

“Išganytojo” kultas
Katalikų religijos pagrindą sudaro 

krikčioniškasis “mokslas” apie “dieviš
kąjį “išganytoją.” Mitas apie išggany- 
toją Kristų yra katalikų bažnyčios ideo
logijos ir jos religinės praktikos kertinis 
akmuo. Katalikų bažnyčios kulte dau
giausia vietos skiriama Kristui: jo gar
bei nustatytos svarbiausios šventės, apie 
jį daugiausia kalbama pamoksluose, jis 
dažniausiai minimas maldose, giesmėse, 
apeigose.

Per ilgus amžius katalikų bažnyčia, su
koncentravusi savo rankose milžinišką 
galią, dvasinio ir fizinio teroro priemo
nėmis vertė žmones aklai tikėti kunigų 
žodžiais ir “šventraščio” pasakomis. 
Bet kuris mėginimas sveiku protu išnag
rinėti ir įvertinti religines dogmas bei 
mitus buvo laikomas erezija, o eretikai 

baudžiami net mirtimi. Mokslinė mintis 
prasiskyne kelią ilgoje ir sunkiojo kovoje 
su bažnyčios smurtu. Mokslas, išsivada
vęs iš bažnyčios jam uždėtų pančių, pra
dėjo tirti ir pačios religijos, tame tarpe 
ir krikščionybės, kilmę ir esmę. Moks
liniai tyrinėjimai, remdamiesi nepanei
giamais istorijos faktais, priėjo išvadą, 
kad Kristus pasaulyje niekada nėra gy
venęs, kad tai yra grynai legendinis, 
pramanytas asmuo.

Dar aštuonioliktojo amžiaus švietėjai 
ir istorikai atkreipė dėmesį į tą itin 
reikšmingą faktą, kad tariamojo Kris
taus amžininkai, kurie turėjo būti visų 
bažnyčios jam priskiriamų nepaprastų 
stebuklų liudininkai, nieko nebuvo girdė
ję nei apie tuos stebuklus, nei apie patį 
“išganytoją.” Nebuvo jie girdėję nė apie 
tariamąjį Kristaus prisikėlimą iš miru
siųjų. Graikų, romėnų ir žydų literatū
roje, kuri buvo sukurta tais metais, kai 
tariamai gyvenęs Kristus, jo vardas nėra 
minimas. Anglų istorikas Eduardas Gi
bonas savo veikale “Romos imperijos 
smukimo ir žlugimo istorija,” parašyta
me 1774-1788 metais, šį faktą yra pabrė
žęs su ypatingai taiklia ironija:

“Kokiu būdu,—rašė jis,—mes galime 
paaiškinti tai, kad pagoniškasis ir filo
sofinis pasaulis mažai dėmesio.skiria vi
siems tiems įrodymams, kuriuos visaga
lis esąs davęs ne jų protui, o jausmams? 
Kristaus, jo apaštalų ir mokinių epocho
je jų skelbiamas mokslas buvo remiamas 
nesuskaitomais stebuklais. Raišieji imda
vo vaikščioti, aklieji atgaudavo regėjimą, 
ligoniai pagydavo, mirusieji prisikeldavo, 
velniai būdavo išvaromi, o gamtos dės
niai bažnyčios labui labai dažnai būdavo 
laužomi. Ir vis dėlto Graikijos ir Romos 
išminčiai nusigręždavo nuo šio įspūdingo 
reginio ir, dirbdami savo įprastinius 
darbus, atrodo, visiškai nepastebėdavo 
visų šių pakitimų dorovinėje ir fizinėje

Pirmaajme ir antrajame mūsų eros 
amžiuose gyveno daug įžymių senovės 
rašytojų: graikų istorikas Plutarchas, 
romėnų rašytojas Seneka, poetai Persi- 
jus, Marcialis ir Juvenalis, istorikai Ta
citas, Plinijus Vyresnysis ir Plinijus 
Jaunesnysis, Svetonijus, žydų filosofas 
Filonas ir istorikai Juozapas Flavijus, 
Justinas ir kt. Ne vieno šių stambių isr 
torikų raštuose Kristaus vardas nėra 
minimas.

Filonas, mires dešimt metų vėliau ne- 
gu tariamasis Kristus, traktate “De vi
ta contemplativa” (“Apie ramų gyve
nimą”) smulkiai aprašinėja žydų gyve
nimą, bet apie Kristų nė vienu žodžiu 
neužsimena.

Plinijus Vyresnysis tariamojo Kris
taus amžininkas, savo veikale “Historia 
naturalis” (“Gamtos Ntorija”) paskyrė 
ištisą skyrių užtemimams., bet ten nė vie
nu žodžiu neužsimenama nei apie patį 
Kristų, nei apie evangelijoje pasakojamą

KONCERTAS
Rengia Worcestcrio Aido Choras

MONTELLO VYRŲ DAILĖS GRUPĖ, VAI). AL. POTSUS

Sekmadienį, G egužes 3 May 
Prasidės 2-rą valandą popiet, nesivėlinkite.

LIETUVIŲ SVESTAINĖJE, 29 ENDICOTT STREET, WORCESTER, MASS.

Bus labai įvairi programa, kurią atliks:
ALDONA WALLEN,' sopranas, solistė; ONA DIRVELIENĖ ir JONAS SABA
LIAUSKAS; Montello Vprų Dailės Grupė ir pats AIDO CHORAS, vadovaujant 

. . “ JONUI DIRVELIUI.
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Iš Lietuvos
Kovo 20 d. Vilniuje pasį-< 

baigė jaunųjų žemės ūkio* 
pirmūnų sąskrydis. Jame 
dalyvavo penki šimtai ge
riausių jaunųjų Lietuvos 
žemdirbių. 35 sąskrydžio 
dalyvių krūtines puošė or
dinai ir medaliai gauti už 
puikų darbą, o Vilkijos ra
jono kolūkietes melžėjos 
E. Mikalauskaitės krūtinę 
— auksinė Socialistinio 
Darbo Didvyrio žvaigždė.

Gražių dovanų į Lietuvos 
sostinę atsivežė jaunieji 
žemdirbiai. Štai, pernai 
vien tik Kazlų Rūdos rajo
ne iš 86 jaunų melžėjų 25 
gavo daugiau kaip po 3000 
kg pieno iš karvės. Jane 
Barauskaitė iš Vilkijos ra
jono “Kelio į komunizmą” 
kolūkio, 1958 metais pri- 
melžė vidutiniškai iš kiek- 

| vienos karvės po 4956 kg 
pieno, Laimė Žiurkevičiiįtė 
iš Panevėžio rajono Slaba
dos tarybinio ūkio gavo iŠ 
kiekvienos karvės po 4535 
kg. pieno, kiaulių Šėrėją 
Danutė Mickutė iš Rietavo 
rajono “Jūros” kalūkto. 
pirmaisiais darbo metais iš
augino 76 bekonus ir gavo

• . A . ....... v . beveik po 27 paršelius iš
nurodyta, dar Orig»no Mikais jokių uzsi- ^ieRvienos veislinės kiaulės 

ir t.t. ir t.t.
“Mūsų jaunimas, — nu

rodė sąskrydyje Lietuvos 
j Komjaunimo Centro Komi- 
; teto pirmasis sekretorius 
Juozas Petkevičius, — did- 

; vyriškumą, romantiką ir 
> savo gyvenimo prasmę ma- 
| to ne tik statant didžiules 
; elektrines ir stambias ga
myklas, bet iš pirmo žvilgs
nio paprastame kukliame, 
tačiau labai svarbiame dar
be — fermose, laukininkys
tės brigadose, už trakto
riaus vairo”.

Sąskrydžio dalyviai pri
imtame Kreipimesi į įfsa 

kai įTro 
jaunimą pareiškė, kad sto
dami į kovą dėl sėkmingo

nepaprastąjį stebuklą — trijų valandų 
užtemimą, kuris, reh’gininkų teiginiu, 
buvo apėmęs visą žemę Kristui mirus. 
Nieko nebuvo inšęs apie Kristų, kaip 
apie Palestinoje gyvenusį žmogų - dievą, 
nė Plinijus Jaunesnysis.

Tacitas savo “Metraštyje.” rašytame 
100 metų po tariamojo Kristaus mirties, 
nepateikia jokių istorinių žinių apie 
Kristų, tik nurodo kai kuriuos liaudies 
prietarus ir prasimanymus, išgirstus iš 
Nerono laikais gyvenusių ir krikščionybe 
apkaltintų žmonių lūpų.

Juozapas Flavijus veikale “De helio 
daico” (“Apie žydų karą”) smulkiai ap
rašinėja visus pirmojo amžiaus (bai
giant 70 metais) įvykius Judėjoje, mini 
visus svarbesniuosius to laiko asmenis, 
žydų karalius, Romos imperatoriaus vie
tininkus Palestinoje (jų tarpe ir Pilotą), 
jis mini net įvairius stebukladarius bei 
pretendentus į mesiją, o tokių laikotar
piu prieš Jeruzalės sugriovimą Palesti
noje buvo daugybė. Tačiau apie Kristų 
jis nieko nerašo. Pirmojo amžiaus pa
baigoje Juozapas Flavijus baigė rašyti 
kitą veikalą “AnHquitates ludaicae”) 
(“Žydų senovė”), kuriame apie Kristų 
taip pat nieko nesakoma. Šis faktas, į 
kurį dar buvo atkreipęs dėmesį žinomas 
katalikų rašytojas Origenas, miręs 254 
metais, nepaprastai erzino bažnyičos vei
kėjus. Ir štai trečiojo amžiaus pabaigoje 
pasirodė krikščioniu raštininkų perrašy
ti Flavijaus veikalai, į kuriuos buvo 
įterpti keli sakiniai apie Kristaus ste
buklus, jo mirtį ir prisikėlimą, nes, kaip 

minimų apie Kristų Flavijaus knygų 
tekstuose nebuvo.

Tuo būdu nėra nė vieno istorinio do- i 
kumento, patvirtinančio Kristaus isto-1 
riškumą. Vienintelės knygos, kuriose i 
rašoma apie Kristų ir dėstomas jo 
“mokslas,” yra evangelijos. Katalikų 
bažnyčia jų autoriais teigia esant Matą, 
Morkų, Luką ir Joną, kurie evangelijas 
tariamai parašė apie pirmojo amžiaus 
vidurį. Bet iš tikrųjų evangelijų auto
riai nėra žinomi. Pačios evangelijos pa
rašytos žymiai vėliau, negu teigia bažny
čia, ir jos yra ilgai trukusios legendinės 
kūrybos produktas; ta prasme būdinga, 
kad juo vėliau evangelija parašyta, juo 
daugiau joje pasakojama apie stebuklus.

Pradėjus formuotis krikščionių religi
jai, buvo atsiradusi daugybė įvairių 
evangelijų - 
vo surašyti tada skleidžiami mitai apie 
“dieviškąjį išganytoją” Kristų ir taria
mai jo paskelbtas “mokslas.”

'■— daugiau kaip 40. Jose bu- Lietuvos

mai jo paskelbtas “mokslas.” Katalikų septynmečio plano įvykdy- 
vyskupai ketvirtajame amžiuje iš visų tų J110 Įsipareigojo jau šiemet 
evangelijų atrinko keturias kaip “tik-1 komjaunuo llL- 
rąsias,” o kitas paskelbė esant netikro-; 
mis evangelijomis (apokrifais) ir griež
tai uždraudė tikintiesiems jas skaityti. 
Apokrifinės evangelijos buvo sunaikin 
tos, liko žinomi tik jų pavadinimai arba 
mažos nuotrupos,

(Bus daugiau)

A

' jaunimo 
; jėgomis išauginti respubli- 
įkos’kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose ne mažiau 

; kaip 100,000 bekonų, 35,000 
I veršelių, 200,000 žąsų, 200,- 
1 000 triušiu.

Kovo 22 d. Vilniuje, Lie- 
i tuvos akademiniame ope- 
i ros ir baleto teatre įvyko 
i naujos lietuvių operos — 
kompozitoriaus Balio Dva- 

I riono “Dalia” — premjera. 
■ Joje apdainuota didvyris- 
i kos lietuvių tautos praei- 
i ties kovos už laisvę. Dalios 
likimas, jos tragedija išreiš
kia prieš feodalus ir jų iš- 

i naudojimą kovojusios lietu
viu liaudies nuotaikas. ,

rio dalioje”, — pasakoja B. 
! Dvarionas, — mane ypač 
patraukė Dalios paveikslo 
tragizmas. Sugriautos mer
ginos svajos, veidmainystė
je ir purve negrąžinamai 
prabėgę jaunystės metai ir 
pagaliau Dalios protestas 
prieš moralinį paniekinimą 
ir skriaudas kelia gausybę 
muzikiniu minčių. Esu dė
kingas Akademinio operos 
ir baleto kolektyvui, kuris 
padėjo man įgyvendinti šį 
kūrybinį sumanymą
kurti Dalios, tragediją mu
zikiniuose veikaluose.

Svarbiausias partijas 
naujosios operos premjero
je atliko: Dalios — E. Sau- 
levičiūtė, Ievutės — M; 
Aleškevičiūtė. Jurgelio — 
K. Gutauskas Tyšenhauze- X 
no — R. Siparis, Masalskiu 
— A. Lietuvininkas ir djf. ’

at-

Užsakykite Laisvę savo . 
giminėms į Lietuvą. Kaina 
$ 12.00 metams.



New Jersey naujienos
1 Balandžio 11 cl. įvykęs 
banketas pagerbimui drau
gų J. Stasiukaičio ir Chas. j 
Anuškio buvo vienas iš gra-i 
žiu jų, kada koks buvo Eli-Į 
zabethporte. Svečių bųyo 
daug ir visi gražiai nusi
teikę. Stalus papuošė gė
lėmis L. Novak, Dipbo 
draugės Vaičionienė, No
vak, Makutėnienė ir jauno
ji Makutėnienė. Gaspadi- 
nės Kudirkienė ir Kaspa- 
raitienė. Iš vyrų — Čhur- 
lis, Poškuj Skaudus ir 
Kirslis.

Apart kalbų, buvo giaži 
meninė programa. Aido 
Choro moterų kvartetas, 
vadovybėje M. Stensler, su
dainavo nemažai gražių 
dainų, Kvartetą sudarė 
Ventienė, Čepulienė, Ru- 
šinskienė ir Buknienė. Jos 
dainavo pirmu kartu N-ew 
Jefsey valstijoje, palikda
mos gražų įspūdį. Ačiū 
joms!

Jubiliatam rengėjai, vi
sų svečių vardu, įteikė po 
rašomąją plunksną ir pai
šelį. Draugai Mizarai įtei
kė J. StasiukaiČiui vertingą 
knygą. Kvarteto vadovy
bėje, visa publika sulaina- 
vo “ilgiausių metų.”

Varde rengėjų tariu ačiū 
Mildredai, programos atli
kėjams ir visai publikai už 
gražų kooperavimą. Reikia 
priminti, kad per du atveju 
prie moterų kvarteto prisi
dėjo J. Grybas ir Tadas 
Kaškiaučius.

Jau trečiu kartu iš ei
lės rusų svetainė buvo api
plėšta. Pirmu kartu vai
kėzai buvo sugauti, bet sve
tainės savininkai jiems do
vanojo. Tačiau dovanoji
mas už padarytą žalą pikt- 
darysčių nesulaiko, ir pas
kutinis įsilaužimas padarė 
nemažai nuostolių. Lietu
vių Klubas nukentėjo ma
žiau. Šioje svetainėje mū
sų progresyvios organizaci
jos turi parengimus. Eliza- 
bethas nėra išimtis nuo 
blogų darbų.

Balanžio 15 d. mirė K. 
Maziliauskas. Bal. 18 d. jo 
palaikai buvo sudeginti No. 
Bergen krematorijoje. Ve
lionis buvo ilgametis Jersey 
City gyventojas, LDS 133- 
čios kuopos narys, ir kuo
met gyvavo LLD 16-ta kuo
pa, buvo jos narys, “Lais
vės” skaitytojas ir dažnas 
aukotojas geriems tikslams. 
Ir štai jo paskutinė auka 
“Laisvės” perkėlimui į nau
ją vietą bal. 5 (vaidinime 
operetės “Čigonai” Newar- 
ke)-~$5.

Gyveno vienas. Nepasi
rodžius į darbą, užeigos sa- 
y^hinkas nuėjo patirti prie
žastis. Rado visai silpną. 
Ir nuvežus į ligoninę tuo
jau mirė. Daktaro pasaky
mu, gavęs plaučių uždegi
mą. Tai buvo pažangus 
žmogus, per visą savo gyve
nimą laikėsi su pažangiuo
ju judėjimu. Buvo pensi
ninkas ir dirbo tik dalį lai
ko, kiek įstatymai leidžia 
pensininkui dirbti.

Jo laidojimu rūpinosi jo 
giminąitis draugus Radusis 
iš Bayonnės. Mirė sulaukęs 
virš 70 metų. Palydovai 
buvo pavaišinti pietumis. 
Draugai Radušiai taria 
ačiū visiems už palydėjimą 
į amžinastį.

Reikia priminti, kad šio
je krematorijoje buvo sud- 
deginti sekami lietuviai: 
Klebus, Vosylis, Kačerkius 
ir Maziliauskas.

' 'fcal. 18 d. gąutas pra
nešimas, kad mirė Florido
.. ................. -i m ; ■■ L ' . . ......................... ...... i
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je ilgai gyvenęs Elizabeth- 
port, N. J., ir sveikatos su
metimais išvykęs į Floridą 
keli metai atgal, Petras Ta
raškevičius (Taras). Mirė 
nuo širdies smūgio. Gyven
damas Elizabethporte, buvo 
pažangiųjų organiacijų na
rys, dalyvaudavę kiekvieno
je konferencijoje ir kiekvie
name pažangiųjų parengi
me. Aukojo pagal savo iš
galę geriems tikslams, Dir
bo biskį “Laisvės” spaus
tuvėje. Paliko žmoną, duk
terį ir žentą ir porą anūkų 

' Martin, gyvenančius Eliza- 
beth, N. J. Gyvendamas 
Floridoje buvo pažangiųjų 
organizacijų naiys, dirbo 
pagal išgalę.

Ilsėkis, Petrai, ramiai!
Jau senokai buvo įvykęs 

Newarko progresyvių pa
rengimas. Tačiau balan- 

Į džio 5 d. įvykęs parengi- 
' mas, sako, kad esama ge
rų parengimų lankytojų, 

i kurių nesimatė Elizabethe. 
Teisybė, suvyko iš apylin
kių, rodosi, visi pažangaus 
judėjimo rėmėjai ir mūsų 

! spaudos skaitytojai. Ateity
je nereikėtų pamiršti New- 
iarko. Pilietis

I Hartford, Conn.
: MATYKIME OPERETĘ 

“ČIGONAI”
Worcesterio Aido Choras 

į puikiai vaidina ir gražiaii 
įdainuoja vadovybėj Jono 
į Dirvelio. Po vaidin i m o , 
j Laisvės Choro svetainėje, 
j 157 Hungerford St., bus 
šokiąi ir užkandžiai iki 9 
vai. vakaro. Šokiai bus 
dykai. Laisvės Choras me
no mylėtojams duoda nepa
prastą operetę. Nepraleis
kit progos! Įsitėmykit: vai
dinimas prasidės 2 vai. po
piet, Švedų svetainėje (Vi
king Temple) kampas Bab
cock ir Russ Strs., Hart
forde.

Laisvės Choras visus lie
tuvius kviečia atvykti, pa
matyti ir išgirsti operetę 
“Čigonai.”

Tad pasimatysime sekan
tį sekmadienį, balandžio 26.

J. Ž.

Montreal, Canada
Trumpai apie viską

Balandžio 5 dieną DLKV 
Klubo pašalpinės draugijos 
susirinkime dalyvavo gana 
didelis skaičius narių, kas 
rodo, kad nariai domisi sa
vo organizacijos reikalais. 
Tai pagirtinas dalykas. Po 
susirinkimo nekurį laiką 
tęsėsi draugiški pasikalbė
jimai prie alučio.

Balandžio 4 d. Švento 
Kazimiero parapijos sve
tainėje įvyko margučių ba
lius, bet, kaip matyti, tai 
montrealiečiai mažai suin
teresuoti margučiais. La
bai mažai atsilankė.

Kvebeko provincijoje, 
įskaitant ir Montrealą, reu
matizmu serga 34,000 žmo
nių.

Serga P. Petr a u s k a s. 
Randasi Lachines Generali- 
tainėje įvyko margučių ba- 
kritiškoj padėtyj.

Pedvickienė turėjo ope
raciją Lachines ligoninėje.

Verutė Knistautienė ir 
j Petrė Kisielienė gydosi na
mie, gydytojų priežiūroj. .

Numirė B. Pliopa, sulau
kęs 61 metų amžiaus. Buvo 
liaudies Balso skaitytojas. 

[Kanadon atvyko po pirmo 
pasaulinio karo.

Montrealietis

Bridgeport, Conn.
Mūsų įvykiai

Pastaruoju laiku retai 
pasirodo iš mūsų kolonijos 
žinių, tai aš stengsiuosi kai 
ką pažymėti.

Singer siuvamų mašinų 
darbininkai str e i k u o j a. 
Unijos ir kompanijos atsto
vai turėjo kelis susirinki
mus, bet dar nėra pasek
mių. Iš šalies žiūrint atro
do, kad darbininkams sto- 
kuoja susipratimo ir solida
rumo. Iš 1,500 darbininkų 
900 streikuoja, o 600 lenda 
pro pikieto eiles, policijos 
apsaugoje, į darbą.

Pradžioje pikietavi mas 
buvo masinis, bet kompani
ja užprotestavo, kad unija 
neleidžia dirbti tiems, kurie, 
“nestreikuoja”, grąsino 
prieš pikietą išimti draudi
mą, tai unija suretino pi- 
kietavimą.

Aš kelis kartus buvau 
nuėjęs prie dirbtuvės pa
žiūrėti kaip streikas eina. 
Atrodo, kad silpnai. Po 4 
ar 5 streikieriai vaikšto, 
juokauja, kai kur matosi 
plakatų su skelbimu strei
ko, bet jie atremti į tvoras. 
Streikas vedamas be ūpo. 
Atrodo, kad unijos vadai 
nepasirūpino darbininkus 
suvienyti kovai, jeigu 600 
pasiliko streiklaužiauti. Jei
gu visi darbininkai strei
kuotų, tada kompanija skai
tytus!, o dabar nepaiso.

Balandžio 7 d. Klein Me
morial Auditorijoje kalbėjo 
vyskupas Fulton Sheen iŠ. 
New Yorko. Žmonių prisi
rinko apie 1,200. Įžanga bu
vo $3 ir dar brangiau. Dau
guma buvo moterys. Sheen, 
kaip visada, susirinkusius 
gąsdino komunistais, kad 
jie “No. 1 neprieteliai”, bet 
kodėl jie “blogi”, tai vys
kupas nepasakė. Jis labai 
nepatenkintas, kad Ameri
kos universitetų studentai 
važiuoja į Tarybų Sąjungą, 
Kiniją, nes, sako, kad iš 
ten jie jau sugrįžta “pir
mos rūšies komunistais”. Ir 
taip jo kalba susidėjo iš 
gąsdinimų.

Sakė, kad reikalinga ka
talikams daugiau misijonie- 
rių. Būk tie misijonieriai 
jau turi didelio pasisekimo 
Pietų Korėjoje, bet su Af
rika, tai dar labai bloga, 
ten į metus vienas misijonie- 
rius tik keturis prikalbina 
prie katalikystės, o kada 
imasi už kitų, tai tie vėl 
grįžta prie savo “seno die
vo”.

Jis aiškino apie Vatikano 
įplaukas ir išlaidas. Sakė, 
pabaigoje balandžio pats 
važiuos į Romą pas popie
žių, veš pinigų ir suteiks 
patarimu.

W. Zaleskis

Worcester, Mass.
Balandžio 17 d. įvyko 

Lietuvos filmų rodymas. 
Atsilankė apie šimtas žmo
nių, tai per mažai dėl taip 
įdomių ir gražių filmų. 
Žiūrėdamas negali atsiste
bėti, kad Lietuva jau turi 
taip aukštai išsilavinusių 
meninių spėkų. Tiesiog ste
buklai, kada matai tokius 
filmus. Bloga tik tas, kad 
amerikoniški prožektor i a i 
neaiškiai kalbą perduoda, 
nepaisant ant kiek jie būtų 
geri.

Žinant tą, kaip Lietuva 
baisiai buvo nuteriota dvie
jų pasaulinių karų, kaip jai 
kenkė ir nacionalistai atsi- 
stcigti, tai reikia stebėtis 
jos dideliais industriniais 
ir kultūriniais pasėkimais. 
Kur tik tie filmai buna jo
domi, tai kiekvienam verta 
juos pamatyti.

D. G, Jusius

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kuopos 

susirinkimo
Balandžio 6 d. atsibuvo 

LDS 6 kuopos susirinki
mas. Šis nebuvo skaitlin- 
gas? kaip kad buvo tikėtasi. 
Tai nelabai malonus daly
kas. Nariai ateina, užsimo
ka duokles ir išeina. Visai 
nenori nei klausytis, kokie 
reikalai yra kalbami. Lau
kiame ateityje geresnių, 
draugiškesnių susirinkimų..

Finansų sekretorė prane
šė, kad yra du ligoniai: J. 
Tinkūnas ir J. Yankauskie- 
nė. Linkime jiems su auš
tančiu pavasariu greitai pa
sveikti.

Buvusi vice-prezidentė J. 
K. Navalinskienė likosi iš
rinkta sekretore, tai už vi- 
ce-prezidentę apsiėmė H.! 
Žukienė. Geriausių pasek
mių gražiai darbuotis.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, gegužės 4 d., A. Kli
mo Studijoje; pradžia 7:30 
vai. vakare. Visus narius 
kviečiame dalyvauti. Išgir
site raportą iš ką tik atsi
buvusio filmų vakaro. Gal 
atsiras draugų, kurie ban
dys surengti kitą filmų va
karą iki ateis vasaros šil
tos dienos. Yra žmonių, ku
rie pageidauja daugiau pa
našių filmų vakarų. Pagal
vokime apie tai.

Finam Sekr. O. Wellus
Čia noris tarti žodį kitą 

apie įvykusį filmų vakarą, 
kur buvo rodytas filmas iš 
Lietuvos. Pabaigus rody
mą, buvo proga pasikalbėti 
su dalyviais. Su kuriais tik 
kalbėjau, galima sakyti 
(išskyrus vieną kitą) buvo 
pilnai patenkinti. Rengimo 
komisija gal daugiau ką 
parašys apie filmų vakaro 
pasėkmingumą. Man labai 
patiko!

, Anna Wellus

Toronto, Canada
Skaudžiai sužeidė
R. Antanavičienę

Balandžio 8 d. A. ir R. 
Antanavičiams grįžtant iš 
savo ūkės, koks įgėręs auto 
vairuotojas smogė į Anta
navičių automobilį, ko re
zultate R. Antanavičienė 
skaudžiai sužeista ir laike 
avarijos net išmesta iš au- 
tomobiliaųs. Abu Antanavi- 
čiai buvp ambulansu nu
vežti į Newmarket ligoninę, 
kur suteigus pirmą pagal
bą vėliau buvo parvežti na
mo. R. Ąptanavičięnės vei
das sužalotas, yra išmuštų 
dantų ir apie jų kojų keliai 
smarkiai sužeisti. Viena 
koja įdėta gipse. Ligonė 
gydosi daktaro priežiūroje 
namie.

Auto vairuotojas, įvažia
vęs į Antanavičių automo
bilį, areštuotas.

Mirė
Balandžio 10 d. mirė se

nas torontjetis, M- Brauky- 
la, apie 56 metų amžiaus. 
Mirė širdies liga — stai
giai. i

Laidotuvėmis ’ rūpi n o s i 
velionies pusbrolis, 'atvykęs 
iš Montrealo.

M. Braukyla buvo viduti
niai pasiturįs žmogus, bet 
mirus nerasta jo testamen
to, tad visas jo turtas pa
imtas public turto žinion.

Rep.

Lietuvos Ministrų Tary
ba ir LKP Centro Komite
tas paskyrė Pasvalio rajo
nui 6 tūkstančių rublių pre
miją už geriausius rezulta
tus vystant ' respublikoje 
avininkystę ir vilnų gamy
bą. ' ; ' J .

Cleveland, Ohio
Įvairios žinios

Moterų Klubo susirinki
mas buvo geras ir- skaitlin
gas. Nutarta pasveikinti 
“Vilnies” dalininkų suva
žiavimą su $10 ir paaukota 
“Laisvės” perkėlimui į nau
ją vietą $5.

Ligonių lankymo komi
sija raportavo, kad aplan
kė šias nares: M. Aimanie- 
nę, Petruškienę, J. Werner 
ir O. Bumbulienę. Visos, 
jau susveiko apart Bumbu- 
lienės,, kuri dar vis negali 
susirinkimuose dalyvauti.
Serga ir Vasiliauskienė, 
kuri dar neaplankyta.

Iš seniau sergančioms 
Jadvygai Karalienei, Zosei 
Strepeikienei ir Bumbulie- 
nei nutarta pasiųsti pasvei
kinimų korteles pavasario 
proga. Gaila, kad draugės 
ilgai serga.

M. Lobikienė susilaužė 
ranką. Visoms sergančioms 
vėliname greitai pasveikti 
ir vėl dalyvauti veikloje.

Draugės M. Plaush ir M. 
Luabįk minėjo savo gimta
dienius ir nares pavaišino 
su arbatėle. Sekantis klubo 
susirinkimas įvyks gegu
žės 14 dieną, toje pat vieto
je ir paskirtu laiku, šeimi
ninkės liko tos pačios Eva 
Langas ir B. Mikalajūnie
nė.

Jau trečiu kartu grįžo iš 
atostogų J. M. Martinaičiai 
ir J. O. Eitučiai. Jas pralei
do Floridoje. Jie patenkin
ti ir parvežė daug linkėji
mų nuo ten gyvenančių bu-
vusių clevelandiečių. Taria
me ačū, kad mus nepamirš
ta.

Margučių vakaras-atve- 
lykis buvo gražus, links
mas ir skaitlingas. Tai ge
rai, kad pavyko.

M. Raulus e v i č i e n ė ir 
J. Werner vėl gavo 
iš Lietuvos dovanėlių, 
gražių atviručių, su gamti
niais paveikslais ir linkėji
mais gimtadienyje. Labai 
smagu matyti tokius pa
veikslus iš gimtojo krašto.

A. R.

Klausimai ir atsakymai
Aš jau esu Amerikos pi-Į 

lietis. Bet mano žmona at-Į 
vyko vėliau, ir tuojau po j 
to gavo nervų pakrikimą.' 
Dabar yra pasveikusi. No
rėtų tapti piliete. Bet yra 
žmonių, kurie sako, kad ieš
kant pilietybės gali prieš 
ją iškelti bylą dėl deporta
vimo. Dabar mudu norėtu
me važiuoti Europon aplan
kyti savo gimines. Bet bi
jome, kad gal žmonai nebe
bus galima sugrįžti. Pra-I 

, šau paaiškinimo. i
Atsakymas:

Tiesą, dėl jos sugrįžimo 
pavojaus yra. Dalykas la
bai keblus.' Geriau apie tai 
pasiteiraukite pas imigra
cijos -ekspertus.

' HAMMARSKJOLDAS IR 
j HERTERIS TARSIS

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų sekretorius Dag 
Hammarskjoldas, kuris ne
seniai grįžo iš Tarybų Są-; 
jungos, tarsis su Jungtinių 
Valstijų naujuoju Valsty
bės sekretoriumi Herteriu. 
Sakoma, kad jie svarstys 
Berlyno reikalus.

Guelph, Kanada. — čio
nai mirė Edward Johnson, 
sulaukęs 80 metų amžiaus. 
Jis per 15-ką metų buvo 
New Yorko Metropolitan 
Operos direktorius.

PRISIMINIMAS

I. J. STANKUS
BUCKNER, ILL.

Balandžio 27 dieną sukanka dveji 
metai, kai tėvelis atsiskyrė nuo mūs.
Mes jo niekuomet negalime užmiršti.

Dukterys
MARY ir JULE

ir jų vyrai
RONALD ir JOHN

Worcester, Mass. !
AIDO CHORO KONCER

TAS JAU ČIA PAT
Pavasaris — tai iš tikro 

koncertų sezonas, nes ne 
vien žmonės susiburia, pri
sirengia, dainuoja, o ir 
įvairūs paukščiai tampa 
giesmininkais ir jie čiulba 
savotiškas melodijas, mat, 
gamta, merdėjusi per šaltą 
žiemą, pradeda atgyti, il
gesnės darosi dienos, sau
lės spinduliai šiltesni, viso
kia gyvūnija atbunda iš po 
žiemos miego. Aido cho
ras — tai ne paukščiai, 
mažai miegojo žiemos lai
ku, jie mokėsi, studijavo, 
balsus derindami pagal mu
zikos akordus. Choro mo
kytojas Jonas Dirvelis ne
nuilstamai harmo n i z a v o 
lietuviškų dainų melodijas. 
Štai dabar choriečiai skam
biai užtrauks tas melodin
gas dainas gegužės 3 d., po 
2-ros vai. popiet, 29 Endi

Hartford, Conn. Svarbi Naujiena

Operetė “Čigonai” 
'Suvaidins'

WORCESTER AIDO CHORAS
Vadovaujamas Jono Dirvelio

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 26 April
Švedų Klubo Svetainėje

Viking Temple
Kampas Babcock ir Russ Sts., Hartford

Worcesterio Aido Choras dainuos ir vaidins šiurpų či
gonų gyvenimą: jų romansus, nusivylimus, tragišką 

mirtį ir pagaliau išsikraustymą iš tos vietos, 
kuri darosi jiems pražūtinga.

PRADŽIA BILIETAS
2-RĄ VAL. DIENĄ $1.00 ASMENIUI

Į PASIKLAUSKITE SAVĘS
| SEKAMŲ KLAUSIMŲ
’ Apie Firmą, į Kurią kreipsitės, J
į Pirm Negu Siųsite į

i DOVANŲ PAKETĄ J U.S.S.R.Į
I I
i 1. Ar firma patikima? H
i 2. Ar įrodžius tai?
i 3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 
i išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
i 4. Ar naudoja geriausias dėžes? r
i 5. Ar ši firma biznyje dąugiau 25 metų?
l 6. Ar yra oficialiai autorizuota firma? (l
į Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 

jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 1 
į bile sekantį' skyrių, priklausantį

| GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA.
WAlnut 5-3455

1 4102 Archer Ave.
I CHICAGO 32, ILL.

FRontier 6-6399 

1991 Broadway
NEW YORK 28. N. V.
LYccuni 5-0900

6446 Michigan Ave.

1313 Addison Road 683 Hudson Ave. 346 Third Ave.
Cor. Superior & 71 St. ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, RA.

? CLEVELAND 8, OHIO BAker 5-5923 GRant 1-3712
į UTah 1-0807

I Greitai Savo Pakus Mums PRIS1ŲSK1TE,
S • O Mes Greitai IŠSIUSIME!

»|< e —c—b —b—a-a —

cott St. salėje. Tai bus ne' 
vien aidiečių choras, o ir 
duetai, solos, bus ir iš ki
tur atskridusių t a 1 e n tų - 
lakštingalų. Tad nereikia 
čia raginimo, tik reikia, 
kad sužinotų visi dainos 
mylėtojai apie įvykstantį šį 
koncertą, o atėję tikrai pa
sidžiaugs ir pasigerės melo
dingomis dainomis. D. J.

Koks tai niekšas išprie
vartavo ir pasmaugė Pearl 
Ryan, 65 metų amžiaus( mo
teriškę, Bronkso miesto da
lyje. Ji buvo nuėjus pas sa
vo seserį, ir jai grįžtant na
mo po 9 vai vakare įvykęs, 
užpuolimas.

Vasario 23 d. toje pat 
apylinkėje buvo užpulta 18- 
kos metų mergina dienos 
laiku.

Bonna. — Vakarų Vokie
tija protestuoja prieš Pran
cūziją, nes pastaroji vilioja 
vokiečių jaunimą į Prancū
zų Užsienio Legijoną.

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

390 W. Broadway
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS, 
TAshinoo 5-7560 ANdrew 8-8764



CLEVELAND, OHIO |0g[)YSIS NEW YORKAS lritikai *,May
L. L. I). 15 Apskr. konf. h azotai vv m w Stevens kūrybąIš L. L. D. 15 Apskr. konf.!

°llioi VL Annklr'Bolšoi balete konf. įvyko bal. 12 diena. Ji;
buvo skaitlinga delegatais. SUSltlko 2 llfoliai
Su Aps. kom. nariais suda- —
rė 26 delegatus, taipgi daly-1 Maskvos Bol oi teatro 
vavo nemažas skaičius sve- ?.a grupėje atvyko Jun- 
čiu. Tai yra gražu ir gera, -i1 Faier. Ir koks buvo nu- 

inrimnis šioii konf. na- stebimas, kada jis susitiko 
savo brolį Mironų, kuri 

seniai mirusiu.
metais Juriji ir Mi- 
persiskyrė Kijeve.

jau buvo prasilavi- 
nariu ' nVs muzikoje, baigęs vieti-

• ji' nę konservatorija ir būda- 
, kurioje' nežiūrint m:ls 16’kos met« išvyko-i 

randa-1 Maskva. Jo brolis Mironas 
tokiu tac^a buvo tik 10 metų am- 

skaito’^bius.
L.L.D.! {vyko Pirmasis pasauli- b; io žmona Netty, ir ketu-į tų. aukos. Patys be prašymo 

. -nis karas, revoliucija, Ant- -anūkai.
”gas tokius i rasis karas ir taip prabėgo 

J. Žebrys1 jau 52 metai. Abu broliai 
listų vardų, | viens antrų laikė mirusiais./

kurių, io, o taipgi ir konf.. Bet Mironas kartų sužino- 
manymu, vieta turėtu būti i io, kad io brolis Juriji vai- 
L. L. Draugijoje.
perskaitė Atsišaukimo - pa
kvietimo tekstų, kurį konf. 
priėmė ir nutarė, kad C. 
Kom. tokių laiškų atspaus
dintu ir išsiuntinėtų visoms 
kuopoms, o kuopos juos iš
siuntinėtu nužiūrim i e m s 
savoje apylinkėje žmonėms. 
Be to, tuos žmones reikia ' narvs. Mironas dabar 
aplankyti ir su jais apie I viešbutį Miami 

ypatiškai. balsuoja už

sirode kiek skirtingesnė 
nuo pirmesnių jų, nes joje!

1907 
naujų narių įrašymo klau-! rori^ 
simui. Pasirodo, jog vienin-' Jnriji 
telis šaltinis naujų n „ik 1 
gavimui tai mūsų senesnio

jos retėjimo, dar vis 
si geras skaičius 
žmonių, kurie save 
progresyviais, bet 
nepriguli. Konf. nutarė dė-

tada buvo tik 10 metų am-

MIRĖ
Šiuomi pranešu apie 

no vyro mirtį. Dave, 
kauskas gyveno 439 Lincoln 
Avė., Broooklyne, mirė ko
vo (March) 14 d., 1959, po
piet, 'sulaukęs 65 m. am-1 
žiaus. Gimė Lietuvoje, kilęs- 
išKovarsko miestelio. Ame-į 
rikoje išgyveno 40 metų. 
Jo kūnas buvo palaidotas iš | 
Šališko' koplyčios į Šv. jo-■ 
no kapines.

Pasiliko dideliame nuliu-i 
dime žmona Kazė, sūnus j siems pasiskubinti su svei- 
Andrius ir io žmona Virgi- i kinimais. Nelaukite, kad 
nia, posūnis Jonas Baltaitis į kas pas jus ateitų ir prašy-

Sveikinimai Vilnies

zmones

7 vaikai alkani,
I to, Kad io orons juriji vai- mira

Taipgi dino operoje Borisas Godu-' " Vyido Hill C 
būdamas j 
jis per- ■

ma suvažiavimui
Dienraščio “Vilnies” 

rininkų suvažiavimas 
čia pat. Jis įvyks sekmadie
nį, gegužės 3.

Kasmet “Vilnies” suva- 
j žiavimui iš New Yorko pa- 
' siunčiame nemažai sveiki- 
' rimų. O chicagiečiai taipgi 
j su mumis atsilygina — jie 
! sveikina “Laisvės suvažia- 
1 vima kiekvienais metais.

Taigi, dabar primenu vi

jai!

novas”. Gi dabar,
Miami, Floridoje, jis pei - į je ]Da|sj nelaimė ištiko Han- 
skaite laiki astyje, kad Ju- į j šeima “Vyras mirė iš I IP. I ko Ii Palaidosime”, verkil

moteris. Šeimos galva John 
Hanley mirė nuo džiovvos 
ir cukrinės ligos.'

Jis užsiimdavo mažu:

| tai padarykite. Savo sveiki- 
K. Čeikauskiene I nimus galite priduoti 

! “Laisvės įstaigoje dirban- 
j tiems draugams, o jie man 
' perduos.

Pirmuosius sveikinimus 
jau pasiunčiau “Vilnies” 

'administracijai — viso $68.

tai pasikalbėti 1
Taip nusitarė veikti L.L.D partija.

Filmas apie
0A1Ado sukilimą Varšuvoje

tikisi gerų pasekmių.
Konf. baigiant, iš . 

netaip jau turtingo 
paaukota po $15 Knygų lei-' 
dimo fondui, “Vilnies” 
važiavimo sveikinimui

Rockaway^ miestely- [)afoar das sekami prisidėjo 
su sveikinimais:

J. S, Brooklyn ietis, $5.00 
P. ir N. Bukniai ... 5.00
R. ir E. Mizarai .. . 5.00
S. Vetchkys ........... 5.00
R. Baranikas ....... 2.00
M. Grigas ..............  2.00
D. M. Šolomskas ... 2.00 
Viso pasidarė $94. Trau

kiame daugiau sveikinimų.

lėtu į New Yorka. Atvyko 
ir jis. Ir taip jie susitiko.

Juriii sakė, kad iis yra 
TSRS Komunistu partijos 

turi 
mieste ir reikmenų pardavimu, eida-' 

Demokratų j vo nuo durų prie durų. Bet 
prieš penkeris metus susir
go cukrine liga, vėliau pri-1 
sidėio ir džiova. Buvo ligo- 

: ninėje, bet negelbėjo. Šeima 
Įgyveno iš. Šalpos (Welfare) IService (reikmenų išvežio- 

kyriaus pagalbos.
Welfare viršininkai 

kad šeima

Laisvėje buvo rašyta, 
I kad Niujorke (ACA gale
rijoje) vyksta dailininkės 
May Stevens (Baranikie-! 
mes) piešinių paroda. Apie' 
ta parodų rašė ir stambio-, 
sios Niujorko spaudos me- ’ 
no kritikai. Vienas jų New 
YorkTimese (bal. 17 d.) la
bai palankiai apie jaunos 
dailininkės kūryba atsilie
pia. Howard Devree šitaip ' 
rašo:

“In the four years since | 
her last previous New' 
York showing, May Stevens I 
has developed a persuasive,; 
assured, distinctive style in 1 

i her low-keyed blond land-1 
scapes. Recent paintings at 
the A.C.A. Gallery also 
include some uncompromis
ing portraits, but this' 

I artist has real feeling fori 
landscape and to it hm’l 
allegiance belongs.

“When forms of animals 
are evoked, they blend into 
the setting as much as the 
rocks in a unity that is 
further maintained by the 
off-whites, ta^.s and occa- 

; sional blacks and greens 
that she employs again and 
again without monotony.

“Ignoring the current 
preoccupation with initial 
impact, the artist has found 
the right combination of 
color and form for her

Virš 3,000 United Parcel ’>urpses and quietly deve-. 
loped them. Despite the; 

] spirited and incisive cha- i 
racter of the work she has 

j further infused a sense of 
melancholy and loneliness 

kad mo°d b* her stark state- 
! ments.

“This is work that grows 
on one instead of exhaust- 

■ ing its possibilities at first 
glance.”

Laisvės reikalai
(Tųsa iš 1-mo pusi.)

Franas Paserpskis, St. Clair, Pa.x...............
Anna Krasnickas, Coventry, Conn.............
J. Chelus,’ Fords, N. J....................................
Zigmantas Juška, Hartford, Conn..............
B. Tuškis, Scranton, Pa................................
Andy Wise, Cleveland, Ohio ........................
S. Tamošiūnas, Montreal, Caų-ada ..............
R. Antanavičienė, Toronto, Canada ...........
ALDLD 51 kp., Hudson, Ohio ......................
Fairlawnietis .............................................
A. Švėgžda, Bridgeport, Conn.......................
Moterų Klubas, Cleveland, Ohio ................
K. Čeikauskienė, Brooklyn, N. Y.................
Juozas Kreipavičius, McAdoo, Pa................
Long Island Onutė .................................
ALDLD 19 kp., Chicago, Ill..........................
A. D., Scranton, Pa....................................

Brooklyno Liet. Moterų Klubas ................
A. Frisco, San Francisco, Calif....................
J. Valanchausky, Jacksonville, N. Y..........

B. Rauba, Cleveland, Ohio .........................
P. ir A. Rodgers, Cleveland, Ohio .............
P. Gustaitis, Woodhaven, N. Y.

Po $1: J. Barkauskas, Manchester, Conn.; M. Petke- 
vioh, Lynn, Mass.; P. Baltutis, Cassopolis, Mich.; A. P^- 
karklis., Athol, Mass.; J. Kamarauskas, Girardville, Pa.; 
A. Jankus, Dorchester, Mass.; Tony Adams, Marissa, 
111 ; T. Kuetalaitis, Coaldale, Pa.

10.00 
10.00 
10.00 
10.00
6.00 
6.00 • 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.80
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Anksčiau gauta $1,322.34. Dabar įplaukė $344.55. Vi
so gauta $1,666.89. Dar reikia $3,333.11. >

Būtų gerai, kad tie asmenys ir organizacijos, kurie 
gavote blankas, pasispaustumėt greitesniam prisiunti- 
mui rezultatų. Asmenys, kurie galite, prisiųskite savo 
atskiras aukas, žinokite, kad reikalas svarbus, aiškini
mo nereikia.

Dėkuojame rinkėjams ii’ atskiriems asmenims už 
gražia parama.

Laisves Administracija

Balandžio 25 d. vakare ir : 
sV“ibal. 26 d. 2:30 popiet Polo- ;

nia Klube. Niujorke, bus tikrino ir rado,|J ICI Ikiliuv. niujuxiw, mvim vinimu a a j cn.nj, aycvva 

perkraus tymo rodomas filmas apie žydų returi jokiu taupinių.
fondui. Taipgi prisiminta ir sukilima 
Seno Vinco šeimoje nelai-' 
mingo įvykiai—iš iždo tam 
reikalui paskirta $5 ir dele
gatai ant vietos sumetė dar 
$22. Viso pasiusta $27.

Konf. užbaigus, mūs ų 
darbščiosios gaspadinės pa
teikė visiems delegatams ir 
svečiams puikius pietus, 
kuriais visi buvo patenkin
ti. Kiek svečiai sumetė už 
pietus, neteko patirti, bet 
jeigu liks koks perviršis,

ghete

istori-

Varšuvos 
1943 metais.

Tasai sukilimas — 
uis dalvkas, parodus, kaip
didvyriškai žydai: mušėsi su 
savo ir visos žmonijos prie-? 
šais. vokiškaisiais naciais.

Kurie galite, atsilankyki
te. Įėjimas nemokamas.

sas vaišes, tai Apskr. Ko
mitetas sunaudos geriems 
tikslams.

Geg. 3 dienų čia įvyks 
L.D.S. 4-tos Apskrities kon
ferencija. Šion konf. irgi 
kviečiami ir svečiai, ypa
tingai L.D.S. nariai atsi
lankyti. Konf. prasidės 10 i 
vai. ryto, Klubo svet., 9305 
St. Clair Ave., Cleveland, 
Ohio.

J. R—tas

KRISLAI
(Tąsa iš olrmo pusi.) 

juose tomuose J. Baltušio raš
tai.

Vėliausia rašytojo knyga— 
“Kas dainon nesudėta” — tik 
šiomis dienomis mus tepasie
kė.

Jubiliatui linkime geriausios 
sveikatos, ilgo amžiaus!

J. Šimkus, beje, rašo, kad 
š»emet sukaks 50 metų žymia
jam literatūros kritikui, aka
demikui ir profesoriui Kostui 
Korsakui.

Šis mokslo vyras taipgi nė
ra tvirtas fiziškai, ir, sakoma, 
nenorįs, kad jo hmžiui atžy
mėti būtų ruoštos kaž kokios
ceremonijos.

K. Korsakas, reikia pasaky
ti, kaip literatūros kritikas, 
atliko ir tebeatlieka labai 
svarbius darbus — universite
te ir Lietuvos Mokslų akade
mijoje.

Ankara. — Turkija ir 
Graikija seka Tarybų Sų- 
jungos karinių laivų išplau
kimus pro Dardanelių są
siaurį į Viduržemio jūrų.

dytuvas tuščias, žmona ir 
iu septyni vaikai alkani. 
Didžiausias yra 12 metų, o 
mažiausia mergytė vienerių 
metu, šalnos viršininkai sa
kė, kad jie mirusi palaidos 
Potters Field kapinėse, kur 
laidoja rastus negyvus
zmo^es.

ltoji!) darbininku išėjo į 
j streiką. Darbininkai reika- 
lauja pakelti algas ir gėrės-' 
nių darbo sąlygų. Kompani
jos viršininkai sako, L_
jie nenusileis ir esą nasi- 
renge ilgam streikui. Dar
bininkai yra organizuoti į 
804 unijos lokalų. Jie reika
lai! ia pakeli algas nuo 
$1.75 iki $2.20 per valandų.

Kalbink iižsirašvti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.AIDO CHORO KONCERTAS

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 3 MAY
Pradžia 3 vai. Įžanga $1.50 (taksai įskaityti)

Aido Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, rengia šį koncertų

Schwaben HallG

474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

DALYVAUJA: Aido Choras, Moterų Choras. Sekstetas: Nastė Buknienė, Ona 
Čepulienė, Koste Rušinskienė, Nelė Ventienė, Jonas Grybas, Tadas Kaškiaučius, 
Kvartetas: N. Buknienė, O. Čepulienė, K. Rušinskienė, N. Ventienė. Choro du
etai, solistai, taipgi svečiai artistai: Ann Salyk ir jos grupė. Elena Brazauskienė, 
solo. Ukrainų šokėjai. Aido Vyrų Choras. Duetas: N. Ventienė ir T. Kaškiaučius. 
Programos pirmoje dalyje bus statomas sceninis vaizdas iš senosios Lietuvos, o antroji 

vykdoma įprasta koncertine forma.
KELRODIS: Myrtle Ave. (elevated) traukinio Knickerbocker Ave. stotis, salė prie pat stoties. Myrtle 
Ave. traukinys gaunamas BMT Jamaica linijoj, taipgi 14th St.- Canarsie linijos Myrtle Ave. stotyse.

..............— ■■ . . ;■■■■■. ............. ....................................................................... - i į " 1 ■"
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New Yorka vagys 
daro “progreso”

Dar nepersesiai 
nos Įstaigos vagys išsigabe
no pinigus kartu su 3,000 
svarų saugos spinta (safe). 
Dabar plėšikai pačiupo iš

: America^ Express Co ofi- 
; so. New York International 
: orlaukyje, apie $9,000.

Šį kartų jie pasirodė gud
resni. Vietoje vilkti saugos 
spintų, tai pačiupo tos raš
tinės sekretorių Salvatore 
Casolaro vykstant iš dar
bo. Nusivežė jį toliau ir pa
reikalavo, kad jis. pasakytų 
kombinacijų, kaip saugos 
spinta atidaroma.

Casolaro manė ' plėšikus 
apgauti. Jis jiems pasakė 
sugalv otų “kombinacijų”. 
Vienas iš plėšikų nuėjo į 
telefonų būdelę ir pranešė 
“kombinacija” savo sėb
rais, kurie buvo American 
Express Co. raštinėje. Tie 
pabandė “kombinacijų”, bet 
durys neatsidarė... Jie pra
nešė tam, kuris saugojo Ca
solaro. Tada plėšikas ir jo 
sėbras apkūlė Casolarų ir 
pridėjo: “Dabar tai jau pa
sakysi tikrų kombinacijų.” 
Casolaro suprato, kad plė
šikų neapgaus ir išdavė 
jiems tikrų saugos atidary
mo kombinacija. Sužinoję, 
kad jų sėbrai spintų jau 
atidarė, Casolaro pagrobė
jai nuvežė jį arti jo auto-
mobilio ir įsakė:

“Du blokai nuo čia rasi 
savo automobilį. Važiuok 
namo, bet nieko policijai 
nepranešk.” Raštini n k a s 
taip ir padarė. Vėliau jis 
pranešė įvykį kompanijai. 
Nuvykę jos žmonės ir poli
cija rado saugos spintų tuš
čių, iš kurios dingo $8,900 
Amerikos ir užsienio pini
gais.

Kasdien reikia 
talkos i

Išskyrus šeštadienius ir 
sekmadienius, šiaip kasdien ; 
reikalinga talka prie įtai-: 
symo naujųjų “Laisvei” pa- ’ 
talpų. Ateikite, padekite! 
Yra daug pasižadėjusių, 
bet, kol kas, mažai ištesė
jusių. Nęsuvilkite savo 
įstaigos.

Naujosios vietos adre
sas yra: Kampas Liberty 
Avė. ir 102nd St., Ozone 
Park, N. Y., netoli nuo da
bartinio Kultūrinio Centro.

Komisija

Jau laikas rūpintis pikni
kų rengimu. Laikas iržsisa 
kytl parkus ir iš anksto pa
siruošti garsinimus pikni
kų.
HELP WANTED—FEMALE

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Balandžio 25, Filmai iš Lietuvos: 
“Žydėk, jaunyste,“ “Lietuvių Meno 
Dekada Maskvoje” ir “Urugvajaus 
Lietuvių Delegacija Lietuvoje. ' 
Rengia LLD 6 kp., Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Gegužės 17, Operetė “Čigonai,’ 
suvaidins Worcesterio Aido Choras, 
vadovybėj Jono Dirvelio. Pradžia 
2 vai. dieną. Rengia LLD 6 kp. ir 
Moterų Apšvietos Klubas.

Po šitų parengimų, prasidės pikni
kai. Pirmas piknikas įvyks gegu
žės 30-31 dd. Rengia Liet. Taut- 
Namo Draugovė, LTN Parke, Win
ter St. ir Keswick Rd. Jau medeliai 
ir gėlės pradėjo žaliuoti, vėl ga
lėsime gražiai praleisti laiką suėję 
šventadieniais. Geo. Shimaitis.

(30-33)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

Nurses, Reg. Immed. openings in 
mod. 300-bed gen. hospital. Starting 
salary $280 mo. with regular increase 
40 hr. week. Diff. for aft. & night 
duly. Liberal personal policies. P£jv. 
rms. avail, in nurses res. Wire, caU 
or write Director of nurses M?T. 
Ruth Curry

WILMINGTON 
GENERAL HOSPITAL 
Wilmington, Delaware.

OLympla G-2551
(31-34)

— ------------------------------- ---------------  — ■ . .4 I. . ■
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NURSES—R. K”S PROFESSIONAL
Alt Shifts. Differential paid.

Maintenance'available if desired. 
Excellent Personnel Policies. 

Voluntary Psychiatric Hospital. 
Good Salaries.

Wire, write or call: 
Director of Nurses 

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

Rye 7-0502.
(2G-35)

Abelnas namų darbas. Apart- 
mentas Philadelphijoj. Mokanti su 
vaikais sugyventi. Gera alga. 
Skambinkite New Yorke. REgent 
7-0127.

(31-33)

Business Opportunities

WORCESTER, MASS.
Gegužės 3 dieną, 2val. popiet, 

įvyks Aido Choro pavasarinis kon
certas, vadovybėje Jono Dirvelio. 
Apart a’diečių, bus ir kitų žymių 
svečių: Aldona Wallen, dainininkė, 
ir Montello Vyrų Meno Grupė, vad. 
Al. Potsaus. Kviečiame visus daly
vauti. Salė—29 Endicott St.

(32-33)

INVEST IN BOWLING LANES
Opportunity to invest in America^ 
most popular and fastest growi/v . 
sports industry. Modern 36-ljftc 
bowling centre to be erected in prime 
North Jersey area on highly tra 
veled U. S. highway. Area popula
tion large and growing fast. Pro
spects good for excellent growth 
and capital gains plus high earn
ings. Good inflation hedge. For 
further information, write IJ-BOWL 
BOX 112, POMPTON LAKES, N. J 

(28-34)
JOHN KRAUSS, Inc.

117-09 Liberty Ave.
Richmond Hill, N. Y.

(Smulkmeniškas pardavinėjimas)
MftSOS IR WURSTWAREN

Bar ir Grill. Lietuvių-Lenkų 
kaimynystėje. Jeiga .$750 - $900 į 
savaitę. Ilgas rendavimas. Ideališ
ka porai. Nori .$9,500 greitam par- 
dąvimui. Skambinkite sav. EV. 
4-9168, 6-8 vai. vak. Klauskite Mr. 
Gordon. (32-34)

AL’S TELEVISION SERVICE
ALBERT MISIŪNAS, Sav.

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

Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas 
Prašome kreiptis sekamu antrašu:

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

6 p.-—Laisve (Liberty)—Penktad., bal. (April) 24, 1959
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