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METAI 48-ji

Nauji kanalai pakeičia | liaiSWS perkėlimui i Tarybų Sąjunga reikalauja
Kinijos žmonių gyvenimą
Pekinas. — Kinijos liau

dis jau atliko i ....... '
i darbus prakasimui 
kanalų ir pataisymui senų. 
Dabar Kinijos vidaus kana
lai sudaro apie 80,000 mylių 

į iigio, arba lygūs yra 774 
. . . . .. ... Suezo kanalams,turėjo (laui>- įtakos. -Jis paliko rr t . .,v. ,v. . , . .
pilu isnūdi mūsų šalies politi- Ketui i milžiniški kanalai
U.,ie.‘ Apie tai'niekas neabe- pietų į šiaurę tęsiasi per
.’.i a.

Bar daug darbo.

Pikti sutvėrimai.
R:įso A. Bimba

John Foster Dulieso ^mirties

(,t Dullesas vairavo už- 
Dolitika. Jis buvo dide-

mintimi, iog socializmui ii 
•italizmui būtinai dar ilgai 
ii reikės sugyventi vieno-

r-arii 
darė

kyti. Tame buvo »o 
m ūsu nelaimė.

xi su

pūsti iš Kubos. Ten, matyt, 
prasideda pasidalijimas tose 
spėkose, kurios bendromis pa
stangomis nuvertė diktatoriaus 
Batistus režimą.

$5,000 fondas
Gražiai pasidarbavo sekami:
George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $34.

• Aukojo: 
men Gorge Honan provin-; 
cijoje, kuri talpina 84,600,-1 
000,000 kubiškų jardų van
dens. čia įrengta ir elek - 
ros jėgainė 1,100,000 kilo
vatų (valandų) jėgos.

Antra milžiniška van-

Yra įrengtos milžiniškos;
; (eže-(milžiniškus vandens saugyklos I

i naujų irai). Didžiausia iš jų—San-

pradti praktišką darbą
Geneva. — Prieš tai, kai (Vakarų Vokietiją ir auklė- 

užsienio ministrai pertrau-u 
kė konferenciją ir išvyko į viešai reikalauja 

$10.00 Dulieso laidotuves, tai jr Čekoslovakijos 
. 5.00 i TSRS ministras Gromyko | jų. Gromyko sakė, kad Va- 
. 5.00 ( sakė kalbą. Jis kietai kriti- i karai sulaužė karo pabaigo- 
. 5.00. kavo Anglijos, Francūzijos je padarytus nutarimus, 
. 3.00 (ir Jungtinių Valstijų bloką, kaj jje atgaivino Vakarų 

" “trukdo Vokietijoje karinę indust- 
: konferenciją”. Gromyko sa-; riją, jos armiją, laivyną, or- 
■ kė, kad Vakarų i

Vincas Žilinskas, Plymouth, Pa., prisiuntė $16.50.! tik kalba, o nieko praktiš- ‘ NATO.
; ko nedaro.

Ko Tarybų Sąjunga no- 
Vakarinės Vokieti-1A' 
klausė Gromyko. Ir. 
‘Mes norime, kad ji 

1.50 ( būtų taiki šalis, kaip susi-

George Shimaitis

ja keršintojų jėgas, kurie 
l Lenkijos 

teritori-

septyniolika provincijų, dens taupykla yra Hupeh' 
Jau pabaigoje 1958 metų iš provincijoje prie Han upės,' 
kanalų vanduo apdrėkino 
virš 66,000,000 akru žemės 
plotą.

Per dešimt metų Kinijos
, Liaudies Respublikos vy
riausybė rūpinosi pra vedi
mu kanalų, kad apsausinti

I šlapias vietas ir apdrėkinti, .........  vach-,

i sausumas. Pagalba naujų į bus kanalų ir upių sutvar-' 
kanalų Gobi dykumose jau i kymui jau atliko Kinijos !
yra apdrėkinama 2.700,000 I liaudis, o tas pakeičia jos 833. Aukojo: 
akrų žemės platas. Prie ka-1 gyvenimą. į gerąją pusę, i

Bet darbai tęsiami ir toliau 
šiaur-vaka-1 

rinės Kinijos dalies.

Helen Rindzevičia ....
Konstancija Kalvelienė
P. O. Chestnut ...........

Po $1: Mary Valant, J. Vaitekūnas, Frank Kaulakis, i kuris susitaręs 
Gutauskienė, Eva Kavolienė, Alex Mickevičius.

ministrai į laivyną ir Įtraukė ją į

jos laimėjimams. Kurstymas 
dfeujų prieš komunistus nieko 
įrero nežada tam kraštui. Fidel ■ 
Castro turėtų tai suprasti.

Dar vis nežinia, kada “Lais- 
kraustytis i naujas

dar v.'s negatavos. C) negata- 
vos todėl, kad nepakankamai 
laisviečiai ateina talkon.

Kurie

t in i n k u s, 
valstijoj' 
pagrobė

ateikite pa

Mississippi

nulinčiavo Charles 
Juos atsakomybėn 

traukti atsisako.
žino 

jiems nedaro! Tokios 
nebuvome girdėję!

kuri įtalpina 37,000,000,000 ! Aukojo 
kubiškų jardų vandens. Iš Į 
jos galima apdrėkinti 800,- 
000 akrų plotą. Prie jos ( 
taip pat baigiama įrengti : 
elektros, jėgainė 800,000 ki-1 
1ovatu.

Tokius milžiniškus dai

milę prakasimo ir sutvar
kymo dirbo apie 34,000,000 apdrėkinimui 
žmonių.

Gromyko reikalavo, kad 
(Vakarų ministrai baigtų 
manevrus ir tuščias kalbas, 

i o eitų prie praktiško dar- 
. bo.

Tarybų Sąjunga dar pirm 
i hitlerišką Vokietiją... Tary- jšios konferencijos pareiškė, 
i bu Sąjunga nori, kad ji ne-: kad konferencijos darbas 

J. K. Navalinskienė, Binghamton, N. Y., prisiuntė ; būtų atominių ginklų bazė i yra paruošti taikos sąlygas 
pradžiai baisaus naujo ka- su Rytų ir Vakarų Vokieti- 
ro”. i jomis ir baigti vakarinio

Tarybų Sąjungos minist-1 Berlyno okupaciją. Gromy- 
ras kritikavo Vakarų vals-jko ir reikalavo, kad konfe- 
tybes, kad jos ginkluoja1 rencija ir imtųsi šių darbų.

$3.00 i
3.00 I ri iš
2.00 I jos?”,
2.00 ■ sakė:

Vincas Žilinskas .......
Plymoutho parapijonas ..
Eva Čereškienė .............
Marta Yodaugienė .........
J. šarmukšnis ..............

Po $1: Viktorija Kazlauskienė, Margaret Navickie-j tarėme vesdami karą prieš' 
(nė, K. J. Lutackai, Ona Krutulienė, E. Kasparienė. .......... . ” ..........

Lėktuvai, raketos, 
biznis ir pelnai

, Washingtonas. — Kari-] Geneva. — “Nors Dulles Į 
’nio orlaivyno komandieriai | jau mirė, bet jo politika
ir admirolas John Hay-lgyva
ward smarkiai susibarė, konferencijoje”, rašo James 
Orlaivyno komandieriai rei- Restonas. Ir toliau jis nu- 
kalauja daugiau pinigų lėk- ; rodo, kad dabartinis Jung
tuvių raketų ir gynybos li-ltinių Valstijų 

'•rijų statybai. , ’ ' ’
Admirolas Hayward sa-: 

ko, kad gynybos linijos į 
primena Francūzijos “Ma-1 
ginoto Liniją”, už kurios ji, 

•tikėjosi atsilaikyti
Vokietijos jėgas, bet praki-įkaro 
šo karą. i

Hayward saKo, kad pase-
^o “Nike” raketos, ]

Dulles mirė, bet 
jo politika gyva

A. J. Navalinskai ...................................
Uršulė Šimuliūnienė .............................
J. Vaičekauskas ....................................
V. Kapičiauskienė .................................
P. ir K. Juozapaičiai ......................
A. Garuckis ...........................................
J. ir A. žemaičiai .. . ..............................

Po $1: Paul Mikolajūnas, L. Mainionienė. 
(Tąsa ant 3 puslapio)

nieko 
gėdos

is v il- 
žurnalo 

antrąjį siu

Tik šiomis dienomis 
niaus prisiuntė man 
“Tarybine moteris“ 
metii numer’. Ne:< •
itaip pavėluotai atėjo.

Šis žurnalas man labai' pa
tinka. Gyvai, gražiai, rūpes
tingai \ (‘damas.

Gaila, kad “Tarybinė mote
ris,“ kaip ir visi kiti šių dienu 
Lietuves leidiniai, tik labai ri
botame 'skaičiuje prasimuša 
pro mūsų šalies cenzūrą

tarNew Yorke ligoninių 
nautojų streikas vystosi j 
ir aštrią kovą, Labai panašu j 
tuos senus laikus, kai samdy
tojai nenorėdavo ir atsisakyda
vo skaitytis 
mis.

Pamatiniu 
lavimas yra
mas. Ligoninių 
griežtai atsisako uniją

Jielm

su ti n i. jo-

darbininku reika- 
unijos pripažini- 

savin inkai 
pripa

žinti. Jielms pagalbon atėjo 
teismai su indžionkšinais. Uni
jos vadai jau pasiųsti į ka
lėjimą.

no “Nike” raketos, netru- n?:u?os „darybų 
kus jau pasens “Hercules”, Pohtikos .

užsienio ministrų! Kinija reikalauja
»S ** • • ■

j baigti Laose karą
..Valstybės! Pekinas. - Kinijos

'sekretorius Herteris laiko-' riausybė pasiuntė
si tokios politikos, kokios Anglijos ir Tarybų Sąjun-1 v

;laikėsi Dullesas. 'gos valdžioms, siūlant, kad |kampanija
Diplomatai ir 

koresoonderitai
prieš ! kad Herteris tęsia “šaltojo 1

, . . propagandą, bando i
(palaikyti vienybėje Vakarų
, valstybes ir vis laukia

Sąjungos

‘Bomarc” ir kitos, o jų ga-

$5.00 
5.00 ! 
5.00 i 
5.00 i 
5.00 i 

loo!Keturių ministrai (bako politika ir 
200 tarsis slaptai . kurdų klajokliai

Geneva. — Anglijos, | Bagdadas. — “Vakarų 
Francūzijos, Tarybų Są- imperialistai daro viską pa
jungęs ir Jungtinių Valsti- kenkti Irako 
jų užsienio ministrai vėl rašo vietos komunistų spau- 

| tarėsi, pirm jie išskrido į Ida. Kasemo vyriausybė na- 
! Dulieso laidotuves. Jie susi-! sidavus žalingai politikai 

Havana. — Kubos komu-; tarė, kad sugrįžę iš laido- reikalauja, kad visos politi- 
nistų vadas Blas Roca per-; tuvių, penktadienį, laikys (nės partijos būtų panaikin- 

. sergėjo Castro valdžią, kad j slapta konferenciją, kurio-j tos. Irako Komunistų par- 
prieš i ie nebus pašaliniu. itiia reikalavima atmetė ir-

Kubos komunistai 
persergsti Castro

vy-;
notas;

respublikai”,

prieš ije nebus pašalinių. jtija reikalavimą atmetė
v . . . ... v. . . v, . . j komunistus — pakirs. Ku- Susitarta svarstyti Ber-j nurodė, kad tik stipri liau-

uzsiemo ! jos jm ųsi zmgbmų uz a]gū ^og ]įaudies vienybę. Jis | lyno ir ateinančios viršūnių ; dies politika gali respubli-
Pas. e 4’imui karo Laose. Anglija iri 'Ka]bėj0 varde Socialistų Į konferencijos reikalus.! ką išgelbėti) o tokia politi-

, Tarybų Sąjunga vadovavo I Liaudies partijos, kurią su-1 Berlyno reikale paimtas pa-: ka negalima be politinių
i 1954 metų konferencijoje, | daro komunistai ir kairieji matan JAV Valstybės sek-! liaudies partijų.

’ kurioje buvo susitarta baig-! darbo žmonės. Tarpe kitko, retoriaus Herterio planas, | L T J 1 _ ~ . Į T 1   Y i     i I       ,ti kara Indo-kinuose.
Kinijos užsienio minist

ras Chen Yi sako, kad Lao- 
!so karališka valdžia sulau-

mybai išleidžia bilijonus į ANGLŲ LAIVAS DŪRĖ žė 1954 metų sutartį, pul- 
| dolerių. Jis stoja už. didės- 
! nes sumas pinigų jūrų lai
vynui.

Presbiterijonų bažnyčios 4 dvasininkai pareiškė gerą ir 
smarkų pageidavimą. Jie no
ri, kad Amerika pripažintų Ki
niją, ir kad Kinija būtų įleis
ta j Jungtines Tautas.

Į ISLANDŲ LAIVĄ
Reykjavikas. — Anglijos

i Blas Roca sakė: ! kuris
“Antikomunistinę kam- punktas po punkto.

pan i ją pradėjo reakciniai
gaivalai ir Šiaurinės Ame
rikos imperialistai, kad su
skaldyti revoliucines jėgas

ir Vakarų ko- 
rašo, kad

DIDELE ŠUNŲ GAUJA 
PAPIOVe VAIKĄ

St. Louis. — Didelė šunu 
gauja užkramtė 2-jų metų 
vaiką. Auka yra Mark Dra
per, kuris vaikščiojo savo 
namų srityje. Po to polici
ja ir šautuvais apsiginklavę 
kiti žmonės nudėjo apie 20 
benamių šunų.

Jų nuomonė atitinka progre
sui.

bus apsvarstytas į mercinė spauda 
j būk daug kurdų klajoklių 
pabėgo iš Irako 
Irako spauda 
kad turkams pavyko kurdų 
pavilioti, kurie su tūkstan- 

i, karvių ir 
arklių pabėgo.

vėliausios
Washingtunas. — Trečia-dama komunistines jėgas 

šiaurinėje dalyje. Chen Yi 
karinis laivas “Caplet” dū- nurol°’ kad Kinija toliau sime pirmose eilėse kovos' riniai palaidojo buvusį Vals- I 1 rv 1 r, +■ z, 1 n.l 1 4-i LzaIzi T o 11 rz 1 i o 11 U 1 0 /’Inl'VmlzVoD'IO IV , . _ , , . . -f-1

Kuboje. Mes buvome ir bū- dienį, gegužes 27 d., milita- čiais avių, ožkų

į Turkiją, 
pripažino,

re pirmgaliu į nedidelį Is- , ,v. .
landijos krantų apsaugos va^zl0S eteesi- 
laivą. Smūgis buvo taip di-1 *' 
delis, kad nuo 
“Odinn” nulakstė gelbėji- į 
mosi valtys ir sulamdė jo į 
variklį.

' negalės toleruoti tokį Lao- už liaudies demokratiją ir sekretorių John F.-----------------
' Dul’es- Laidotuvėse daivya- Tarybų Sąjungos ir 
vo daug pasauliniu veikėjų t

laisvę”. •

Žėįi Vilniaus radijo pranešimai i;odS°nXųs £X£ŽS£ A"gll’os sutartls
g J ■ " 1 kė, kad Dulles buvo žymus L Makskvac .“ An!

Cleveland, Ohio
Mirė J. N. Simams

Pirmadienį popiet telefo
nu iš Clevelandio pranešė, 
kad mirė J. N. Simans, 80

Reikia pripažinti, kad mūsų m iam£iaus. Mirė geg. 25 d.
' rytą. Kūnasvyriausybė labai gudriai ko

voja su nedarbu: kaip greitai 
bedarbis nebegauna apdraudos 
čekio, jis išbraukiamas iš 
darbių armijos..

Tai labai žiauri apgavyste, 
bet kaip kitaip prezidentas Ei- 
senhoweris galėtų mus užtik
rinti, kad geresn laikai jau 
ateina?!

pašarvotas 
Grdi'na koplyčioj, St. Clair 

E. 62nd St. LaidotuvėsI Į ii' A.J, VW11U KJV,
Į įvyks geg. 29 d., 2 vai.

Kongreso atstovų buto erdvių 
apvaldymo komisija ketina va
žiuoti Maskvon tartis x su 
Chruščiovu. Geras sumanymas. 
Juo daugiau pasitarimų, tuo 
sveikiau visiems.

Šią žinią pranešė J. žeb- 
rys. Vėliau bus pranešta 
daugiau apie velionio mirtį 
ir laidotuves.

Laisvės personalas reiš
kia užuoj autą velionio drau
gams liūdesįo valandoje.

Tel Avivas. — Izraelio t
karinės jėgos nušovė Liba
no karo lėktuvą.

Geg. 25. — Petronėlė Va- 
■ siliūtė-Dauguvietienė mini 
Į 40 metų savo darbo. Ji grį- 
ižo iš užsienio 1947 metais 
ir visą laiką aktyviai daly- 

! vauja dramoje. Ji sukūrė 
(keletą dramų. Už nuopel
nus ji buvo Aukščiausios 
Tarybos apdovanota.

Lietuvoje transportas da
ro žymų progresą. Daug 
autobusų stočių statoma ir 
naujų kelių tiesiama. Šim
tai naujų autobusų kursuo
ja.
'Laikrodininkas Leibošitas 

1947 metais atsisveikino 
Lietuvą ir išvyko Izraelin. 
Bet jis ir jo šeima nusivylė 
kapitalizmo gyvenimu Izra
elyje ir dabar grįžo Vilniun.

Geg. 26. — Klaipėdoje 
plečiamos plytų 
naujos 
veikti. Vilniuje.
gėlių paroda. Už geriausias

įmonės, 
įmonės pra deda 

ruošiama

gčks bus. duotos premijos. diplomatas.
Išleista Vinco Grybo mo- į 1 

nografija. Talentingas 
skulptorius Grybas buvo 
hitlerininkų nužudytas.

Washingtonas. —Po Dul
ieso laidotuvių, ketvirtadie- 
nį, Anglijos, Francūzijos, 

Geg. 27. —Šiauliuose pa- Jungtinių Valstijų ir Tary- 
didinta ir pagerinta cemen- bų Sąjungos užsienio mi
to industrija.

Greitu laiku bus pradė
tas leisti žurnalas “Mokslas 
ir Technika”. Jis bus taiko
mas daugiausia Lietuvos 
mokslininkams.

Lietuvos Rau d o n a s i s 
Kryžius užmezga ryšius su 
daugeliu kitų šalių Raudo
nojo Kryžiaus įstaigomis.

ra j. Gasčiūnų 
statomi Kultū- 
Statyti padeda 
talkininkai. Po

Joniškio 
apylinkėje 
ros rūmai, 
apylinkės 
darbo susirenka į klubą ir
tėmija televiziją. Bibliote
ka turi daug skaitytojų.

— Anglija ir 
i Tarybų Sąjunga pasirašė 
■ penkerių metų prekybos su
tartį. Tai pirmoji sutartis, 
kuri pralaužia tą užtvara, 
kurią buvo pastačiusi Dul
ieso politika.

Anglija parduos Tarybų 
i Sąjungai įvairių fabrikinių 

nistrai tarėsi su prezidentu dirbiniu, net tekstilės fabri- 
Eisenhoweriu.

Havana. —Surado sveiką

ką, o Tarybų Sąjunga įvai- 
I rių reikmenų Anglijai.

Mikojanas, TSRS prem-
Raul Castro, Fidelio brolį, jero pavaduotojas, kalbėda- 
Kubos gynybos ministrą, mas apibūdina, jog tai“pir- ♦

Ldvj priverstas masis pralaužimas ledų” 
nusileisti, nes pritrūko ga-1 laisvai prekybai tarpe Rytų 
žolino. ir Vakarų.

Kubos
Lektuvąs buvo

Maskva. — Tarybų Są
jungos rašytojų unija iš
rinko už pirmininką 'Kons
tantiną Fediną.

ir Vakarų.
masis pralaužimas ledų lais
vai prekybai tarpe Rytų ir 
Vakarų.

Maskva. — Mikojanas są- 
■kė, kad Dulles vengė pra- 

Alžyras. — Francūzijos dėti pasaulinį karą, oJung- 
kariniai daliniai buvo įsi- tinėse Valstijose yra tokių, 

~ , kurie jo nori.veržę į Tunisiją.

i
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SUBSCRIPTION RATES

ką taio it Sake
NESUSIVALDĘS RAILA

Clevelando smetonininkų Dir
voje B r. Raila 
roti rašytoją

Simanas Puodžius 
sulaukė 107 mėty .

Lietuvoje gyvena Sima
nas Puodžius, kuris jau su
laukė 107 metų amžiaus. 
Įdomus senelis, kuris gerai 
pamena baudžiavą. Jis pra
dėjo galvijus ganyti būda
mas dar tik 7-ių metų ajn- 

! žiaus.
Simono tėvai, buvę bau- ‘ 

džiauninkai, paliko ir sū- 
1 nui nelengvesnį gyvenimo 
ikelik O ir baudžiavą pa- 
i naikinus nebuvo geriau — 
i Tokių dvarų, kur jis verga- 
Į vo, prisimena daugiau kaip 
| penkiolika. Jis prisimena, 
į kaip Leliūnų ponas, norėda- 
1 mas pasityčioti iš savo bau- 
į džiauninkų, liepdavo vie
nam įlipti į medį ir kukuo
ti gegute, paskui šaudyda-

Arba už bet kokį ma
žiausią nusikaltimą ar ne
paklusnumą ponui guldyda
vo į specialų kankinimų lo
vį ir plakdavo rykštėmis.

Tačiau Simono darbštu
mas ir atsparumas padėjo 
nugalėti visus sunkumus. 
Jis iki šio laiko nėra nė 
vieno karto sirgęs jokia 
ga, puikiai jaučiasi ir da
bar, mato ir girdi gerai.

Jis turėjo 14 vaikų.
Savo ilgo gyvenimo pa

grindu Simonas laiko nuo
latinį fizinį darbą, užsigrū
dinimą.

A. Gudaitis-Guzevičiiis 
įžymus rašytojas

A. Guzevičius anksti, pa-! Norberto, Ignoto ir kitų ko- 
čioj jaunystėj įsijungė į re
voliucinį sąjūdį. Fašizmo

Bendradarbiavimas su savo 
tauta, atsiminkime, padėtų iš
gelbėti lietuvybę Amerikoje, 

pasileido^ biau- j to būtino reikalo verčiami 
Cvirką, j mes ir privalome kreiptis pas 

buvęs jo,) savo tautą, kad ji padėtų mums 
lietuvyb išlaikyti išeivijoje.

Iš Aloyzo Barono rašinio ma- 
, jis savo tautos jau bus iš

lietu va jis visaip 
šmeižia ir niekina; niekina ir 
tuos, kurie stoja už kultūrinių

munistų paveikslai. “Bro
liuose liudija autoriaus to
lesnį taleilto bendrumą. Gu- 
zevičiaus kalba yra labai 
žodinga, sodri. O kalbos 
turtingumas yra vienas tik
rojo talentingumo, meniš
kumo rašytojo požymių. Ži
noma, autoriui buvo neleng
va istorinius faktus at-

Petrą 
yra 
draugas,“ bet 
plagijatorium. 

rašytoją visaip '

laikais jis Šiaulių ir Kauno 
kalėjimuose išsėdėjo septy- 

; nerius metus. Kalėjimas, 
j žvalgyba jam ilgus metus 
Į trukdė parašyti knygas, 
i Savo svajonę kurti Guzevi
čius įvykdė tik tarybinės 
santvarkos sąlygomis. Vi-!

Railos, “geras 
vėliau patapęs

$10.00 
$5.50 

112.00 j lr Raila dabar i
$6.50 ' kaltina, be jokio prirodymo, be | sj^acjgjęS .

' jokio argumento.
B. Raila gali rašyti tūkstan-į

ičius tokiu “kūriniu,- kokį pa- j u palaikymu’sJ' savo’ tautai 
įtalpino Dirvoje, rašytojo P.

tybės sekretorius John Foster Dulles, kuris mire gegu-Į Cvirkos jis nesumažins. Cyir-į 
žės 24 d. Walter Reed ligoninėje Washingtone. Jis mirė ” 
sulaukęs 71 metų amžiaus. JĮ pakirto vėžio liga..

Jo mirtis nebuvo netikėta. Po to, kai Dulles pasida
vė operacijai š. m. vasario mėnesio pradžioje, akylesni 
žurnalistai (atsargiai) pranašavo, kad jam nebus lemta 
;š tos ligos išsisukti, kadangi operacija buvo jau antra— 
antra dėl vėžio ligos! Kas turi kiek tiek nusimanymo 
apie vėžio ligą, gerai žino, kad ji “juokų nedaro”! Tiesa, 
prezidentas Eisenhoweris aštriai barė tuos, kurie prana
šavo Dullesui mirtį, bet tai nieko ligoniui nepadėjo. Ne
padėjo nei geriausi gydytojai, nei vaistai, nepadėjo nieks Į į<()į 
kad galėtų išgydyti iš vėžio ligos! ; c vi

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

Canada 
Canada 
Foreign 
Foreign

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

John Foster Dulles
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT laidojamas buvęs Vals- Tai jo biznis. Amerika — 

laisvo verslo šalis“! čia dau- 
gelis laisvai pardavinėja ne tik 

liliputai Ji i batus, pirštines bei snapsą, o 
ir savo idėjas. Doleris čia vis
kas. Baronas, matyt, jau ta
po dolerio pavergtas žmogelis.

■ ’.’et tegu jis neman\>, kad jau ir 
i visi kiti yra tokie, Ičąlp jis. Ne! 
nuėjęs tarnauti smeto- i<ajn matome,

ka per daug didelis rašytojas, 
kad galėtų tokie 1 
“sukompromituoti.“ Juo labiau i 
B. Railai nepavyks Cvirką “su-Į 
mažinti,“ nežiūrint visų jo pa
stangų.

Tas, kuris buvo “pažangus 
vėbau i 
ninėn žvalgybon. iš viso neturi į <tllugiail atsiran<h 
jokios moralės teisės pulti pa- į tarpe veikėjų, k 

,.  tokius
Petras 1 “idėjas“!

j dorins, didelius žmones, tokius, į atmeta 
ks buvo

lis

dipukų 
griežtai 

ir JŲ

sas revoliucines savo temas, 
siužetus, visus vaizduotėje

skleisti poetiškai, vaizdin
gai. Tačiau Guzevičius ta-

sukurtus personažus, tam-j tai sugebėjo padaryti. Ir tą
siais laikais slėpė širdy.! rybinai skaitytojai joroma- 
Prie Tarybų valdžios išliejo na “Brolius” aukštai verd
ant popieriaus. Guzevičius Į na už tai, kad autorius poe- 
iš karto prabilo nuostabia i 
menine jėga ir su ugningu j 
patosu. Tai liudija dvi jo! 
pirmosios knygos “Kalvio Į

tiškai apdainuoja darbo ma
sių gyvenimą, kovą, revoliu

(Vėžys kol kas yra viena iš baisiausių, pavojingiau- ------
siu ligų. Prieš ją reikėtų telkti visas JAV žmonių jėgas, i SUSIMAIŠĘS’ 
o ne “prieš rusus”, ar kurią kitą tarybinę tautą. Nežino-; A. BARONAS

i 85 METŲ AMŽIAUS
i A. ŽEBRA1ČIO
LAIŠKAS

me, ar Dullesas buvo apie tai kada nors pagalvojęs, ar 
ne? Gal ši Valstybės sekretoriaus mirtis labiau sužadins 
mūsų šalies žmones ir valdžią kreipti daugiau dėmesio 
kovai prieš vėžio ligą.)

Kaip galima mirusįjį Dullesą apibūdinti? Kuo jis la
biausiai pasižymėjo ?

Prisipažinsime, nesmagu bu- į 
I vo skaityti Aloyzo Barono į 
1 straipsnį, tilpusį š. m. gegužės;
23 d. Čikagos klerikalu Drau-1 

: ge A. Baronas, kaip ištiki-į 
mas klerikalų šulas, pyksta, I

Čikagiškėje Vilnyje4 skaito- 
e:

“Justinas žebraitis užėjo į 
'ilni.es’ raštinę ketvirtadienį ir 
rikė jo tėvelio laišką, kuria- 
e, apart laiško, rados $75.

maždaugMums atrodo, jis pasižymėjo nepaprastu darbštų- ' nervuojasi, plepa nei vieną nei į “Laiškelis skamba 
mu, veiklumu. Jis labai bijojo socializmo. Dullesas buvo’i du .»r nepadaro jokios išvados iš j sekamai: 

į to plepėjimo. A. Baronas nu-1 “Brangūs vilniečiai, 
1 sigandęs dėl to, kad Niujorke “Čia prisiunčiu $75, kuriuos į • . . ilandai (buv(> susirinkę kai ku- i padalinu 'sekamai:

“Vilniai“ _   $20
“Laisvei“ _ ________  20
Mildos pastatui _______ 20
“ I dandies Balsui“ ______  10
Ateivių Teisių Gynimo 

komitetui _______
Nors ligos ir senatvė.

pastaruosius tris metus 
ne pusėtinai spaudžia ir 
gina, bet negaliu likti skolin
gas mūsų judėjimui ir būti 
priskirtu prie atsilikėlių./ Per 
visą .savo gyvenimą 
d a rlbo žmon i ų rei ka 1 us 
vėjau už geresnį darbo 
gyvenimą, tai tokiu 
k u ir iki mirties.

šiuos žodžius, man prašant, 
parašė mano dukrelė 
česnienė.

Draugiškai, visada

; rie naujieji ateiviai (dipukai) 
Įtartis dėl kultūrinių ryšių su-i 
į mezgimo su Lietuva, su lietu- 
į vių tauta arba “kraštu,“ kaip: 
Į dabar jie Lietuvą “sutrumpin-1 
į tai“ vadina. i

matyt, nepa
bandė kištis,

Ignoto teisybė.”
Paskui parašė keturių 

knygų epopėją “Brolius.” 
Pirmame tome meniškai 
piešiama 1918-1919 m. pro- 

i letarinės revoliucijos per- 
Igalė Lietuvoj—kaime. Au
torius jaudinančiomis ir 
įspūdingomis scenomis iš
ryškino^ kad pačios darbo 
masės Liekivoje įvykdė re
voliuciją, nes tam buvo 
pribrendusios objekty v i o s 
sąlygos. Ši knyga demas
kuoja buržuazinių naciona
listų pasaką iš tūkstančio I 
ir vienos nakties apie “re- Į 
voliucijos atnešimą iš sve-

ciją, kad autorius atskleidė I 
didelę dialektiką: nauju re
voliucijos būdu nugali seną,
regresą, visos keturios kny
gos parašytos su dideliu re
voliuciniu patosu. Jo kovo
tojai, kaip plienas, nepalau
žiami. Tokius revoliucionie-

įsitikinęs, kad kapitalizmas esąs geriausia ir tobuliausia 
pasaulyje -visuomeninė santvarka, todėl jis kiek beįma
nydamas ir gynė jį. Jis daug važinėjo—lekiojo lėktuvais. 
Sakoma, Dullesas valstybiniais-diplomatiniais reikalais 
yra keliavęs tarp 500—600 tūkstančių mylių. Įsėdęs. į lėk
tuvą skridimui, sakysime, Europon, jis, užuot atsidusęs, 
pasilsėjęs, dirbdavo, ruošdavosi posėdžiams, kalboms, 
kurias'sakė. Lėkė jis iš vieno pasaulio kraštą į kitą, iš 
vienos kapitalistinės sostinės į kitą. Jis, 
sitikėjo savo ambasadoriais —pats visur
Įtikinti kitus, patraukiant juos, kad stovėtų su kapitaliz
mu, kad stovėtų su JAV!

Jis daug skaitė marksistinių-lenininių knygų, vis 
ieškodamas jose sau “argumentų” prieš Gromyko, kai 
teks su juo susitikti. Jis įsakė, kad, norint savo oponentą 
sukirsti, turi labai gerai pažinti tai, kuo jis remia savo 
politiką.

Netenka nė sakyti, jog kapitalistinė santvarka to
kių savo gynėjų, tokių užtarytojų, kaip Dullesas, ne
daug teturi. Na, ir dėl to, jam susirgus ir jam mirus, bur
žuazinė spauda ir buržuaziniai politikai be mieros ir be 
čienios ji garbina!'

Maskva nutars kada pradė
ti bendradarbiavimą. Mums 
nereikia rūpintis...“ surinka A. 
Baronas. Bet tai nenuoširdus 
surikimas, tai ciniškas žėrimas 
dulkių į akis tiems, 
bendradarbiauti su 

Dar daugiau A. 
nizmo:

“Nesuprantama, kam reikia 
susirinkti ir kalbėti apie ofi
cialų bendradarbia v i m ą , jei 

i toks bendradarbiavimas yra. j 
Į Vilnis ir Laisve nueina į Lie- j 
• tuva. Rojaus Mizaros, Jasilio-'1 . ‘ VT o 1 kantis su jumisj nio, Margerio ir Seno Vinco; ' 7 ’
j ‘nuostabūs pažangaus pa'sau- 
i lio lietuvių kūrėjų kūriniai“ 
i (šią neva citatą A. Baronas, 
■matyt, bus pats sufabrikavęs. I 7ai ilgametis
'Ar tai .gražu?!—Laisvės Red.') l.Hmo dalyvis, 
. spausdinami, todėl tiems, kurie ĮSVS 
įnori to bendradarbiavimo, rei-! lonu'i

kurie nori 
savo tauta. 
Barono ei-

NELENGVA PASAKYTI, ar Dullesas, tokiuo at- 
•kaklumu kovojęs prieš socialistines šalis, kaip jis kad 
kovojo, pasitarnavo kapitalizmui ar jam pakenkė? Vie
ni gali sakyti, pasitarnavo, kiti—atvirkščiai.

Sakysime, jei JAV užsieninė politika būtų buvusi ne 
dullįsiška, o kitokia, liberalesnė, tai ar Kuboje būtų 
įvykusi liaudiška revoliucija? Yra nuomonių, kurios tei
gia: ne, nebūtų įvykusi! Ir š_____  ___ _.„r..... ..... .  (
nereikėtų drebėti del tų reformų, kurias žada pravesti 
revoliucinė Castro valdžia.

Jei libe raiškesnis būtų buvęs Valstybės sekretorius,; 
tai, spėjama, ir Irake nebūtų įvykusi revoliucija, kokia į

85 
až į štame

o 
p e r 
ma- 
var-

r ėmiau 
ir sto- 
žmonių 
pąsilie-

Milda

pasilie-

metų senis.“
mes A. žebraitį. 
darbininkų judė- 
buvęs angliaka-

Pietiniame Illinojuje, ma-
draugiškas žmogus. Ir

• AI d 11 vi "7 III v/ Iii vi • Iv VI I IM O U C JI * 4. • • ♦ 11 j o 11šiandien JAV kapitalistams i (la užme^t. glaudesnius santy-. s a, jis sulaukęs net 80 me
. . v J ,. 'knis su Bimba ar Andruliu, amžiaus, nepamnsta savo span

unnii kuinas vnrl'i nvnvocri ' . _ . .

Dar yra sakoma, kad dullesinė politika labai arti i mininkauti Bimba
prie revoliucijos privedė ir Argentiną.

Matome, ne visuomet griežtumas, toks, kokį rodė ! 
Dullesas, eina kapitalizmui sveikaton. Dullesiška politi
ka Amerikos vardui labai pakenkė ypatingai pavergtose 
kolonijinėse tautose, tiek Azijoje, tiek Afrikoje.

Na, tai lai pats skaitytojas pagalvoja, ar Dullesas Į 
buvo geras ar prastas sekretorius. Lai jis pats padaro į 
išvadas.

Mes mirusiojo Valstybės sekretoriaus politiką, aiš
ku, visuomet kritikavome. Mes raginome ją keisti. Jis 
mūs neklausė. r ’ *

Bimba, beje, buvo ir Lietuvoj.
Jis aplanke kolchozninkus ir 
rado, kad kraštas labai laisvai;

į alsuoja. Todėl, susirinkimuo-1 1‘
Į se turėtų būti kviečiami pir- Į žiaus!

M i žara. I

įdos, mūsų judėjimo. Tai gra- 
I žus pavyzdys kitiems.

Mes linkime A. žebraičiui ge
riausios sveikatos ir ilgo

tur.” Proletarinėje revo
liucijoje pasireiškė didžiau- į 
sias darbo žmonių aktyvu- < 
mas. Net Ignotienė, ilgai Į 
nesupratusi savo vyro ko-j 
munisto, revoliucijos' švie-1 

i soje prablaivėjo, po truputį į 
pradeda žengti vyro pėdo-i 
mis.

Antroje Knygoje vaiz
duojamas lietuvis'k o s i o s j 
buržuazijos žvėriškas susi- Į 
dorojimas su kovotojais už! 
Tarybų valdžią, kai kontr- 
revoliucijai pasisekė su im
perialistų pagalba panai- 

' kinti > proletariato iškovoji
mus. Ištvermingas kovoto

jas, kaimo kalvis Ignotas į 
j išeina į pogrindį partinei 
! veiklai tęsti. Ignotas pės
čias beveik ^per visą Lietu
vą keliauja į Kauną — pas i 
CK narį Norbutą. Ir ilgoj 
kelionėj jis įsitikino, jog vi
sos Lietuvos liaudis buvo 

! tvirtai stojusi po raudonąja 
vėliava. Ir Guzevičius yra 
vienas rašytojų, kuris savo 
kūryboj ryškiausiai pavaiz-

rių paveikslus Guzevičius 
galėjo nupiešti todėl, kad 
jis pats ilgai, ištvermingai 
sunkiais fašizmo laikais ko
vojo už revoliucinių le
nininių idėjų pergalę, už 
kurias kovoja ir jo “Brolių” 
teigiami herojai.

1958 m. Guzevičius išleido 
apsakymų rinkinį “Tamsioji 
naktelė“ apie komunistu veik
lą ir komunistu kančias fašis-
tiniame kalėjime. Tarybinė 
kritika labai šiltai rašė apie 
šią autoriaus knygą. Savo re- 
cenijo.je aš irgi pasidžiaugiau 
Guzevičiaus talentu, Guzevi- 
čiaus meniškai nupieštais per
sonažais. Ir Guzevičius kaip 
rašytojas turi savo gerbėjų ir 
kitose broliškose respublikose. 
Didelį jo “Brolių“ meninį ir 
idėjinį įvertinimą liudija ir 
tai, kad jo “Brolius“ išvertė į 
rusų kalbą ir išleido tokia 
reikli Maskvos leidykla, kai]) 
“Sovetskij pisateli/’ Apie “Bro
lius“ autorius gauna šiltus laiš
kus i.š skaitytojų. žurnalo 
“Pergalės“ 1959 m. 3 N r. .at
spausdinta Guzevičiaus pjesė 
“Krantai Nemunėlio“ vaizduo
ja, kaip po hitlerinės okupaci
jos tarybiniai žmones, nušluo
dami nacionalistų pasipriešini
mą, — statė soaializmą.

Guzevičiaus talento gėle pra
žydo tarybinės santvarkos pu
rioje dii*voje. Ir Tarybų Lie
tuva juo didžiuojasi, kaip ir 
daugeliu kitų rašytojų, meni
ninkų, išugdytų Tarybų vaL 
džios dosnia ranka.

A. Liepsnonis

am-

DETROIT, MICH.
Ir mano žodis

Aš jau senas ir baigdamas . 
ketvirtąjį bertainį savo am
žiaus tariu žodį kitą iš atsimi
nimų. Man per 19 metus A- 
merikoje gyvenant, į kurią at
vykau būdamas 27 metų am
žiaus, patyriau, kad progresy- 
vioji-darbininkų spauda suvai
dino didelę rolę lietuvių švie
time.

Pamenu, kad mano jaunys^ 
je Lietuvoje dar buvo žmoniiįj 
kurie atsiminė sunkius bau-' 
džiavos laikus. Bet tada dar 
ir Amerikoje buvo labai sunku, 
nes liaudis nebuvo iškovojusi 
nei nedarbo apdraudos, nei se
natvės pensijos. Bet ačiū Jung-' 
tinių Valstijų tėvams, kurie 
paruošė Konstituciją, kuri lei
do žmonėms organizuotis, tai 
dabar jau turime kitaip.

Per 45 metus “Laisvė,” o vė
liau “Vilnis,“ man teikė ir tei
kia žinias iš gyvenimo ir ap- 
švietą.

Nesistebiu, kad ir dabar dar 
yra tokių, kurie gyvenimo ne
pažįsta. Ką Lietuvoje mano 
jaunystėje mokino? Nagi, ro

Naujoji Lietuvos vyriausybė
PRAĖJUSIUOSE dviejuose Laisvės numeriuose til

po Tarybų Lietuvos prezidiumo (prezidentūros) ir Lie-! 
tuvių ministrų tarybos narių paveikslai. Esame dėkingi 
mūsų korespondentui Vilniuje už jų mums prisiuntimą.

Pirmas dalykas, kuris metasi į galvą, pažiūrėjus į 
tuos 46 asmenų, išrinktų svarbioms pareigoms eiti pa
veikslus yra tas: tai vis dar jauni žmonės, dauguma jų. 
Jauni, bet išmokslinti, gyvenimą pažįstą vyrai ir mote
rys!

Metasi į galvą ir tai, kad į naująją Tarybų Lietuvos 
vyriausybės sudėtį neįeina ilgametis Lietuvos darbinin
kų klases reikalų ‘gynėjas ir revoliucionierius Ignas Gaš
ka, kuris praėjusiais metais atstovavo Lietuvą Jungt. 
Tautų Generalinėje asamblėjoje. Būdamas Amerikoje, I. 
Gaška skundėsi savo sveikata—ji truputėlį šlubavo. Dėl 
to, matyt, jis ir buvo paliuosuotas iš tų pareigų ėjimo. 
Bet Gaška tebėra Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
(parlamento) deputatas.

Dabar Lietuvos užsienio Reikalų ministru yra Kazys 
Pmkšas, dar jaunas ir tvirtas vyras.

Jie turėtų pasisakyti, kaip 
specialistai, nešusio rientuo j au
tiems lietuviams, kaip kultūri
nio bendradarbiavimo klausi
mus išspręsti.“

Matote, kaip žmogus, išėjęs 
iš pusiausvaros, maišo kopūs
tus su barščiais ir iš to viso 
neišeina net kiniški chopsui/.

Apie rimtą dalyką reikėtų 
rimčiau kalbėti, net.jeigu jam 
til ir nepritari.

Nereikia laukti, kada Mask
va nutars, reikia mums pa
tiems, A m e r i k os lietuviams, 
bendradarbiavimo klau s i m ą 
kelti, — nuolat, kelti, — ir jį 
atsargiai, gražiai diskusuoti. 
Nebūtų juk nusidėjimas, jei 
būtų tartasi ir su Bimba, Mi- 
zara ir su Andruliu. Jie yra 
laikraštininkai tos Amerikos 
lietuvių visuomenės dalies, ku
ri niekad nediskusavo klausi
mo, ar verta su savo tauta 
bendradarbiauti: jie ma'no, jog 
nc ti./c verta, a būtina! Be abe
jonės, jie tai ir pasakytų ki
tiems, kurie dar abejoja, kurie 
dar dvejoja, bendradarbiauti 
ar nebendradarbiauti?

Tarp skaitytojų
Vilnies knygvedė Mildred 

Friberg rašo iš Chicagos: 
“Sveiki! Čia rasite $15, tai 
bus už prenumeratą me- 

i tams nuo mano motinos He
len Savukas, Portage, Pa., 
ir $6 į Laisvės persikėlimo 
fondą.

“Aš buvau nuvykus atos
togas praleisti pas savo mo
tiną, ir taip smagu matyt, 
kad ji, turinti 78 m. am
žiaus, yra tokia vikri, inte
resuojasi pasaulio įvykiais, 
ir perskaito mūsų laikraš
čius. Turi gerą atmintį Se
nam amžiui nepasiduoda.

“Geriausi linkėjimai 
jums visiems nuo manęs ir 
nuo mano motinos.”

Ottawa. — Kanados biz
nieriai nepasitenkinę dėl 
prekybos su Jungtinėmis 
Valstijomis.

Žymėtina ir tai, kad į Lietuvos valdines pareigas 
įeina mokslininkų ir žymių rašytojų. Pavyzdžiui, Lietu
vos prezidento Paleckio padėjėjais yra akademikas Juo
zas Matulis ir žymus rašytojas Juozas Baltušis.

davo, jog masės yra istori
jos kūrėjos.

Trečios knygos tema — 
| tai kareivių sunki būklė, jų 
moralinis ir politinis paže
minimas buržuazinėj Lietu
voj. Buržuazinės kariuo
menės pavaizdavimo tema 
Guzevičius yra lietuvių li
teratūroje novatorius. Gu
zevičius vaizduoja, kaip ka
reivių širdyje įsidega re
voliucinė liepsna. Šioje 

' knygoje autorius piešia 
' politinių kalinių gyvenimą 
Kauno kalėjime. Tų revo
liucionierių nepajėgė pa
laužti kalėjimo teroras, pan- i 
čiai, net mirtis. Ignotas ir
gi atsidūrė už grotų.

Ketvirtoje knygoje relje
fiškai nupieštas 1920 me
tais Panemunės kareivių 
sukilimo ir mūšių vaizdas. 
Čia centrinė figūra—Mic- 
keliūnas, komunistas, su
kilimo vadovas.

Visose keturiose knygose 
veikia taurus komunistas 
Karolis, kuriame lengvai 
atpažįstame K. Požėlą. Ka
rolio paveikslas nupieštas 

| subtiliai, lyriškai. Labai 
poetiškai atskleidžiama jo 
meilė jaunai revoliucionie
rei Aldonai. “Broliuose” la
bai daug lyriškų scenų. 
Įspūdingai nupiešti Vinco,

1959—Hl—10 d.

Redakcijos Atsakymai
Aleksandrui Kriščiūnui, 

Philadelphia, Pa. — Jūsų 
polemikinio rašinio dėl Elz
bietos Jakštienės laidotuvių 
būdo ir dėl aukų rinkimo
senam Vincui nedėsime. Pa
našių dalykų, kokių įvyko 
Elzbietos Jakštienės laido
tuvėse, pažangių JAV lie-
tuvių tarpe yra atsitikę ne
maža. Štai, laidojant Elz
bietą, kalbėjo (ar meldėsi) 
ministeris, o vėliau, kapinė
se, sakė kalbas J. Bekampis 
ir K. Stanislovaįtienė. Ko
dėl taip atsitiko? Pirmiau 
reikėtų viską pilnai sužino
ti, o paskui kritikuoti rašy
toją Seną Vincą. Galimas 
daiktas, kad, po atsipeikė
jimo nuo smūgio, pats S. 
Vincas tars žodį tuo klausi
mu. Na, o kai dėl tų aukų— 
Senas Vincas jų neprašė. 
Oį, atsirado jo, kaip rašy
tojo, gerbėjų, kurie, jam 
esant bėdoje, paaukojo po 
doleri kitą. Na, kas čia blo
go? Mes pilnai su jumis su
tinkame, kad dažnai suser
ga ir ilgai būva ligoninėse 
daugelis mūsų draugų bei

1 žančių kalbėti, kuriam nerei- 
’ kia mokslo. Nemažai mūsų 
! brolių tuo nepasitenkino, siekė 
I apšvietos ir jos gavo per pro
gresyviąją spaudą, ką ir aš 
gavau. Bet yra žmonių, ku
rie ir dabar skaito darbo žmo-
nių priešų spaudą, maitinasi 
tais melais. Aš kai kada pa
imu “Lietuvos v a d u o t o j yC* 
spaudą, net koktu., kaip jie nyP 
luoja ir niekina Lietuvą ir ten 
gyvenančius mūsų gimines! 
Vis pranašauja, spėlioja, lau
kia, ir vis tik Lietuvos žmonių
nelaimių!

Didžiai įvertindamas darbi
ninkišką spaudą, savo senatvė
je, įteikiau per J. Gasiūną $10 
atsinaujinimui “Laisvės“ jau 
1960-iems metams, žinau, kad 
mūsų parama jai reikalinga 
persikeliant į naują vietą. Aš 
“Laisvę“ skaitau jau per 45 
metus. e/. L—leas

Charleston, S. C. —Jung
tinės Valstijos pasistatė 
naują karinį laivą (naikin
tuvą) “Morton”, 4,000 tonų 
įtalpos. Jo pastatymas ii\ 
įrengimas atsiėjo apie $34,- 
000,000.

draugių, kuriems medžiagi
nė pagalba labai reikalin-tf 
ga, o jos nieks nerenka. Tki 
to negalima kaltinti S. V.

2 p.-Iaisve (Liberty)—Penkt., gegužes (May) 29, 1959



Kaip bus rekonstruojamas 
Vilniaus senamiestis

Pianistas Leonidas Ziuzinas I Socialines Apsaugos teisės
— kūrinius. Iš vėles- i esantiems už Amerikos ribų 
. Ža A'n 4 -i 1 l-nn iv I

apie Vilnių, užstatymą. Kvartalo vidus 
pasakę, kad bus gausiai apželdinamas.

Naujai projektuojamų pa-

Kalbėdami 
neapsiriksime 
jo grožį ir ypatingą meninę 
vertę sudaro senamiestis. | statų aukštis bus derina- 
Tai miestas-muziejus, savo mas su kvartalą supančių 
meniniais lobiais galintis pastatų aukščiu. Norint 
lygintis su gražiausiais mū-1 atkurti senamiesčio savitą 
su šalies ir visos Europos I arch i tektūrinį charakterį, 
miestais. Todėl neatsitikti-i be naujų namų statybos, re- 
nai Vilniaus senamiestis konstrukcijoje numatoma 
yra įtrauktas į ypatingai kai kuriose 
saugotinų Tarybų Sąjungos buvusią i 
miestų sąrašą. Vilniaus se- i 
namiestyje sukaupta miesto I namiesčiui būdingas tvoras-

kio ■
niųju mėgstu Skriabiną ir j
Rachmaninovą, skambinu, Amerikos piliečiai ir gy-
Bethovepą, Šopeną, Listą. ventojai, bendrai paėmus,

L. Ziuzinas muzikos kuri- turi lygią teisę į pensiją ir 
nius išmoksta padedant dik- kitus pirmenumus, suteikia- 
tuotojui. Du pianinai. Prie mus pagal Socialinės Ap- ---- ------- ----

saugos Aktą (Social Secur-lveno užsienyje, išskyrus la-vieno sėdi diktuotojas, prie 
kito — L. Ziuzinas. Dik-

miestu saraša.
v t v

Natūralizavęsis pilietis, 
negyvenęs JAV-ose 25 me
tus po natūralizacijos ir 
būdamas mažiau kaip 60 
metų amžiaus, kai apsigy-

joje ir Sovietų’-Sąjungoje. 
Tokie išmokėjimai yra lai
komi pensininko asmeninė
je sąskaitoje JAV-ose /ir 
yra išmokami tik tada, kai 
pensininkas grįžta į Ameri-

Socialinės Apsaugos Ak
tas buvo pravestas Kongre
se 1935 metais. Jis suteikia 

ity Act). Nežiūrint to, yra | bai retas išimtis, praranda | Amerikos piliečiams, gy- 
didelis skirtumas tarp pi- Amerikos pilietybę po to, i ventojams ir dirbantiems 
liečiu ir n-epiliečių. Pagal kai gyveno be pertraukos:
įstatymą, Socialinės Apsau- a) tris metus tame krašte, nimą, kad tuo atveju, jei- 
gos išmokėjimai yra nu- kurio piliečiu jis buvo anks- gu bet kokie atsitikimai ar 
traukiami (išskyrus kai ku-‘ čiau arba kuriame jis gi- sąlygos sumažins jų uždar

inė; b) penkis metus bet bį, jie gaus pakankamai 
kuriame kitame krašte.

Be to, yra svarbu ryšyje 
su Socialinės Apdr a u d o s i 

; įstatymu žinoti, kad Ameri-1 
“aliens” 

negali gauti socialinės ap- 
apsaugos išmokėjimų, jeigu 
gyvena kai kuriuose kraš
tuose “už geležinės uždan-

Leonido Ziuzino tėvas bu
vo darbininkas, pilietinio 
karo metais raudonarmie
tis Šiaurės Kaukaze. 1918 
metais baltagvardiečiai jį 
suėmė, įmetė į kalėjimą, 
kur jis ir mirė. Leonido 
Ziuzino motina taip pat mi
rė. Berniukas pateko į Ros
tovo prie Dono aklųjų mo- tuotojas lėtai skambina pje

sę/ o L. Ziuzinas kartoja 
i paskui jį frazę po frazes.
Atskiras vietas tenka kar
toti keliolika kartų. Kaip 
pavyksta išmokti—greičiau 
ar lėčiau, — priklauso nuo 
pjesės sudėtingumo. Šope
no ir Listo kūriniai išmoks
tami greičiau negu polifo- 

! niniai Bacho veikalai. Listo 
I ispaniškąją r a p s o di ją L.
Ziuzinas išmoko per vieną 
valandą, pakartojęs trejetą 
ar ketvertą kartų. Šopeno 
trečiąją skerco jis išmoko 
maždaug per 15-20 i___
čių, pakart ojęs tik porą ! 
kartų. 7" 
kus L. Ziuzinas įsimena vi-

aliens” tam tikrą užtikri-kyklą.
Būdamas aštuonerių me

tų, jis išgirdo žinomąjį ke
turių balsų Smolensko cho
ralą. Šio kūrinio grožis su
krėtė berniuką. Kelias die
nas jo ausyse skambėjo cho
ralo garsai, ir jis paskam
bino visas to kūrinio dalis 
pianinu.

Tikslumas ir išraiškingu
mas, su kuriuo berniukas 
atliko sudėtingą muzikos 
kūrinį, sudomino mokyklos 
mokytojus. Berniuką pra
dėjo mokyti muzikos. Jį 
nusiuntė į muzikos mokyk
lą. Iš muzikos mokyklos 
___ _____ i jis pateko į 
Maskvos konservatoriją ir 
baigė ją 1943 metais aukso _ 
medaliu. 1947 metais Žiu-1 Vienas iš L. Ziuzino mo-! siai 19 metų pries isvykda- 
žinąs baigė aspirantūrą, j kytojų, profesorius Ginz- i mas iš Amerikos ^

Žymų vaidmenį Leonido ’ burgąs, taip sako apie ji: ' (3) . j'8'g'u išmokėjimui
Ziuzino muzikiniam lavini-j —Leonidas Ziuzinas —i nutraukimas yra. pažeidi- 
muisi turėjo Anatolijus To-1 talentingiausias rusų pia-11Jas egzistuojančių sutar- 
polis. Rostovo aklųjų vai-! nistas, nepaprastas reiški-!^^ tarp Jungtinių Ameri- 
kų mokykloje, kur L. Žiuži- įnys rusų muzikiniame gy-!kos Valstybių ir to krašto,

; puikiau- i kul^° Socialinės Apsaugos 
luvse numaųyu v.si geruu-; dovavo vajkų ]iaudies in. sių muzikU) išugdytų tary -i P e n s i ninkas yra pilietis, 
vio įrengimai, netgi čia bus j Qtrllnl.3nt„ m.kpt.f ,.„i. šio binės epochos Jis turi fe- Toks sutartinis jsipareigo-

• vietose pagal 
užstatymo liniją 

išmūryti aukštas, mūsų še

architektūrinių bei istori-! sienas.
nių paminklų d a u g u m a. i Transporto atžvilgiu se- 
Senojo miesto ansamblis su i namiestis traktuojamas 
amžių bėgyje susiklosčiusiu ! kaip vienalytis nedalomas 
gatvių tinklu sudaro tiek i vienetas, visos tranzitinės 
architektūriniu, tiek meni-miesto transporto magist- 
niu požiūriu neįkainuojamą' ralės jį- turės apeiti. Pa
mušų tautos kultūros pali-ičiam senamiesčio rajonui 
Rimą. aptarnauti bus panaudoja-
♦ Įvertinant Vilniaus sena-į esamas, gatvių tinklas, 
miesčio grožį ir y- -„ninJtik nežymiai atskirose vie- 
vertę, negalima n 
ir esminių šios miesto da-į 

lies trūkumų. Pagrindinis 
iš iu—tai neleistinai aukš-

• mnm'np 1 LJK nežymiai ąisniru j u m eiliny j •• ■» .
lepastebėti Itose « rekonstravus.

Iš senamiesčio numatyta 
iškelti pramonės

! sandėlius, įstaigas ir dirb- 
fas'1 ‘ užstatymo procentas, i tuves, kurios nebūtinos šio 
Atskiruose kvartaluose jis rajono gyventojų aptarna- 
siekia 60-70 procentu. Di-lvimui. Atvirkščiai, čia pro- 
delė dalis gyventojų savo i jektuojama išplėsti kultu- 
butuose nemato saulės.

šie trūkumai ir karo me- i 
to žaizdos, kurios senamies- į 
čio ansamblyje paliko daug 
disharmonijos, p r įvertė ■ 
mus susirūpinti senamies-' 
čio rekonstrukcija. Projek- j 
to sudarymas buvo paves-, 
tas dvi e m projektuotojų ' 
kolektyvams: Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos Valstybi-i 
nio statybos ir architektu- i 
ros reikalų komiteto moks-1 
linėms-restauracinėms dirb- Į 
tuvėms ir Lietuvos Projek- j 
tavimo institutui. Projek- i 
tas buvo i 
dvejus metus. Darbo eigoje 

kartą jis buvo plačiai 
tvarstomas, diskutuojamas 
ir aptariamas. Aptarime! 
aktyviai'dalyvavo ne tik ar
chitektai, inžinieriai, daili
ninkai, istorikai, partiniai 
ir tarybiniai darbuotojai, | 
bet ir plačioji miesto visuo-i žmona Helen Martinienė sakėj 
menė. Šiandien senamies- bad U 
čio rekonstrukcijos projek- Frank is 
tas yra baigtas ir Lietuvos 
Ministrų Tarybos jau pa
tvirtintas.

Kokie pagrindiniai sena
miesčio rekonst r ūkei j o s Hialeah, Fla. 
bruožai?

I

Architektai, ruo š d a m i 
projektą, stengėsi nepažeis
ti sena m i e s č i o planinės 
struktūros bei jo meninės 
vertės ir pagerinti gyveni
mo sąlygas žmonėms. Re
konstrukcijos projekto pa
grindą sudaro gyvenamų 
kvartalų bei atskirų kiemų 
sanacija, sugriautų kvarta

lu sutvarkymas ir architek
tūrinis apiforminimas. Pro
jekte numatoma nugriauti 
kvartalų bei kiemų viduje 
nereikalingus, architektūri
niu požiūriu menkaverčius 
priestatus bei pas t a t u s . 
Šiuo metu įvairios organi
zacijos čia yra įsirengusios 
savo sandėlius ir bazes. No
rint pagerinti gyvenamų | 
kvartalų vėdinimą ir iriso- 
liaciją, projektuotojai sten
giasi sudalyti kartais vie
ną bendrą viso kvartalo kie
mą, žinoma, ten, kur tai 
galima. O kur tokių gali
mybių nėra, ten keli kiemai 
bus sujungiami į vieną. Tai 
nebus taikoma tik architek
tūriniu požiūriu vertin
giems kiemams.

O kaip bus elgiamasi su 
karo metu sugriautais kvar
talais?

. Išgriautieji kvartalai bus i ingtone, ar ir tiems “mažie- 
a is t a to m i taip pat prisilai- i siems Baltiesiems Na- 
kant senamiečiui savitų ar- mams”, kurių Eisenhowe- 
chitektūrinių formų, plačiai ris turi Georgia, Penn. L 
taikant peri metrinį gatvių Rhode Island valstijose.

įmones, | 2937 metais

rias svarbias išimtis) Ame
rikos gyventojams (aliens), 
kurie gyvena už Amerikos 
ribų ilgiau, kaip šešis mė
nesius.

Tarp žymesniu išimčių i f v. . 7.v. 1 .. ," kos piliečiai iryra sios: išmokėjimai yra, 1 
nenutraukiami tik tais at
vejais:

(1) jeigu pensininkas 
galėjo gauti mėnesinius iš

minu- * mokėjimus 1956 m. gruo-|
Idžio mėn., t. y. prieš tai, i j , . .. . __ ................. .. _ .. .

Išmoktuosius dalv- ka* šešių mėnesių laiko ri-j^V Vokietijoje, , Vengrijoje,, cijoje yi a didelis politinis 
■ - * ba dar nebuvo įstatymo nu-1^iaures Korėjoje, Rumuni- • laimėjimas.

sam laikui, ir jam labai re- i statyta; i
tai tenka viena ar kita vie- (^) j^g'11 pensininkas 
tą patikrinti. ‘ ! gyveno Amerikoje mažiau-

Vienas iš I.

įplaukų, kad galėtų pa
dengti pagrindines išlaidas 

' sau ir savo šeimai.
American Council

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos komunistų vadas W. 
Ulbricht sako, kad dalyva
vimas Vokiečių Demokrati-

j gos,” kaip: Albanijoje, Ki- nes Respublikos delegacijos 
Unijoje, Čekoslovakijoje, Ry- užsienio ministrų konfereh-

! rinių-buitinių įstaigų (vai- 
! kų darželių, lopšelių, mo- 
jkyklų) tinklą. Gyvenamuo
se namuose ir kultūrinės- 
buitinės paskirties pasta-' " a l v1 , . . u- i nas mokėsi, A. topolis va-ivenime, vienas istuose numatyti visi gerbu-i !

Laisvės reikalai
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Senas Juozas, Brooklyn, N. Y., pridavė $33. Aukojo:
So. Brooklyno draugai ............................. $16.00
Wm. Kulik, Ulster Park, N. Y..............’.. 10.00
Ig. Urbonas (Cutchogue) ............................. 5.00
O. Rugienienė ................................................. 2.00

Iš Scranton, Fa., (per seną scrantonieti) gauta $45:
| strumentų orkestrui;

įvestas dujotiekis. i orkestro dalyvis buvo ir bu-į nomenalią,
Senamiesčio rekonstruk- j a m_ _ L ,___ t’

: cijos projekte numatytos 
; priemonės turi būti įgyven-

$10.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 3.00 ‘
. 2.00.
. 2.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00

n-epą p r as t ą pmas’ garantuojąs lygią 
simasis pianistas. A. Topo- klausą. Jis skambina tiks- į taisę tautiečiams, yia tarp 
lis pavesdavo Ziuzinui pri-1 liau negu bet kuris regintis !Y, . ?r sekančių kraštų: 

.......................... ■ . ‘ • Iš šiuolaikinių I Graikijos Azijos, Izraelio, į 
liaudies instrumentų orkes-1 pianistu iis vra vienas ge- Atanjos, Japonijos, Olandi- 
trui, ir dvylikametis ber- iriausių? Jeigu vieną ar ki-]j.osi Nikaraguos ii Federa-i 
niukas puikiausiai šį darbą | ta muzikinę pjesę išmokti i ines ietlį?s, R^puku- 

reginčiam pianistui reikia kos (Vakarų Vokietijos).

priemones turi ouii įgyven- taik ti muzikinius kūrinius I pianistas, 
dintos per 15-20 metų. Tai b-Qlir11-nQ inct.mmontn nrlrpc. !
nemažas laiko tarpas, bet 
ir darbu apimtis labai dide
lė.

ruošiamas apie 29.-9 jy 21
J. Vaškevičius 
Architektas

atlikdavq, 
—Mano gyvenimas nie- 

i kuo ypatingu nepasižymi,
dviejų trijų savaičių, Leo
nidas Ziuzinas tą pačią pje-

Šios sutarties -efektingu
mas pasireiškia tuo, kad

F. Mankauskas .............
Senas Laisvietis .............
Laisvės patriotas P.

J. Liepa ......... ................
D. Elinskienė ................

P. Indrulienė .................
Geri laisviečiai ...............

S. Rauduvė (Pittston)
M. Gilvickienė (Pittston)

Po $1: A. Petrus, A. Kandraskas, R. Janušhitis, E. 
Sekavich, M. ir L. Truikiai, M. Vanagaitienė, E. Gele- 
žauskienė.
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i—sako apie save. Ziuzinas, sę išmoksta greičiau. Mu- kocmnnes Apsaugos -pensi-

Miami, Fla.
Mūsų ligoniai

Gegužės 22 dieną aplankė-! 
me laisviečius Frank Martin, 
kuris labai sunkiai serga. Jo Į

—Visą laiką mokausi groti zikos kūrinių tekstą jis su- 
ir groju. Mėgstu žymiųjų

■ rusų kompozitorių — Glin- duodamas pajusti jo talento i 
' kos, Musorgskio, Čaikovs-1 jėgą.

vokia nepaprastai tiksliai,
ninkas, kuris yra piliečiu 
vieno iš aukščiau suminėtų 
kraštų, gaus išmokėjimus,

jau ketvirta diena kai I
’ i nieko nevalgo, nei l

vaistų nenori priimti, guli lo- Į
i voje labai neramiai. Pati He- Į
: Iena nusiskundė, kad ir jos 
i sveikata pusėtinai pašlijusi.
Jie gyvena 56 W. 14th Street. ! Srand džiurės

Įkaitinta, laukia teismo, 
eilė žymių gengsterių

Vilnietė Mrs. B. Alexandrie- 
nė iš po sunkios ligos pusėtinai 
gerai atrodo ir jau dalyvavo 
Socialio Klubo piknike, už 
menesio kito tikisi, kad sugrįš 
senoji sveikatėlė. Ji gyvenai 
75 N. W. 47th Ave., Miami.

Juozas Paukštaitis iš po sun
kios operacijos 
bet praslinkus 
buvo susirgęs 
kitoniškos ligos, 
tos pasitaisė.
S. W. 52nd Avė

jautėsi gerai, 
kiek laiko jis 
ir užatakuotas

Po dienos ki-1 
Adresas: 7540

Miami.

A. Valilionis, Fort Lawder- 
dale, Fla., prieš kiek laiko bu
vo operuotas. Praėjusiame 
Socialio Klubo piknike dalyva
vo. Sakėsi, kad jaučiasi ge 

i rai. j

Linkime visiems sveikatos 
ir ilgo amžiaus.

V. J. Stankus

SKIRIA $10,500,000 
BALTAJAM NAMUI

Washingtonas. — Atsto
vų Butas paskyrė užlaiky
mui Baltojo Namo, kuria
me gyvena prezidentas, 
$10,500,000, ir dar $1,000,- 
000 į “asmeninį prezidento 
fondą”. Žinioje nepasako, 
ar ši suma yra tik Baltojo 
Namo užlaikymui zWash-

ir

Praėjusią savaitę JAV fede
ral iniai agentai suėmė 27 as
menis - gengsterius, kuriuos 

“i įkaitino kaip 
i kriminalistus, “pastoj a n č i u s 
kelią teisėtumui.”

Vieni jų buvo suareštuoti 
Niujorke, o kiti New' Jersey; 
visi padėti po aukštomis bėlo- 
mis, kurios siekia (bendrą su
mą) net $297,000.

Komercinė spauda skelbia, 
jog šis valdžios žingsnis prieš 
gengsterius yra lygus “tam di
džiajam žygiui,” kurį kadaise 
valdžia padarė prieš Čikagos 
gengsterį Al Kaponį, kai jį 
suėmė ir pabaudė už tai, kad 
nesumokėjo taksų už pajamas, 
gautas iš gengsterystės!

KAS TIE GENGSTERIAI?
Kas gi tie suimtieji? Kokios 

rūšies tie gengsteriai bei rake- 
tieriai? Valdžios agentai skel
bia, kad jie visi priklausą ka
daise Sicilijoje suorganizuotai 
slaptai kriminalistų organizaci
jai, vadinamai Mafia. šitos 
organizacijos nariai, kai pa
kliūva į valdžios rankas už *kriminališkus žingsnius, neturi 
teisės išduoti savo sėbrų. Tas, 
kuris išduos, bus užmuštas!

1957 m. lapkričio 14 d. ke
lias dešimt asmenų su vyko į 
nedidelį miestelį Apalachin, N. 
Y. Jie suvyko ten brangiais 
automobiliais; suvyko pas tūlą 
Joseph Babarą, savininką pa- 
lociaus, kurio vertė siekia apie 
150,000 dolerių.

Policmanas, pravažiuodamas 
pro tą vietą, pamatęs tiek daug 
ir tokių brangių automobilių su 
laisniais iš visos eilės valsti
jų, pamislijo, kas gi čia galėtų 
būti? Iš kur tiek daug tokių 
brangių automobilių?

B. Kiseliovas i nežiūrint i tai, kaip i]gai Jis 
I Amerikoje nebegyvena. O- 
I landi jos atveju tačiau su- 
! tartis suteikia teisę į Socia- 
i lines Apsaugos išmokėji
mus tik mirties atvejais, t. 
y. sutarties įsipareigojimas 
liečia tik išlikusius pensi
ninko artimuosius. i

(4) Jeigu pensininkas | 
yra to krašto piliečiu, ku
ris turi socialinį draudimą 
ar pensinę sistemą, pagal 
kurią yra duodami periodi
niai išmokėjimai JAV pi
liečiams, turintiems teisę 
gauti šiuos išmokėjimus net 
ir tais atvejais, kai jie ap
leidžia tą kraštą, neatsi
žvelgiant, kaip ilgam lai
kui. Sekantys kraštai turi 
šios rūšies socialinės apsau
gos sistemą: Austrija, Di
džioji Britanija, Šiaurės 
Žmogaus Sala (The Isle of 
Man) ir Jugoslavija.

Natūralizavęsis Ameri
kos pilietis turėtų žinoti, 
kad jis gali prarasti pilie
tybę, jeigu gyvena už Ame
rikos ribų ilgesnį laiką. Tuo į 
atveju jis pasidaro “alien” 
ir jam yra pritąikomas 
įstatymas, pagal kurį Soci
alinės Apsaugos išmokėji
mai Amerikos gyventojams 

i už Amerikos ribų yra nu
traukiami, jeigu jis į Ame
riką negrįžta per šešis mė
nesius.

L. Žemaitiene, Hartford, Conn., prisiuntė $107.50. 
Aukojo:

Policmanas pradėjo galvoti, 
jog tie ponai suvažiavo pas 
Barbarą ne be reikalo. Tuo
jau buvo duota žinia policijos 
nuovadai; kai kurie iš tų suva- 

i žiavirno dalyvių ir buvo suim
ti, kitų tik automobilių laisnių 
numeriai buvo paimti. Po to 
visko valdžios agentai pradėjo 
tyrinėti ir tyrinėti: kas per 
sutvėrimai ten 'buvo suvažiavę?

Deja, nieko aiškaus iš klau
sinėjamųjų negavo. Jie atsisakė 
viens kitą išduoti. Atsisakė 
pasakyti, ko, kuriuo tikslu jie 
ten buvo suvažiavę. Pradėjo 
juos areštuoti vieną po kito ir 
laikyti kalėjime. Grand džiu- 
rės pradėjo vieną po kito įkai
tinti. Ir šiandien, kaip mato
me, jau laukia teismo 27 gengs- 
teriai. šeši gengsteriai kažin 
kur pasislėpė. Spėjama, kad 
jie bus “paruninę,” ar į Kubą, 
ar į Meksiką, ar į kurią kitą

Gražiai atrodė, ar ne, toks 
paveikslas: iš Buffalo ■» vienas 
raketierius turėjo su savim 
apie 100,000 dolerių! Jis lai-j 
kė juos kišenėje. Kai jam 
buvo pasakyta, kiek reikia už
statyti kaucijos, tai jis išsi
traukė iš kišenės tūkstančius, 
nusijuokė, ir padėjo pinigus, 
kiek jų reikalavo.

BUS TEISIAMI
Taigi dabar bus suimtų 

gengsterių teismai. Juose, ga
limas daiktais, paaiškės, kas jie 
per vieni. Kokios rūšies jie 
buvo gengsteriai, kuo jie vy
riausiai užsiėmė: žmonių žudy
mu, — narkotiškų nuodų pre
kyba, darbo unijų valdymu ar 
kuo kitu.

Spėjama, kad valdžia turi 
vieną ar du iš suimtų gengste-

rių, kurie, norėdami, kad jų 
nebaustų, išdavinės kitus. Jei
gu taip bus, tai ir bus surastas 
siūlo galas.

Užtenka priminti, jog teis
mai žada būti sensacingi. O 
tai eis naudon ypatingai bul
varinei spaudai: žmonės ją 
pirks ir bandys "apsišviesti” 
.skandališkais aprašymais. Jau 
dabar net ir New York Times 
spausdina gensgterių nuotrau
kas pirmajame savo puslapyj- 
je!

Liet. Moterų Klubas .. 
žemaičiai
Mary Siurblis ................
Martha Johnson ...........
Mike ir Liudvisė ...........
Mary Nikžentaitienė
Vic Valley (New Britain)

V. Staugaitis (W. Sufflield) ... 
J. Kazlauskas (Wethersfield) . 
M. Sabaliauskienė (Newington) 
Anna Lopata (So. Windsor) ...

25.00 
13.00 
10.00 
10.00
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
2.00 
1.50 
1.00

Kitos aukos gautas sekamai:
LLD 198 kp. parengimo (per Karosienę),

Oakland, Calif.................................... $60.00
Mass. Moterų Sąryšis (per Grybienę) ........... 35.00
Žukų šeima, Newark, N. J.-Binghamton, N. Y. 15.00 
P. Anuškevičius, Newark, N. J.....................
P. Butkevičia, St. Petersburg, Fla.......... .
J. Yasulis, Kenosha, Wis...............................
Nat. Astrauskas, Detroit, Mich....................
J. Aleksynas, Woodhaven, N. Y. (per Repšį)
Sophie Petkus, Brooklyn, N.Y...................
Ona Titanienė, Woodhaven, N. Y..................
J. Laurinaitis, Waterbury, Conn..................
Petras Paserskis, Baltimore, Md..................
R. Samulionienė, Chicago, Ill.........................
M. Klebonas, Chicago, Ill..............................
Anthony Zazas, Lake Worth, Fla.................
W. P. Kelley, Brockton, Mass.......................
J. Deltuva, Baltimore, Md.............................
Mačiutai, Brooklyn, N. Y..............................
J. Jackim, Shelter Island, N. Y...................
Frank Obrekes, Shamokin, Pa.....................
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y............
S. Aliukonis, Paterson, N. J.........................
'Po $1: M. šmagorienė, Maspeth, L. I.; A. Burt, Ray

mond, Wash.; J. Liminskas, Detroit, Mich.; V. Gizaus- 
kas, Chester, Pa.; U. Zaker, Cleveland, Ohio.

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
3.00
3.00
3.00
3.00 
2.00 
2.00

Anksčiau gauta $3,220,89. Dabar įplaukė $47(9.00.
Viso gauta $3,699.89. Dar reikia $1,300.11.

Kaip matot, tai mažai liko iki nustatytos kvotos, 
penkių tūkstančių. Būtų labai gražu, jeigu galėtume va
jų užbaigti pilnai ir laiku. Bandykime!

Dėkojame tiems, kurie pasidarbavo šiame reikale, 
ir tiems, kurie gražiai parėmė persikėlimo reikalą.

Laisvės Administracija
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K. AMBRAŠAŠ -----

Petras Cvirk a—rašytojas ir pilietis
(Minint 50-tąsias gimimo metines)

game istoriją, draugai! Juk 
gyvenimas nestovi vietoje. 
Šiandien mes neparašėm 
poemos apie tą ar kitą tau
tos ir mūsų žmonių pergy
ventą laikotarpį, ryt istori
niai įvykiai iš mūsų parei- 
kalauos naujų darbų, ir 
mes paliksime tuščią spra
gą, versdami pačių sun
kiausių darbų naštą mūsų 
palikuonims. — Tai negar
binga 'įr neteisinga! Anū-

Dideli talentai, tam tikra Įgebėjo teisingai suvokti is- 
prasme, panašūs į aukštus torijos raidą, protu aprėp- 
kahų masyvus juo labiau' ti ir širdimi pajusti sudė- 
nuo jų tolsti, juo pilniau at- i tingą gyvenamąją epochą, 
siskleidžia visas jų grožis I talentingai atspindėti savo 
ir žavingumas. Skirtumas! kūriniuose esminius jos po- 
tik tas, kad kalnynai paga-1 žymius, atskleisti darbo 
liau visai išnyksta iš akira-i žmogaus nedalią buržuazi- 
čio, kai per daug nuo jų nu 
tolstamą,

i-1 nėję Lietuvoje, jo viltis ir 
o talentas’ vis ‘ lūkesčius, jo kovas, jo ryž- 
ryškėja. Jeigu į Lą, jo džiagsmą peigalių 

skirtas liaudies , dienomis., jo užmojus naujo 
gyvenimui ir kovoms, jam gyvenimo rytmetyje, 
nebaisūs jokie toliai, jo ne
užgožia metai ir dešimtme
čiai, jo "enusėda istorijos 
kelio dulkės.

buvo

talentas. Didelio rašytojo ir 
didelio piliečio — komunis
to, P. Cvirkos kūrybinis 
palikimas lietuvių literatū-

niekada nenykstantis kal
nynas. Jo raštų tomai ku
pini gilaus ir aštraus socia
linio turinio, alsuoja pilie
tine aistra, tarybinio gyve
nimo patosu, žavi sodriau
siomis meninėmis spalvo
mis, visiems laikams liks 
lietuvių literatūroje kaip 
liaudies gyvenimo Įkvėptos

PETRAS CVIRKA

ištisas laikotarpis lietuvių 
literatūros istorijoje — kri
tinio realizmo suklestėjimo ( 
laikotarpis, socialistinio re- < 
alizmo vis platesnio vysty
mosi ir įsigalėjimo mūsų 
grožinėje prozoje laikotar
pis. Vieno pačių stambiau
sių ir talentingiausių lietu-j 
vių literatūros kūrėjų, Pet-; 
ro Cvirkos raštai šiandien | 
yra ryškiausias pažangiųjų I ” 'y.~
lietuvių literatūros tradici- Pį P^zmo, kaip pasišventu- Į 1 Y •
jų įsikūnijimas, jos novato-!sia* n. nuosekliai savo kū
niško vystymosi atspindys J iybiniu žodžiu, visa savo 
Charakterizuodami geriau-' audringa visuomenine veik
siąs lietuvių literatūros tra-a. P|lsl^eJ°, Prie jo sociali- 
dicijas, kalbėdami apie pa-,mo ir uvasinio išsivadavi- 
grindinę lietuvių I* 
ros vystymosi ] v v •
iš istorinės perspektyvos 
mes m i ni m e Donelaičio, 
Žemaitės, Biliūno, Janonio 
Neries, Cvirkos vardus — 
galingiausių mūsų i 
ros kūrėjų vardus.

Petras Cvirka gimė, pra-1 
ėjus dvejiems metams 
pirmosios Rusijos 
cijos, kai sunkiais reakcijos 
metais brendo naujas revo- 
liucinio judėjimo pakilimas. 
Cvirkos netekomme, praė- 
jus dvejiems metams į 
Didžiojo Tėvynės karo, kai i Vo jų visuomeninį reikš-! sotino ryškiomis antikleri 
lietuvių tautai 1 ’ " . ...
tautų šeimoje, : 
rankoje apgynusi savo so- tai ir paversdavo juos akty- 
cialistinius iškovojimus, liausiu savo meto idėjinės 
ėmėsi gydyti karo padary- > kovos ginklu. Cvirkos kūry- 
taą. žaizdas, stiprinti savo ‘ boję keliamos temos, spren- 
socialistinę valstybę. . džiamos problemos visada

P. Cvirkos gyventas lai-1 buvo padiktuotos savo meto 
kotarpis — tai reikšmingų . gyvenimo aktualijų. Savo 
istorinių įvykių, sunkių ko-1 meto dabarties tema visada 
vų ir garbingų pergalių lai-Į buvo centrinė Cvirkos kū- 
kotarpis lietuvių tautos is-1 rybos tema. Ir tai yra taip 
torijoje. Ilgus metus kentu-j pat labai svarbus ir reikš- 
si buržuazijos smurtą ir sa- į mingas jo tradicijų bruožas, 
vivalę, lietuvių liaudis, Spa-; Cvirkai, gerai pažinojusiam 
lio revoliucijos idėjų įkvėp-1 liaudies gyvenimą 

_ . . 1 i3lgai suvokusiam
vadovaujama, j raidos dėsnius, 

laisvą ir 'buvo “gyvenimo 
gyvenimo ; jos”, jam nereikėjo

' nes distancijos joms pa- 
kūrybinės ! vaizduoti. Su didele atsako

mybe prieš savo liaudj P. 
Cvirka 1946 m. “Tiesoje” 
susijaudinęs rašė: “Mes, 
rašytojai, kartais skundžia
mės, kad mes stovime tų 
įvykių verpete ir kad 
mums sunku tuos įvykius

Šiandien iš laik
■ spėktyvos ypatingai 
matome ir supra n t a m e, 
kaip stipriai ir organiškai j

i Cvirka mylėjo paprastą ‘ 
, liaudies žmogų, kaip gerai

prozos kūrinių problemati
ką.

P. Cvirka neregėtai išto
bulino lietuvių apsakymo 
žanrą. Mokydamasis iš ru
sų ir pasaulinės literatūros 
klasikos, visų pirma—iš Če
chovo ir Mopasano, Cvirka 
lietuvių apsakymo istorijo
je pasiekė nepaprasto glaus
tumo ir išraiškingumo

Stamford, Conn.
Abu tebėra ligoniai

Dominikas J. Burba dar 
tebėra ligoninėje — Stam
ford Hospital, bet jau jau
čiasi kiek geriau. Manoma, 
jam teks pabūti ligoninėje 
dar kokią savaitę. Jo kam
bario num. 271.

Jo žmona Juožapina Bur- Egeris ir M. Žiedelis. Ture 
ba taipgi tebeserga, bet jo būti:

Lowell, Mass.
Paaiškinimas

Laisvėje iš gegužės 22 d., 
kur kalbama apie organiza
vimą buso į L pikniką, lie
pos 4—5 dd., įsiskerbė klai
da. Ten sakoma, kad “iš Lot- 
wellio” kitais metais orga
nizavimo darbą atlikdavo J.

ir 
buvo 
gerai 
Wor- 
vado-

suvaidino operetę “Či-

rįi

•i

jaučiasi daug tvirtesnė. Ji į Buso organizavimo dar- 
yandasi savo namuose. Ko- įbą pradėdavo Nashua drau
go mėn. ji turėjo širdies;gai J. Egeris, M. Žiedelis ir!

veiksmo dinamiškunio, cha- j ataką.
Abudu ligoniai labai 

tenkinti, kai jų draugai 
meniškai juos atlanko ar ganizuodavo busą. 
laiškučiais pareiškia linkė
jimus greitai pasveikti.

rakterių ryškumo, psicho
loginės analizės gilumo ir 
įtaigumo. Imdamas medžia-

i gą iš gyvenamojo laikotar- 
!pio, drąsiai keldamas pa- 
I čius opiausius socialinės j 
I tikrovės klausimus, Cvirka 
| pirmasis mūsų meninėje 
į prozoje taip aiškiai ir taip 
' taikliai ėmė kritikuoti bur- 
I žuazinio gyvenimo piktžaiz- 
' dės ir neteisybes. Cvirkos 
I apsakymuose nupiešta sun
ki darbo valstiečių buitis 

| buržuaziniame kaime (“Su
perfosfatas”), atsklei s t a 

' buržuazinio administraci- 
I nio aparato visiškas supu- 
! vimas, jo antiliaudinė veik-1 
j la (“Kur viršaitis vieške- 
į liūs vedė” ir kt.), buržuazi- 
i nes tikrovės žmogaus nu- 
I žmoginimo procesas (“Uo- 
Įgelė”, “Šulinys” ir kt.).
Anksti savo apsakymuose!

! Cvirka pradeda kelti revo-1 va* Chi usciovas 
Į bucines idėjas, liaudies išsi-! kalbėdamas . i ašy to jų suva- 
I vadavimo mintis. 1930-19311 ravime ragino daugiau bū- 
| metais parašytuose vadina-! pakantriems ir saltes- 
i muosiuose revoliucinės nuo-! men16-

Brockton, Mass.
Parengimai

Gegužės 17 d. LLD 6 kp.
Moterų Apšvietos Klubas 
surengę spektaklį, kuris 
pavyko. Aido choras iš 
cesterio, Jono Dirvelio 
vybėje 
gonai.’

Publikos buvo vietinės ir iš 
apylinkių, arti 200. Visi pa
re n g i m u buvo užganėdinti. 
VVorcesteriečiamis garbė, kad 

Į turi taij) gerai sumokytą cho- 
i ra, o tai daugiausia priklauso 
i nuo mokytojo. Operetė para
šyta St. Šimkaus.

Dabar pas mus prasidėjo 
i Lietuvių 

j Tautiško Namo Parke, Winter 
Į St. ir Keswick Rd.

Gegužės 30 ir 3 
Į ką rengia LNT 
■ parko atidarymui.

Linkime vaL .

ve
to

į kiti. Lowellio draugai 
pa- lįau prisidėdavo prie 
as- darbo ir taip bendrai suor- pikniial parengimai

IŠPROTĖJĘS ŽMOGUS 
SUKĖLĖ“KARĄ”

Dallas, Texas. — Frank 
Windsor, 35 metų amžiaus, 
matomai, išprotėjo ir per 
kelias dienas gėrė. Paskui 
keturis žmones suvarė į sa
vo namą, surakino retė- 

į žiais, užsibarikadavo ir rei
kalavo, kad suimtųjų išlais
vinimui ateitų gubernato
rius W. Lee. Sakoma, kad 
jis buvo suplanavęs taip at
vilioti W. Lee ir jį nušauti. 
Po ilgo apsišaudymo polici
ja nušovė Windsor).

Mes pasitikime, kad ii 
šiemet Nashua, Lowellio ir 

BeP- apylinkės draugai suorga
nizuos busą į Laisvės ir i 

ispaudos pikniką. 
Įjums pasisekimo!

L. Red.

NUŠOVĖ SAVO ŽMONĄ 
IR PATS SAVE

Los Angeles. — Bill 
Whitaker nušovė savo žmo
ną Arlenę ir nusišovė. Jis 
paliko raščiuką, kad Arlene 
prisipažino, jog ji jau myli 
kitą vyrą ir rengėsi Whita- 
keri palikti. Jis rašo, kad 
sulaužo dievo 5-tą prisaky
mą “Neužmušk”, nes jo 
žmonos meilužis sulaužė 
devintą — “Nesvetimote
riauk”.

1
M

dd. pikni- 
DraugystS 
Pradžia 1

Birželio 7 d. piknikas LDS 
67 kuopos.

Birželio 11 d. dar neužimta 
diena, bet parkas bus atdara.4

Birželio 21 d. pikniką ren
gia LLD 6 kuopa.

Birželio 28 d. pikniką rengia 
South Bostono san d a r i e č i ų 
kuopa.

Liepos 1-5 dd. “Laisvoj 
ir kitos spaudos piknikas. Jį 
rengia lietuvių apšvietus orga
nizacijos. Piknikas bus per dvi 
dienas. Bus geras šokiams or
kestras.

Visų piknikų pradžia apie 1 
vai. popiet.

j Balandžio 5 d. mirė Anna 
Stočkus (Balnus). Priklausė

: prie LDS 67 kuopos. Paliko 
j liūdesy dukterį Frances Kašė
tą ir anūkę, taipgi seserį F.

Į Victor, gyvenančią Newark, N.
i J., ir brolį Lietuvoje. Palaido- 

M el rose kapi nėse.
G co. Shi/maitis

Prisiminimas
Birželio 1 d., 1958 m., mirė 

i mylimas vyras, gyvenimo drau
gas Čerkasas. Velionis buvo 
progresyvus žmogus ir didejis 
apšvietos mylėtojas. “Laisve’-’ 
ir dabar man eina jo vardu. A

Metai laiko prabėgo, nuo to, 
į kai suspaudė man širdį jo mir- 
1 tis. Jis mirė ir ilsisi ramiai, 

aš gyvenu liūdesy.
Vera Cerlairicnė

Havana. — Kubos vai 
džia paima savo kontrolėn 
visus orlaukius ir lėktuvus

per- kai m u m s nepadėkos!” , taikog apsakymuose («Atsi. 
i meni, 
| šėm”, 
žmogų 
voliucijos”), vystydamas pro-1 
letarinės lietuvių literatū
ros tradicijas, Cvirka bur
žuazinio gyvenimo aplinky-1 
bėmis atvirai ir drąsiai ža- į 
visi revoliucijos idėjomis.

Tėvynės karo metu para
šytais apsakymais “Paslap- 

“Lakštin-.
“Vienas i

mas šiandien yra neįkaino- j 
jamos vertės literatūros 
kovingumo, jos ėjimo su

kaip buržujų mu-1 
“Išeisiu ir surasiu i 

“Žodžiai link re-i

1 ta

Suglaustai apibūdinant 
visą, ką geriausio mums pa
liko Cvirka, trumpai cha
rakterizuojant jo kūrybines 
tradicijas, galima pasakyti, 

> sū
naus, anksti persiėmusio Ko- 

reikia pabrėžti munistų partijos idėjomis, 
literatūri-! kūrybinis žygis, pelnęs jam 
su liau- Į nevystančią įžymaus rašy- 

yraltojo, didelės širdies žmo- 
i, piliečio ir 

pats brangiausias jo talen-1 kovotojo šlovę.. Marksisti- 
i to, jo tradicijų bruožas. {nės pasaulėžiūros lemia-

P° • Cvirkai visada buvo sve- 
revoliu-

u literatu i mo- Apibudinant P. Cvir- Į kad tai buvo liaudies 
magistralę,'tradicijas, šiandien, vi-!

sų pirma, j 
glaudžiausią jo

I nes kūrybos ryšį 
- ,22 dies gyvenimu. Tai ; 

literatu-1 Pd'mas ir pats. ryškiausias, 'i gaus, patrioto

tis”, “Svirplys”, 
gala”, “Šulinys”, 
paveikslas”, “Bausmės ran- Į 
ka,” “Verksmas” ir kt. 
Cvirka pavaizdavo tarybi-! 
nių žmonių patriotizmą, jų 1 
didvyriškumą, jų neapykantą 
hitleriniams grob i k a m s, 
subtiliausiais paveiksi a i s

z. ..... , mas vaidmuo meninėje kū • j apdainavo tarybinių tautu'
hT—* ryb0-’e raudona gija nusi-i draugystes idėjas ir jaus-l 

kurną TvraT drlekla Per Cvirkos litera- mus, kėlė ir stiprino tarybi-1
,,a\; y a ,‘laud\sku- tūrines tradicijas. niu žmonių kovinę dvasią, i

nys, idėjinis kryptingumas! Pradėjęs savo literatūri-; Nuaidėjus paskutinėms pei- 
. . . y. 1 ° .• v. • , . . . Inc on varne ( vivkn cn nP-

ryboje raudona gija nusi-1 draugystės idėjas ir jaus-l

visada buvo būdingas’ Cvir-1 nius žingsnius poetiniais į Sales salvėms, Cvirka su ne- 
P(> kos raštams. Tai ir lemda- j kūriniais, Cvirka juos pri-; matyta energija ir nepa-, 

tarybinių i mingumą, tai ir sudaryda- i kalinėmis n u o t a i k o mis. I varduoti savo apsakymuo
se ginklu i vo jų estetinį turtingumą, j Cvirkos poezijos rinkinys !binio gyvenimo didybę, at-Į 

j skleisdamas tarybinio gy-1 
■ ašt-'

riai demaskuodamas buržu-' 
azinių nacionalistų vykdo- j 
mą kruviną terorą. Cvirka < 
buvo sumanęs ir jau prade- Į 

‘ > rašyti! 
Buržuaziniams vadeivoms I platesnį kūrinį -— iomaną -, 
baisus buvo šis jauno auto- ! “Upė negrįžta, . tačiau be-, 
riaus rinkinys, bet jauna- i laike mirtis neleido jam sa-i

“Pirmosios mišios” turėjo 
išeiti iš spaudos 1928 me-1
tais, t. y. praėjus dvejiems i veninio jėgą ir gi ožį.
metams po fašistinio per
versmo. Buržuazinė cenzū
ra pabūgo pažangių rinki
nio idėjų ir suskubo jį kon-
fiskuoti dar spaustuvėje. > j?s šiomis temomis

si buržuazijos smurtą ir sa- į mingas jo tradicijų bruožas, jam autoriui nebaisus buvo'vo sumanymų įgyvendinti, j 
<F1XF<»1/A ll/sl'llirlll l 1 I 1 1 1 /-] X « C? X X t t ___ - _ _ _ - ___ . . X. *__________________________ ___ *___ __  * —____ ' 4- . « » X . a! . Z-. T < x* w XX f 11d 011 0’1 O 11 \

ta, Komunistų partijos 
pogrindžio 
pagaliau išėjo į 
platų tarybinio 
vieškelį.

Nuo pat savo 
veiklos pradžios 
Cvirka tvirtai atsistojo į 
liaudies, į pažangos pozici
jas ir ištikimai, be jokių 
svyravimų ir abejonių, jose 
liko visą gyvenimą. Nuo 
pat savo skurdžios vaikys
tės būdamas drauge su liau-1 fiksuoti, kai jie perdaug ar- 
dimi, atidžiai stebėdamas I ti prie objektyvo. Mes tei- 
ir jausdamas jos gyvenimo sinamės, kad dideli kuriniai 
pulsą, vis giliau persiimda- rašomi tik iš laiko perspek- 
mas Komunistų partijos tyvos. Tokių nuomonių gir- 
idėjomis, vis arčiau susiriš- di skaitytojai Jš daugelio 
dainas su darbininkų kla- Į lietuvių rašytojų. Mes ap
sės judėjimu, P. Cvirka su-; sirinkamme, mes pramie-

tu vadeivų smurtas. Jis ne-;
v C

teisin- pakeitė savo idėjinių nusi- į 
istorijos statymų, jis neatsisakė sa-į 

nebaisios vo pozicijų, taip drąsiai ir Į 
aktuali-! aiškiai pareikštų jau “Pi r- į

(Bus daugiau)

SUMOKĖS $125,000 Už 
MERGAITĖS RANKAS 
Elizabethtown, N. Y. —l

istori-Į mosiose mišiose”. Pora me- Teismas patvarkė, kad De-j 
laware ir Hudson geležin
kelių kompanija sumokėtų 
$125,000 5 metų mergaitei 
Carolina! Woodward. 1955 
m. mergaitė ties savo na
mais išėjo ant bėgių, kurie 
buvo neaptverti, 
rankų. Tėvai 
skundė ant $600,000', 
gauna mažiau.

tų vėliau parašytame eilė
raštyje Cvirka dar garsiau 
deklaruoja, kad “per var
ganą svietą beeidamas sū
nus pamatė, kad reik agi
tuot: — ponus nuversti, 
dalyti dvarus, — reik viską 
biedniems atiduot”. Ši de
klaracija, vėliau apvaisinta 
spartaus idėjinio autoriaus 
brendimo, prisodrinta gy
vos gyvenimo medžiagos, 
vis kpnkretėjo, gilėjo, plėtė
si ir' išsiplėtė į vieną pa
grindinių ikitarybinio lai
kotarpio Cvirkos kūrybos 
temų, sudarė geriausių jo

ir neteko į 
kompaniją

, bet

Katmandu. — Jungtinės 
Valstijos ir Nepalio kara
lystė pasirašė sutartį.. Pa
gal ją JAV įrengs Nepaly- 
je devynis or laukius ir su
teiks “C-47” lėktuvų.

Avalon, N. J.
Pas Bekampius girdėsite Brooklyno 

Aido Choro koncertą
Šiomis dienomis gavome užtikrinimą, kad į mūs 

rengiamą pokylį atvažiuoja Juozas Aleksaitis iš 
Connecticut valstijos ir atsiveža Brooklyno Aido 
Choro koncertą, kurį jis užrekordavo. Koncertas 
atsibuvo gegužės 3 d. Tai buvo istoriškas koncertas. 
Mes grožėsimės ne tik Aido choro dainomis, bet 
girdėsime ir pavienių dainininkų dainas. Taipgi iš
girsime kalbą pagarsėjusio rašytojo Phillipo Bonos- 
kio, kurią jis pasakė koncerte, išvažiuodamas į Ra
šytoju kongresą, kuris atsibus Maskvoje.

Linksmybe tesis per dvi dienas—šeštadienį ir sek
madienį, gegužės 30 ir 31.

Užtikriname, kad visi svečiai ir viešnios būsite 
patenkinti. Bus įvairių valgių ir visokių gėrimų. 
Viskas veltui.

Pokylio vieta: 147 13th St., Avalon, N. J. Tel. 
7-3117 Užkviečia Jos. A. ir Elzb. Bekampiai

o

BALTIMORE, MD

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijos 25 kuopa, paramai laikraščio “Laisvės,” kuris da

bar keliasi į naują vietą.

Sekm., Birželio 14 June
Pradžia 11 v. ryto. Muzika nuo 3:30 iki 8:30 v. vak.

Slovak National Home Park,
6526 Holą bird Avenue

Gerbiamieji! Šis piknikas bus labai gražioje vietoje, 
kur visi bendrai galėsime pasilinksminti ir pakvė
puoti tyru pavasario oru. Labai graži svetainė. 
Puikus orkestras gros lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. O tos lietuviškos dešros ir “crabsų” sriuba!

Ir dar putojančio alučio!
Kviečia Rengėjai

KELRODIS: Iš Philaclclphijos imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki 
Baltimorčs; privažiavę pirmą gatvę—Kresson St., sukite po kairei 
ir važiuokite iki Lombard St; čia sukite po kairei ir, privažiavę 
tiltą, laikykitės tiesiai iki Holablrd Avė.; čia sukite po kairei—ir 
pusantros mylios pavažiavus, po kairei bus pikniko vieta, o dideli 
vartai kareivių Camp—po dešinei. Iš miesto galima važiuoti 26th 
St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite j vakarus pusę mylios. O 
busą No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St., ir jis priveža 
iki pikniko.

B rangūs mano draugės 
i ir draugai! Aš tariu jums 
Į visiems didelį ačių, kurie 
lankėtės mano mylimos 
Onutės šermenyse ir laido
tuvėse. Taipgi ačiū už gėlių 
vainikus, kurių buvo daug. 
Širdingai ačiū toms drau
gėms ir draugams, 
netik pasidarbavo 
džių pagaminime g r į ž u- 
siems nuo kapinių, o dar ir 
aukomis prisidėjo. Todėl iš 
pat pačios mano širdies ta
riu ačiū, brangūs draugai, 

i ačiū.
Walter, Roberta, 

Norman L
Seniems draugams biryįg- 

hamtoniečiams ačiuoju už 
jūsų širdingus užuojautos 
žodžius. Lieka mūsų širdy 
ant visados. W. Kelley

kurie užkąri-

4 g„-Laisve (Liberty)— Penkt, gegužes (May) 29, 1959

Worcester, Mass.
“Rusija vadovaus 

pasaulyje mokslui”
Kas taip sako? Gal bolševi

kai? Ne, nieko panašaus. Taip 
sako Amerikos mokslininkas 
D r. Edward Teller. Taip rašė 
“The Evening Gazette” gegu
žės 21 d.

Dr. Ed. Teller yra profe
sorius California Universitete, 
Berkeley, Calif. Jis vadovavo 
Amerikoje pagaminimui hidro
geninės bomibos. Kalbėdamas 
Milwaukee, Wis., tarp kitko 
įsakė:

“Už 10 metų Tarybų Sąjun- , H 
ga vadovaus mokslui pasauly
je... Ir tame niekas nieko nr-8£ 
gali padaryti, kad pakeiti^”

Toliau jis sakė: “Į pabaigą 
šio šimtmečio pasaulis bus 
sirinkęs Rusijos idėjas ir 
keliu eis.” * D.

pa
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POVILAS ŠTARAS d)’

DRĄSIOS ŠIRDYS
Štai, drauge skaitytojau, jums dau

giau įdomaus ir gražaus pasiskaitymo. 
“Drąsios širdys”—ne apysaka, o vaiz
dai, paimti iš tikro gyvenimo, iš kovų už 
laisvę. Rašto autorius Povilas. Štaras 
buvo jaunuolis, kai vokiškieji fašistai 
pasalingai užpuolė Lietuvą. P. Štaras 
su daugybe kitų lietuvių patrijotų spė
jo pasitraukti į Tarybų Sąjungos gilu
mą. Ten tačiau neilgai jis buvo. P. Šta
ras pasiryžo grįžti su kitais patrijotais 
į nacių okupuotą Lietuvą ir mušti juos, 
kol Lietuva bus išlaisvinta. Ir štai, jis 
pradeda savo labai įodmų pasakojimą, 
kaip jis lėktuvu išlėkė iš Maskvos į Lie
tuvą būti partizanu.

Nemaža kovūnų partizanų žuvo, bet 
P. Štarui pavyko išlikti ir parašyti apie 
tai, ką jis ir kiti pergyveno anuo Lietu
vai ir visai laisvę mylinčiai žmonijai 
svarbiu metu.

* Raginame skaitytoją atidžiai skaityti 
Pov. Štaro raštą, nes tai pirmas toks il
gesnis partizanų kovų aprašymas mūsų

beveik ne-
Pirmiau-

į vakarus, 
iššoks iš 

eis į vakarus, o vėliau

Cleveland, Ohio
Didysis koncertas 

ir kas po jo
Vietinės LMS kuopos | 

rengtas koncertas įvyko ge- ■ 
, , gūžės 17 d., kuris visu kuo teta 'i■ nustebino ne tik rengėjus, i 

: bet ir visą skaitlingą publi- i 
ką. Visų pirmiausia apie! 
koncerto programą.

Pirmieji

Ruth Novic; jei ne jos toks 
glaudus patarnavimas, tai

Draugai 
nes nori 
mauzolie-

Vis aukščiau ir 
Maskvos prie-

/ IŠVYKSTAME
Graži, giedra buvo 1942 m. rugpjūčio 

5-oji diena. Gerai ją atmenu, nors mes, 
busimieji partizanai, neturėjome laiko gė
rėtis saule: ruošėmės dar tą patį vakarą 
išvykti į hitlerininkų okupuotą gimtąją 
žemę. Tai buvo mūsų paskutinė diena 
didžiosios Tėvynės sostinėje Maskvoje. 
Karo atblokšti, čia mes sėmėmės patyri
mą iš didvyriškos tarybinių žmonių ko
vos, rengdamiesi ir patys į ją įsijungti. 
Dabar štai ta valanda atėjo, 
skuba greičiau susitvarkyti, 
dar suspėti atsisveikinti su 
jum, su miestu didvyriu.

Vakare išvažiavome i aerodroma. Lėk
tuvas mūsų jau laukė. Pradedame krau
ti savo mantą: Mūsų išlydėti atvyko 
partijos ir vyriausybės atstovai. Visi 
jie linki sėkmės naikint hitlerinius oku
pantus ir jų samdinius pavergtoje tėvy
nėje, ragina nesigailėti jėgų jai išva- 

Vtluoti. Drg. A. Sniečkus atsisveikinda
mas visus mus išbučiavo, o paskui, priė
jęs prie mūsų grupės vado drg. L. Solo
mino, tarė:

—Žinau, hitlerinio teroro sąlygomis n<>- 
. lengva bus dirbti net ir jums, prityru

siam pogrindininkui. Daug ko reikės 
mokytis iš naujo, teks įgyti naujų įgū
džių organizaciniame ir politiniame dar
be. Bet aš tikiu, kad mes dar susitiksi
me ... laimingesnėmis aplinkybėmis — 
parbloškę fašistinį grobiką ant menčių. 
Susitiksime! Skriskite laimingai, kovo
kite! — tvirtai, ryžtingai baigė drg. 
Sniečkus.

Atsisveikinome . . . 
aukščiau kilo lėktuvas, 
m pėsčiai liko apačioje,
draugų veidus — visi jie buvo rūstūs ir 
susikaupę.

Sunku ir aprašyti, ką jautėme tą nak
tį: tai buvo ne gyvenimas, o tikrovės se
kama pasaka. Mums, grupei partijos 
narių ir komjaunuolių, teko garbingas 
uždavinys įsilieti į partizaninį judėji
mą okupuotoje Tarybų Lietuvoje. Į ją 

1 ir neša mus šis plieno paukštis. ..
Kaž kur apačioje tuoj bus fronto li

nija. Transportinis mūsų lėktuvas aprū
pintas kulkosvaidžiu — jis įtaisytas ant 
korpuso, viršum sparnų. Šturmanas, sė
dįs savotiškame, iš diržų padarytame 
lopšyje, dabar priglunda prie jo. Norė
damas prasmukti nepastebėtas, lakūnas 
griebiasi sudėtingų manevrų: pakyla 
aukščiau, paskui staiga neria žemyn, 
mažina ir vėl didina greitį. .. Skrenda
me labai aukštai, todėl gerokai šalta. 
Sąnarius kausto ne tik šaltis, bet ir ner
vų įtempimas. Ir štai staiga prie mo
toro gaudimo prisideda dar kulkų švilpe
sys, kulkosvaidžio tratėjimas, — viskas 
susilieja į tikrą pragarišką muziką.

Pagaliau prasiveržiame per fronto li
niją. Įtempimas pamažu atslūgsta, ner
vai atsileidžia, nors pavojus, aišku, dar 
nepraėjęs. Skrendame virš priešo laiki
nai okupuotos teritorijos. Netrukus rei
kės šokti.. . Esame, tiesa, šokinėję su 
parašiutais Maskvos aerodrome, bet vie
na yra kristi nuo išjungtu motoru lėtai 
planiruojančio lėktuvo sparno šviesią 

/ ^ieną, kai viską po kojų matai, ir visai 
kas kita dabar. Apačioje juoda bedug
nė, aplinkui vieni debesys — nieko dau
giau negalima įžiūrėti. ..

(Vaizdai iš partizanų kovų Lietuvoje)
šturmanas patikrina mūsų parašiu

tus, liepia pasiruošti. Sustojame prie 
durų ir po sutarto signalo vienas paskui 
kitą neriame į tamsą.

Mane pagauna stiprus vėjo gūsis ir 
bloškia kažkur taip stipriai, kad visiš
kai užima kvapą. Atsipeikėju tik atsi
skleidus parašiutui. Netrukus pasijun
tu įstrigęs tarp pušies šakų. Žvalgausi 
— žemė nebetoli! Išsitraukęs peilį, nu
plaunu parašiuto diržus ir nukrentu 
ant minkštų samanų.

Aplinkui viešpatauja gūdi tyla. Miš
kas aukštas ir tankus, atrodo 
įžengiamas . .. Lygiai pirma, 
šia — rasti draugus!

Kadangi skridome iš rytų,
buvome susitarę, kad tie, kuHe 
lėktuvo pirmieji, 
iššokusieji — į rytus. Tokiu būdu, tikė
jomės, bus nesunku susirinkti į krūvą. 
Tačiau kol vieni kitus suradome, teko 
gerokai paklaidžioti po mišką ir net 
pašūkauti. Paskui išsiaiškinome, kad 
lėktuvas, užuot lėkęs tiesia linija, mūsų 
nusileidimo vietoje padarė pasagos pa
vidalo lanką, todėl visi mūsų apskaičia
vimai ir nuėjo niekais. Kai pagaliau 
susiradome, sužinojau, kad drg, L 
susižeidė koją, o -visi kiti nusileido 
mingai. Drg. Rybakovas, kaip ir aš, 
kabaldavo kiek pušyje.

Mudviem su drg. Rybakovu teko 
krapštyti iš tų mus “sugavusių” pušų 
ten įsipainiojusius parašiutus, — juos 
reikėjo paslėpti, kad neišduotų mūsų. 
Paskui suradome ir du iš numestųjų tri
jų krovinių maišų su sprogstamąja me
džiaga, minomis, šoviniais, maisto pro
duktais ir kitais partizanams būtinai 
reikalingais dalykais. Trečiojo rasti ne
pavyko. ' .?

— Šaunūs mūsų lakūnai, kad mus per 
tokią velniavą gyvus pristatė! — be abe
jo, tikriausią teisybę pasakė drg. Marty
nai tis. ‘

— Pristatė tai pristatė, tiktai, klausi
mas kur? Ar jums atrodo, kad mes Tur
žėnų miške? Nuo kada gi atsirado Lie
tuvoje tokių tankynių? Privirtę, pri
griuvę — nei praeisi, nei pralįsi. .. Drg. 
Krugliakovai, juk pats turėtum tas vi-e-

— abejojo Juozas Bilys.
ir drg. Krugliakovui, kuris 

metais buvo 
didžiulis,

lai- 
pa-

Tačiau 
buržuazijos valdymo metais buvo čia 
dirbęs eiguliu, šis didžiulis, šlapias, 
klampus miškas, tik retkarčiais nušvie
čiamas nejaukios mėnulio šviesos, iš pra
džių pasirodė svetimas, niekada neregė
tas.

— Ar tik ne Baltarusijoje atsidūrė
me?

Kai mes, labai tiksliai “išlaipinti” 
paskyrimo vietoje—Turžėnų miške, apie 
25 kilometrai nuo Kauno, netoli Pir
mosios Būdos kaimo, taip svarstėme sa
vo geografinę padėtį, miške staiga su
poškėjo šūviai, ėmė zvimbti kulkos. Su
kritome ant žemės. Hitlerininkai!... Jie 
bus išgirdę, matyt, lėktuvo ūžesį, o gal 
ir mūsų šūkavimus, kai ieškojome saviš
kių. Labiausiai priešas spaudė iš deši
nės, kur tarp tankių krūmų teka Garš
vos upelis. Šaudė sprogstamosiomis kul
komis, kurios, atsimušusios į medžių 
kamienus, sproginėjo iš visų pusių: ir 
priešais, ir šone, ir užpakalyje. O ap
linkui, lyg tyčia, jokios duobelės. Tarsi 
ieškodami globos motinos glėbyje, spau- 
džiamės prie žemės,— ji tokia miela, to
kia artima. Pašliaužiau kiek atgal ir pa
galiau randu mažą luomelę. Įslenku į 
ją pačiu laiku, nes čia pat prabilo kul
kosvaidis. M-es neatsišaudėme, bet, kai 
hitlerininkai pabandė artintis iš už kal
velės, į juos švystelėjo kelios granatos. 
Tai ataušino fašistus. Ugnis susilpnėjo 
ir ėmė slinkti į šoną. Pakeliu galvą ir 
negarsiai šaukiu: “Pranai!” (Toks bu
vo L. Solomino slapyvardis.) Atsiliepia. 
Tuoj pasidaro lengviau ant širdies—va
dinasi, nesu vienas kovos lauke. Slen
kame abu prie kitų draugų.

Iš šaudymo nusprendėme, k a d mūsų 
nusileidimo vieta apsupta. Toliau lai
kytis nebuvo prasmės — fašistai galėjo 
gauti pastiprinimą. Nutarėme pabandy
ti prasiveržti Garšvos upelio krantu.

—Ką gi, belieka arba ištrūkti, arba 
garbingai žūti, — pasakė grupės vadas 
drg. L. Solominas. — Paruoškite grana
tas !

(Bus daugiau)

Elizabeth, N. J.
Prieš trejetą savaičių bu

vo vienai dienai paleistas 
į iš ligoninės Frank Šiaulys

abejotina, ar koncertas bu- ’ pamatymui su draugais, 
tų įvykęs. Pas mus yra di-i Frank šiaulys serga džiova 

stoka akompanisčių. i jau nuo 1951 metų. Jo svei
kata nesitaiso. Kelinti me
tai, kai jis yra Bonny Burn 
ligoninėje, Elizabeth, N. J.

Draugas šiaulys atrodo 
gerai, riebus ir linksmas, 
tačiau skundžiasi, kad jam 
rimtai pradėjo skaudėti 
kairioji pusė krūtinės. 
Bendrai jo sveikata silpnė
janti.

Ligoninėje jam esą gerai, 
. sako, geras maistas ir gera 
priežiūra. Gražiai jis sugy
venąs su kitais ligoniais. 
Turi jie ten atitinkamų 
žaislų, esą nenuobodu. Tik 
pasiilgstąs draugų. Iš ligo
ninės jį retai teišleidžia su

Kad pri-1 draugais pasimatyti. Žino- 
bet mūsų ma> draugai jį aplanko li- 
gaspadinė. goninėje.

Frank šiaulys jau 73 me
tų. Visą savo amžių sun- 

Keletą metų 
molderis (geležies

I dėlė
■ Žinant jos mažą šeimynėlę, 
r iš karto buvo abejonių, ar 
• ji suras galimybių visam 
i tam darbui. Bet dėka jos 

pasiruošimai ; pastangoms ji ne tik kad vi- 
ko- prie koncerto buvo su min-jsam koncertui, akompanavo, 

i š 1 a i k ė ' timi suderinti vieną kitą'bet mažai ir choro pamokų 
duetą, o gal ir kvartetą, ‘ aplankė. Didelis ačiū jai už 
nes turime vietoj keletą ge-tokį gražų patarnavimą! 
rų solistų, kaip J. Krasnic-i Koncerto rengėjai to nie
kas, S. Kuzmickas ir Aid. i kad neužmirš. 
Devetzko (pastaroji šį kar-l 
ta dėl tūlu priežasčių ne-L o • - i + ii p 1 T) i- tus. Pries koncertą buvo dalyvauti). Prade-1 . . . 5J 7 ivnnmarm mnlnu RengejU

apskaičiavimu turėjo būti
I apie 50 valgytojų, bet atė- 
; jus pietų laikui valgytojų 
'susirinko virš 100. Dauge- 
I lis nuogąstavo, 
pritruks maisto, 
vadovaujančioji
A. G e n d r ė n i e nė turėjo 

i maisto atsargos tiek, kad i
U visiems užteko. Jos nuojau- , - . ,

i ta si kartą tikrai puikiai ■ v
į patarnavo. J. Žebrus L. --i \1 _____________________  liejikas), o 2o metus isdir-

1 bęs prie namų statybos 
Daugiau įvairių parengi- Į kaipo dailydė (carpenter). 
" I nJor.% „...„Ini i J0 Draugas

So. Boston, Mass. ,
Palaidojus Anastaziją 
Pivoraitę - Sabulienę

Gegužės 4 d. tapo palai
dota revoliucinės šeimos 
duktė, worcesterietes Janu
tienės - Žilinskienės 
Tiesą pasakius, mes
pergyvenome ne rožėm klo
tą gyvenimą, bet vargiai 
pas mus tokiame ilgame gy
venimo peri j ode neišsisem- 
tų tas darbininkiškas I 
vingumas, kurį 
Anastazija.

Beskaitant apie dabarti
nius mirimus, net šiurpas 
ima, kuomet skaitai, jog 
draugas-draugė visą savo 
gyvenimą priklausė laisvam 
judėjimui, neapkentė jokių 
burtų, o jam mirus, juodi 
“paukščiai” apibiaurioja jo 
viso gyvenimo į 
darbuotę ir padaro gėdą jo ypatingai moterys, 
idėjos draugams. To nepa
darė Anastazija.

Pribuvus į šia ša.t . ... ...
m., Anastazija susipažino ir m 0 n neapsmko., 
susituokė su Sabuliu (pir-^ Choras nors ir neskaitlin-, 
mo vardo nežinau). Ištekė- asmenų), bet;
jus, vietoj gauti draugą, joisu dainomis pasu ode_ tiki ai ( 
negavo, tik įkrito į didesnį 1Ss 
vargą. Ir tokiose sąlygose,

Keletas žodžių ir apie pie- 
, tus. Prieš koncertą galeio dalyvauti). Prade- . . . . _

jus pamokas, pradėjo rink-i 1
tis kada nors pirmiau cho- i 

prakilnia ruošė dainavę dainininkai, i 
■' ' . Neju-I

čiomis susidarė choras. Jo i 
mokytojas J. Krasnickas | 

alį 1913 v^sas pastangas chorą

SO- ! 
listus, kaip Krasnickas ir!

vis viena Anastazija neišsi-1 Momentaių ne-
žadėjo darbininku judėji- iel<ia’ Juoc^u vĮsac^ S’eiai | ....
mo; jeigu negalėdavo prisi. pasirodo, tai nėra išimties] mų Laisves naudai, 
dėti darbu, tai prisidėdavo 1 S. n D. Kuz-1---------------------------
su auka.

Mirus, jos vyrui, Anasta
zija viešai metėsi darbinin- 
kiškan judėjiman, bet, deja, 
neilgam. Paaugus vaikams, 
tuojau iškilo makartistinė 
pavietrė. Jos namuose iški
lo dar didesnė audra iš vai
kų: negalėjo jų slenksčio 
peržengti dienraštis Laisvė, 
o ką ir kalbėt apie jos viešą 
veikimą. Mes jos pasigedo
me, ir tik rodant iš Lietu
vos filmus ji pasirodė mūsų 
tarpe; tai buvo vos savaite 
prieš savo mirtį.

Jos įsakymu, ji buvo lais
vai palaidota. Ir jeigu skęs
dama per gėles į aną gyve
nimą, iš kurio niekas ne
grįžta, būtų galėjus pasa
kyti paskutinius savo žo
džius, tai ji būtų pasakius’ 
sekančiai:

pradėjo koncertą sudainuo
dami porą duetų. Reikia I 
pripažinti, tai yra daininin-1 
kų šeima. Kitas duetas ir- į 
gi pirmą kartą puikiai pa-1 
sirodė, tai. V. Kuzmickienė | 
ir P. Nemurienė. Na, o; 
kai vėliau prie jų prisidėjo i

i Krasnickas ir Kuzmickas irĮ 
i sudarė kvartetą, tai tikrai I 
j buvo ko pasiklausyti. Due-j 
tus dainavo S. ir V. Kuz- į 
mickai, taipgi ir Krasnic-1 
kas ir Kuzmickas. Taipgi i 
programoje turėjome porą Į 
kavalkų, kuriuos atliko jau1 
trečiosios kartos jaunuo- į 
liai: Linda Andrews pa- 

I skambino pianą, o Donald 
i Gendrich pagrojo armoni-, 
I ka.

Koncertas pavyko visais į 
žvilgiais. Publikos atsi-1

— Neapkenčiau v a r g o, i laukėj daug daugiau, negu < 
priespaudos ir išnaudotojų. į buvo tikėtasi ir visi buvo 
Mylėjau gražų, laisvą gyve-1 patenkinti. Daugelis teira-. 
nimą, ir prieš mirtį aš jį vosi, kada bus kitas toks I

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuviu Komitetas

Biržei io 14 June
Prasidės anksti, 10 valandą ryto.

Niekur Nėra Gražesnės Vietos piknikams Kaip

MAPLĖ PARKE
I

Methuen, Mass. (Lawrence, priemiestis)

nima 
pamačiau paveiksle Žinoma, niekas Ii paveiksle “Žy- koncertas. ;
dėk, jaunyste”. Dabar man; tikrai. į šį klausimą atsaky- į 
bus. lengva amžinai ilsėtis.! ti negalėjo, tačiau iš pačių į

Taip, Anastazija, mes ta-! dainininkų teko girdėti, ; 
vo darbus įvertiname, nes j kad bent porą tokių koncer-1 
tu juos atlikai iš meilės ir j tų per metus nebūtų sunku 1 
didelio pasiryžimo. Lai bū-! surengti, 
na tau amžinas atilsis, o; 
mes, kurie bendrą darbą | 
dirbome, dirbsime jį ir to- j j;as n^uri 

iati» įkant, dar cao. ui

Jaunutis sucĮaro Kolekcija visų kada 
nors Clevelande b u v u s i u 1 
chorų., netolimoje ateityje, 
choristai mano turėti gra- i 
žią sueigą klubo svetainėje, ■ 
tai gal tada jam ir vardą

Programos vedėjas aiški- j 
no, kad šis choras dar kol Į 

vardo, taip sa-: 
ikant, dar nekrikštytas. Jį'

Maynard, Mass.
Didelė nelaimė

Gegužės 15 d. trys vyrai
važiavo iš darbo namo. Jie i surasime.
dirbo Lowell, Mass, Ray-honcerĮO geras pa_; 
theon Co. Davaziuojant į PX>hines didžiausias kreditas' 
Maynardą automašina atsi-, įen]<a masu akompanistei 
mušė į medį ir visi vyrai " 1
žuvo.

Pirmiausia buvo skelbta,1 
kad vairuotojo širdis buvo, 
sustojus. Bet gydytojai ir 
policijos tyrinėtojai parodo,; 
kad netiesa. Vairuotojas i 
buvo vietoje miręs, o kiti ■ 
du mirė kelyje į ligoninę, i

Vienas buvo lenkas, Hen- ■ 
ry Novich, čia gimęs, dar 
jaunas, tik 39 m. amžiaus. 
Paliko žmoną su 5 mažais 
vaikais. Taipgi paliko tė
vus, du brolius ir 3 seseris. 
Kiti du jau pagyvenę vyrai, 
abu po 60 metų.

Gegužės 8 d. šitoj pačioj 
vietoj, kokių 50 jardų tar
pe, irgi užsimušė jaunas 
vyras, 24 m. Paliko jauną 
žmoną su 3 mažais vaikais.

J. Gaidys

Pagarsėjęs Montello Trio
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir Albert Potsus 

su akordionu

Brocktono Vyrų Dailės Grupe
Iš P2 vyrų, talentingu balsais ir gerai išlavintų 

vadovaujant Albert Potsus

Kviečiame iš visos apylinkės atsilankyti, išgirsti gražių 
dainų jr pasilinksminti. Bus skanių užkandžių 

ir šaltų gėrimų.

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTO NIJ Ą IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIUSKITE PAKUS DABAR 
Pasinaudokite musų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

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

Arti subways — Tarp 6th ir 7th A ves.
MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES: 

.308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass.
Tel.'ANdrcw 8-5040

11830 Jos. Canipau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.

332 Filmorc Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2074 

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia .23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

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

Adresatą pasiekia j 6-7 savaites; oro patštu j 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų. 

Klauskit* pilių katalogo rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui. 
Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vąl. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-^724

89 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tell TOwer 1-1461

5 p.-Laisve (Liberty)—Penki., gegužės (May) 29, 1959



DIDYSIS NEW YORKAS
pat kartu Lokalas 144 of 
the Hotel, ir Allied Service 
Employes unijos vadai da
vė miesto majorui ultima-

Streiko vadovus- 
į kalėjimą

Teisėjas Charles J. Becki- į tuma, kad jeigu nebus su- 
nella nuteisė Leon J. Davis; laikyti puolimai ant strei- 
ir George Goodman 15 die-; kuojančių darbininkų, tai 
nu kalėjimo.

Kas gi tiedu vyrai?
Leon J. Davis yra 

Retail Drug Employes uni
jos prezidentas, o George 
Goodman — biznio agen
tas. Minėtoji unija yra ta,; 
kuriai priklauso Niujorko 
še*ių ligoninių tarnautojai j 
-darbininkai, šiuo metu esą; 
streike.

Be to, abudu nuteistieji | 
kalėjimam einant teisėjo' 
nuosprendžiu, dar turi pa- 
simokėti po $250 piniginės 
pabaudos.

Teisėjas Beckinella išda
vė indžionkšiną - drausmę V1“““1“___________
prieš ligoninių tarnautojų n 1 • 
streiką. Einant tuo in- rasizvalgius tarp 
džionkšinu, Retail Drug 
Employes unijos viršinin- IlCtUVlŲ 
kai turėjo streikieriams 
įsakyti grįžti į darbą. Bet 
jiedu atsisakė tai padaryti. 
Jiedu sakė: streiko neat-; 
šauksime, kol streikieriams j spalvota 
nebus pažadėta pakelti ai-, Akim Aklas Vilkas,” kaip pra- 
gas ir pripažinti uniją.

Streikas jau tęsiasi apie 
20 dienu. Užstreikuotu li
goniniu valdovai darbinin
kams unija pripažinti bijo
si kaip velnias kryžiaus. O 
darbininkai sako: nenori
me ilgiau būti stumdomi ir 
niekinami, norime būti or- grupės dailininkai 
ganizuoti, norime būti pil
nateisiais žmonėmis!

Reikia nepamiršti, 
streikuojančiu m.. . ........ .. ... ~ .
eilėse yra apie 90 procentų I atskirais pagyrimais į 
negrų arba puertorikiečiu.! °- Daškevičienės, Česlovo Janu- 
Vadinasi, šis streikas labai į° h'.Povl|o Vuz',no Paveik,slus- 
svarbus ir politiniu atžvil
giu, parodančiu, kad, štai, J 
ir negrai, ir puertorikiečiai! 
susipranta, kovoja už savo 
ir kitų darbininkų teises.

Blogai padarė teisėjas 
Beckinella, nuteisdamas 
darbininku unijos vadovus 
kalėjiman! Užuot siuntęs, 
juos į kalėjimą, jis turėjo 
pabarti užstreikuotu ligo
ninių vadovus už tai, kad 
jie nepripažįsta savo darbi
ninkams unijos.

Dabar ligonines pikietuo- į 
ja ne vien steikuojantieji į 
darbininkai, bet ir kitu uni-1 
ju nariai, Kaip tai N. Y. 
Namų patarnautojai. Tuo Į1

■ šios unijos paskelbs strei- 
’ ką dar septyniose ligoninė- 
I se.

Nors nuteisė Leoną Da- 
.visą, Retail Drug unijos 
1199 lokalo prezidentą, ir 
tos unijos biznio agentą 
George Goodmaną po 15 

i dienų kalėjimo ir pasimo- 
I keti po $250 piniginės bau- 
; dos, bet kol kas, jie yra 
i laisvi ir eina savo pareigas. 
I Matomai, kad, susidūrę su 
i streikierių solidarumu ir 
i kitų New Yorko darbo žmo
nių jiems pritarimu, nedrįs
ta tą tarimą vykinti 
niman.

Ir vėl filmai iš 
Tarybų Lietuvos

Turime garbės pranešti, 
jog mes ir vėl parodysime 
filmus iš Lietuvos. Tai bus 
šeštadienį, birželio 13 d. Bus 
parodyti du mums dar nie
kados nematyti filmai — 
“Lietuvių Dekada Maskvo
je” ir “Urugvajaus Lietu
vių Delegacija Lietuvoje”. 
Kurie filmus matė, sako, 

labai įspūdingi 
bus pa- 
“Žydėk,

Prisimename Brangias Drauges Į
S

Jos buvo mūsų organizacijoje. Kiekviena pagal 9 
savo išgalę darbavosi ar parėmė darbą išauginti ir | 
išsaugoti pažangias organizacijas ir spaudą, štai S 
jos, išėjusios iš mūsų eilių i amžinąjį poilsį: |

Helen And riks
Mary Brown
Katrė Deikus
Anna Heps
Lucy K1 im i one 
leva Menkeliūniene
May Merk
Mary Mikalauskienė 
Ona Pa pienė

Elzbieta Paškaūskienė R
Kazimiera Petlickienė 9
Izabela Radžiūnienė |
Olga Reinhardt |
Emilija Simon
Ona Urbaitienė
Stella Vaitkus
Ona Venskūnienė
Katrina Viltrakytė

Jų gaila, bet ir meilu as atminti ii’ pagerbti.

BROOKLYNO MOTERŲ APŠVIETOS KLUBAS

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Jurgis Klimas rodys paties pa
gamintą filmą ‘‘Katriutės gintarai." 
Jis taipgi turi keletą vėliausių fil
mų iš Lietuvos.

J vyks birželio 
dalą, nes buvo 
salėje, 9305 St. 
v. v. Kviečiame

5 d. (jsitėmykite 
pakeista), Klubo 
Clair Ave., 7:30 

visus dalyvauti, 
galės Klube ir va- 

penktadienių va- 
“Fish Fry." At-

Teatruose
Filmas “Pork Chop Hill”
Vadovaujantis aktorius 

Gregory Peck, gamintojas 
Sy Bartlett (iš James R. 
Webb veikalo), direktorius 
Lewis Milestone, skleidėjai: 
United Artists.

Šis ką tik pradėtas Roxy i Kurie panorės, 
teatre rodyti filmas vaiz- j STn vylS. 
duoja Korėjos karo pasku- 1 eikite anksčiau, bent 6 v. v.
tines dienas. Nykios jos ir į ,L žftbrvs
liūdnos. Tačiau numanoma, i 
kad ir visos kitos virštrejisi
metus užvilkinto karo die-• gas,).adirierns-. .. ..... 1 jvvyks susirinkimas komisijos irnos ten kariaujantiems ne-, gaspadinių 
buvo malonesnės..

Prieš mūs akis atsidengia J Parke, 
pajuodęs kalniukas, visaip 
apraizgytas apkasais, grės
mingais urvais, elektros j 
vielomis.. Kai kur dar stūk
so apsvilęs kelmas ar spro
gimų išmesta akmens ske-■ 
veldra.

1 Tai tos Pork Chop Hill i 
kalvos (ir kitų panašių) už-į 
kariauti nuo korėjiečių! 
šimtus kartų buvo siunčia-' 

imi jauni amerikiečiai. JųHJune),

Klubietės pakiliame ūpe baigė darbą Į n;aret§j«- ° ''1U0SC’
i LI I 1 v .. v L J. | U, 114

Į sezono užbaigos susi-1 Užbaigus darbą, fin. sek-1 pagirdyta žemė 
Dvi savaites h dienas Į rinpimą geg. 21 d. Brook- i retorė kai ką papasakojo išJCC101 _

, 'l- ly”.o klubietės atvyko Skait- vizit0 Floridoje, jj ten buvo Ikad ir savuosius apgy-
lausko|gonineje sveikatos patiki>- lingai Išklausė pranešimą | nuvykusi atlankyti savo ar-p1'3-

LAWRENCE, MASS.
Svarbus pranešimas komisijai ir

7 d. birželio-June, 
jvvyks susirinkimas komisijos

gyve-

jog labai, 
filmai. Pri 
kartotas L £ 
jaunyste!”

Ruoškitės filmus pama
tyti. Parodymas įvyks vi
siems gerai žinomoje Kul
tūrinio Centro salėj, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill. Prasidės 7 vai. vakare, i

LLD 1 Kuopa

1

iP. Kapickas grįžo 
iš ligoninės

NUPIRKO VIESULO
PAVEIKSLĄ

Romo Viesulo - Vesel____ ( . .
litografija “Viena I nimui. Po įimtų tyijmų, gy 

dytojai ra1 
vargina uleeriai i 
žaizdos). Nustatė jam dije-! 
tą, kurios laikantis, mano-1 
ma, sveikata pagerės.

I Petras Kapickas išbuvo li

' prisirengti prie apskričių pikniko, 
; kuris įvyks 14 d. birželio, Maple

Taigi gerbiamieji malonėkite bir
želio 7, 2rą vai. popiet, susirinkit j 
Maple Parką. Taipgi kviečiame at
eiti ir ne komisijos narius, kurie 
galite prisidėti savo sumanymais ir 
darbu prie rengiamo pikniko. Būtų 
gerai, kad atsilankytų ir Jaskalevi- 
čius (krautuvininkas), paimtų pik
nikui maisto užsakymus. Pribūkite 
j laiką. —S. J.’enkauskas

(43-44)

neša Alinus Art Gallery, Great 
Neck, N. Y., tapo nupirkta 
Modernaus Meno Muziejaus 
nuolatiniai kolekcijai. Tai be
ne pirmasis naujakurys daili
ninkas, kurio paveikslas ran
dasi tokiam garsiam muziejuj. 

ATŽYMĖJO PAGYRIMAIS
Taip vadinamos realistinės 

neatsilieka 
nuo savo kolegų modernistų. 
“The Art League of Long Is- 

kad i land,” Ine., realistų dailininkų 
darbininkų I sąjunga 29 pa vasario j parodoj 

atžymėjo

Praėjusį penktadienį p. Janu
sas sąjungos nariams demonst- 

Į ravo kaip paišyti ant šilko.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. V. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MfiSOS IR WURSTWAREN

SIŲSKITE PAKUS
I USSR

Su Garantuotu Pristatymu 
Nuo Seniausios Firmos 

Amerikoje 
(Įsteigta 1931 m.)

Pristatymo garantija iš
spausdinta ant jūsų kvitos.

MOŠŲ PATARNAVIMO
KAINOS NUŽEMINTOS

Dabar kainos yra nuo $5 
iki $10, priklausant nuo 

paketo svorio.

UNION TOURS
1 East 36th Street z

New York 16, N. Y.

tų draugių, kurios vėl sun- 
nda, kad Kapicką j^jni padirbėjo ir gražiai, 

.... i (skilvyje ; vaišingai priėmė worceste- 
riečius menininkus, kai jų 
Aido Choras čia vaidino 

; operetę “Čigonai”, vietinės i bile kada, jeigu 
! LLD apskrities paramai.1 reikalas.
i Draugės domėjosi, teira-L. . i* . •
:vosi. kada kraustysimos I IVlftSpfilllO LlStllVlŲ 
1 į naująsias patalpas. Vien- v iri i 

kurias vidines sienas ir gra-! balsiai pasiūlė turėti šau-iIiHeClŲ JaIUDC 
žiai išdažė. Dabar Kapicko nias Įkurtuves. Įgalino vai-: Cgq. 2g To^s ( 
ir Sodaičio Bar and Grill dyb«‘! veikti, kai tam ateis 
vieta yra didesnė ir links-1 laikas, kooperuojant su c. 
mes^.ė. Antrašas: 32 Ten ; rektoriais pagal jų numaty- 
Eyck St., Brooklyne. | simą tam tikslui planą.

L. Reporteris 1

je, jo biznio pusininkas 
Vincas Sodaitis labai gra-1 
žiai išdabino biznio (Bar; 
and Grill) vieta. Išėmė kai

BROC KTON, MASS.
L.L.D. 6 kp. mėnesinis susirinki- 

) mas jvvyks pirmadienį, ] d. birželio 
Liet. Taut. Namo kamba- 

pradžia 7:30 vai. vakare, 
nariai prašomi atsilankyti.

, kad dalyvautų 
'” nenariai, nes turime svarbių rei
kalų, kuriuos turėsime aptartu 

Į didieji piknikai: ApT" 
skričių piknikas birželio 14 d., L.L- 
D. 6 kp. piknikas birželio 21 d. ir 
Laisvės piknikas Liepos 4 d. Kad 

pravesti, 
gerai prisirengti.

Geo. Slilmaitis 
(43-44)

Visi
krauju Taipgi būtų gerai, 

priglaudė JĮ’ 
lygiai atėjusius ją užgrobti, įvyksta’mūsų

Filme matome leitenanto w<>s piknikus sėkmingai 
O užrašų sekr. Clemons (Peck) vadovau- 

mus jamą amerikiečiu būrį ruo
šusi- siama atakon atkariautnuo 

ar Korėjos šiauriečių Porki 
kiltu Chop Hill. 0 kariai trokšta I

timuos.ius.
Elzbieta Kasmočienė 
pavaišino. Nutarėme susi 
rinkti rugsėjo 16-tą, 

tami

reikia

WORCESTER, MASS.
D 1 I kp. mėnesinis susirinki- 
jvyks birželio 8 d., 7:30 v. v., 

Tarsimos pasiruo- 
: Birže

lio 14 d. - Lawrence ir liepos 4 d. 
Montelloje. Stengkitės visi atsilan-

I k y t i

LI
mas
29 Endicott St.

SU na- šimui j didžiuosius piknikus:
I miškiais. Jie laukia taikos, 
i Bet iiems įsakyta pulti, ir, 
jie vėl klampoja, šliaužia į j 
tą pragarą. Kalvą turi pa

imti, kad aukštieji karinin-j 
kai galėtų skaityti garbin-'; 
gai baigtu negarbingą karą. Į val vakarc> Liber(y Auditorium, 

Vienur kitur filme įter-!n0-06 Atlantic Av.. Richmond Hill, 
piamas žodis nukreipti kai-i 
tinimo už šį karą žvilgsnį į 

i Korėjos šiauriečius, vienok 
i filmas, matosi, nebus agita- 
i torius už karą. Nėra jame 
j pigių herojų. Išlikusieji, iš 

Apie 7:30 vai. vakare ten Į fronto vos vilkdami kojas, 
j nuvykę jau radome nema
žai susirinkusių. Radome 
keletą mūsų pažystamų.; 
Apžiūrėjome naujai ištai-į 
sytas klubo patalpas. Gra
žiai atrodo. Salė paruošta;

I kokiems 5 šimtams žmonių 
Turi visus parankumus.

Netrukus prasidėjo lietu- v^n^- Sveiko proto jaunime | 
viškos vaišės. Rekordinis nesužadins noro kariauti už , į 
orkestras nuolatos grojo, imperialistų interesus, 

i Kas norėjo, galėjo gerai; 
pasišokti — pasilinksminti. 
Prisirinko nemažai lietuviu 
ir kitų tautų žmonių.

Gi\ I $12.00 metams.

Stengki t ės 
į susirinkimą.

Kp. Sekr.
(43-44)

BROOKLYN N. Y.
1-os kuopos susirinkimasLDS

jvvyks trečiadienj. birželio 3 d., 7.30 
vai. vakare,p , priminė man, kad jis vyks- 

i ta į Maspetho Lietuvių Pi
liečių Klubą ir gali ten ma- 

ine nuvežti. Ta vakarą klu- 
Kelios narės sakė jau su- bas rudšė savo parengimą1 

i krovusios, stambų kraitį at- su skaniais valgiais ir įvai 
Ik-_i---- naujoms rjais gėrimais.

i patalpoms valyti, kai iš ten I - --------
Geg. 25 d. Laisvės įstai-1 išeis mūrininkai, dailidės, 

gon buvo užėjęs Juozas dažytojai ir^ kiti pirmųjų 
Zdanas. gyvenąs Los Ange- darbų atlikėjai, 
les, Cal. J. Zdanas kadaise reikės L

Svečias iš Kalifornijos ;
PAGERBIA MILAŠIŲ

Neseniai Niujorke pasirodė 
naujas literatūros žurnalas, 
spausdinamas prancūzų ir ang
lų kalbomis — “Two Cities.” 
Pirmajame n u m e r y j e yra 
įspūdingas straipsnis prancūzų 
kalba, pavadintas “Milosz Roi 
Sans Couronne” (Milašius, Ka
ralius be Karūnos). Paraše ži
nomas prancūzų, literatas Ar- 
mad Guibert.

KITAS JONO MEKO 
RAŠINYS

Vienas iš darbščiausių 
j tuvių jaunųjų rašytojų išeivi- 
i joj, Jonas Mekas, su broliu 

' suorganizavęs naują amerikie- 
’ čių kultūrinį žurnalą “Film 

Culture,” kurio leidėju ii' vyr. 
; redaktorium jis pats pasirašo, 

neseniai vėl matomas pasauli- 
i nėję periodikoje. Neseniai jo 
! ' straipsnis apie Amerikos kul- 
! Į tūrinį filmai tilpo sovietiniam 
_; žurnale “Iskustvo Kino,” kas 
1 sukėlė kai kurioj išeivių spau

doj nustelbimą. *-:i-
Grove leidyklos išleistam “Film Į 
Book Nr. 1” Jonas Mekas ra
šo, kaip r e d a k c i j a .sako, 

1 “among the world's leading 
film artists and critics” tema: 
“Experiment in the fifties: 
Notes on outer and inner ex
periment in film” (Pastabos 
apie paviršutinį ii- vidinį eks- 

I perimentą filme.” Jonas Me
kas neseniai lietuviškai išleidęs 
premijuotas “Semeniškių idi
les,” netrukus išleis kitą poe
mą “Gėlių kalbėjimas.“ Taipgi 
planuoja ,su kitais leisti žurna
lą “žvilgsniai.”

Surinko A. Zienius _

Audinių
reikės ir atkraustomiems

1 ie-

gyveno Brooklyne, priklau-1 baldams bei mašinoms valy
si Aido Chorui, bet 19361 Tr pažadėjo dirbti, kai; 
metais išvyko į Kaliforniją bus paskelbtos moterų dar-j 
gyventi. * ,bo talkos.

Dabar J. Zdanas su žmo- Klubietės šiemet tikisi 
na Helena pasiryžo pamaty-| skaitlingų svečių iš toliau.

i Jau dabar girdisi, kad kai 
: kuriuose miestuose buriasi ■ 
j stambios ekskursantų gru- 
I pės atvykti į mūsų metro- 
1 polį atostogų proga. Dauge- 
i lis atvyks ryšium su tarybi- 
| ne paroda ir joje būsimu 
I tarybinės Lietuvos gaminių i 
• išstatymu.

Klubietėms kilo mintis, 
jog kai kuriais atvejais ga-

ti pasaulio. Buvo nuvykę į 
Meksiką, iš ten pietiniu 
JAV kraštu atvyko į Niu
jorką. Iš čia važiuoja į Ka
nadą, o iš ten leisis atgal į 
Los Angeles.

Dar yra darbo - 
dar reikia talkos!

Darbai su naujomis Lais- įį reikėti organizuoti sku- 
vės patalpomis dar toli ne-į bias sutiktuviu vaišes. Kas 
ra baigti. Todėl dar vis rei- tuo rūpinsis? Draugės pra- 

Prašome stoti f0 darbo priešaky-kalinga talka, 
draugus ateiti ir padėti. je vice-pirmininkę Mary 

___  . _ ___ . iš dau
giausia patarnau j a n.č i ų 

Adresas: 102-02; Liberty draugijoms svečių priėmi- 
Ave. (kampas 102nd St.), mo darbuose. Draugių'pra- 
South Ozone Park, N. Y. šymo ir pažado kooperuoti, ’

TA U 1 O 4-1’V --------- JC v 1VV-U11 11111XAJL1F

! Valandos kitos padirbėji- Wilson. Ji—viena

PHILADELPHIA, PA.

AKRŲ IŠPARDAVIMAS. 5 iki 
500 akrų plotų. Tarpe Phila. ir 
Atlantic City. $150.00 ir daugiau 
už akrą. Susitarimai. Žemės nuo
savybė apdrausta. N. Rathblott, 
sav. Aramingo ir Girard Avės., 
Phila. 25, Pa. Garfield 5-1103.

(41-43)
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Kviečiame Visus

mas daug reiškia.

South Ozone Park, N. Y.
Komisija i žinoma, ji negalėjo atmesti.

Iš Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro kreipima
sis į draugijos nares sudo
mino visas klubietes. Pir
mininkė K., Petrikienč pla- 

Įčiau paaiškino draugijos 
į užmojį susigrąžinti į kuo
pas buvusius narius ir gau
ti naujų. Tai pasirodė labai 
naudinga, svarbu ir mums. 
'Narės džiugiai pasidalino 
iš LLD C. atsiųstus pa
skleisti lapelius.

Ryšium su artėjančia At-

Baudžia darbininką 
streiko vadus

šešių ligoninių savininkai 
išgavo draudimus (“injunc-i 
tions“) prieš .pikietavimą ligo-| 
niiiių. Bet darbininkai strei
ką tęsia ir' pikietuoja ligonines. 
Teisėjas C.^J. Beckinella nu
teisė streikierių vadus Leon 
Davis, unijos lokalo preziden
tą, ir George Goodman, biznio 
agentą, po 15, dienų į kalėjimai 
ir pasimokėti po $250 piniginės. minimo Diena prisiminėme
baudos.

Surado juos “kaltais” “už 
teismo paniekinimą” ir nesulai- 
kymą streiko.

Unijos vadai nenusiminė. 
Jie sako, kad kitko ir negalima 
laukti iš tų, kurie; eina prieš 
streikuojančius darbininkus.

savo mirusias nares. Nutar
ta jų atminimą* paskelbti 
Laisvėje. Rūpestingoji mū
sų fin. sekretorė Mary čia 
pat beturinti ir visą ilgą jų 
sąrašą. Kaip gaila, kad tų 
draugių nebeturime!

į Visi nariai kviečiami dalyvauti. # Ku
rių duoklės neužmokėtos, malonėki
te ateiti ir užsimokėti, kad nesu- 
sispenduotumėt.

pripažįsta, jog net pamink
lu nieks čia likusiems ne
pastatys, nes... paminklai 
tenka esantiems Arlington 
kapinėse (generolams).

Žaizdų, sužalojimų filmeį 
nerodo, bet bendroji ka-1 
riaujančiuįų padėtis tikro- Į

Valdyba

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadieni, birželio 3 d., 7:30 v. vv 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill.

Skaitlingai dalyvaukite šiame su
sirinkime ir pasižiūrėkit j mokestų 
knygelę, gal reikės užsimokėti.

Prot. sek r.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA RAMI REZIDEN

CIJA
Šalymais nedidelio miestelio, New 

Jersės valstijoj, parsiduoda nedide- 
.ė auzelė su sklypeliu žemės ir la- 

i bai ramioj vieloj.
Taksai pakenčiami, o Saulės švie

sa ir tyras oras dar neaptaksuoti. 
Jeigu atsirastų lietuvių šeima, tai

i t - pagal susitarimą, pasiliktų ir losUZSakyKlte Laisvę savo auzelės dabartinis savininkas, kaipo 
i giminėms j Lietuvą. Kaina i burdingicrius.

j Norėdami ant kontrių ir ramiai 
i pagyventi, atvažiuokite pasižvalgyti.

V. J. Jackson,
j 123 Forrest St. Gibbstown, N. J.

(43-44)

Nuo 18 iki 80
Metų Amžiaus

ŠOKIAI
kiekvieną vakarą

Mums bus malonu jus matyti. 
Čia jūs susitiksite su

GRAŽIAUSIOMIS 
MERGINOMIS

Iš New Jersey Valstijos

Šokite, žiūrėkite televizijos 
programą arba paprastai 

ilsėkitės.
DANCING BLUEBIRD

yra pagarsėjus per 21 metus. 
Visokio amžiaus vyrai Įvertina 

moterų draugystę.

Ateikite
Šį Vakarą

ir būkite sandraugais 
nuolatinių lankymų.

BLUEBIRD 
BALLROOM

Kiekvieną vakarą nuo 8 vai. 
iki 2-ros ryto jūs čia būsite 

kompanijoje, kuri jums patiks.
Pirmadieniais Uždara.

838 Broad Street 
Newark, N. J.

(arti Broad ir Market)

Help Wanted—Female
COOK

Wanted at once. Must be ex
perienced. New Convent. Sleep 

' in. Nico working conditions.
dy year round position. Anply**
SAINT ATHANASIUS' CONVENT 

i 2201—62nd St., Brooklyn, N. Y.
Tel, BE. 6-4791.

’ (43-49)

WOMEN. Light Factory Work. 
Steady Job. 5 day week. Some 
overtime. Disability Insurance. 
Paid Holidays. Must speak English. 
Ask for ‘•BEN." 'Pel. ST. 4-7883.

(42-48)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*oc**og*

:: Newark 5, N. J. !
MArket 2-5172 .L

:: 426 Lafayette St. ■
11* I
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