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KRISLAI
Dr. J. Stanislovaičio triūsas.

• Filmai.
V. Kapsuko jubiliejus.
Del “Vilnies” jubiliejaus. .

— Rašo R. Mizara —

Pirmajai Amerikos lietuvių 
turistų grupei keliaujant po 
Lietuvą, vieną kartą J. Jur
ginis manęs klausė:

—Pasakykite man, ką Dr. 
J. Stanislcvaitis darys iš tų 
f o t o n u o t raukų, kurias jis 
kiekviename žingsnyje trau
kia?..

Aš jam negalėaju tikrai at
sakyti. Bet dabar matau aš, 
mato, be abejonės, ir J. Jur
ginis, kaip, kokiu būdu Dr. J. 
Stanislovaitis tas gausias nuo
traukas, parvykęs Amerikon, 
sunaudojo. Jis jas jau pade
monstravo visoje lietuvių ko
lonijų eilėje. Kurie nuotrau
kas mate, labai pasitenkinę, 
nes per jas jie matė gerą da
lį Tarybų Lietuvos.

Vadinasi, Dr. J. Stanislovai
čio darbštumas ir rūpestingu-< 
mas, ] 
nešė didžiulę naudą amerikie-: 
čiams lietuviams!

Reikėtų prašyti abudu Sta- į 
nislovaičius, kad jie aplanky-1 
tų kiekvieną didesnę JAV 
lietuvių koloniją: lai jis pa
veikslus pademonstruotų, o ji 
—juos gyvu žodžiu aiškintų.

i * r:~O J. Grybas demonstruoja 
į# lietuviškus filmus. Jau aplan- 
' kė jis keletą mieštų, it visur 

rodymas sėkmingai praėjo. 
Filmus matę, žmonės džiau
giasi.

- ’ Reikėtų įvesti tokią madą,
kad lietuviškų filmų demonst
ravimas būtų atliekamas pe
riodiškai kiekvienoje didesnė
je lietuvių kolonijoje.

Ir vėl paaštrėjo santykiai 
Berlyno ir taikos reikalais

parodytas Lietuvoje, at- ■ yra.
Vakarai žinodami, 

Vakarų Vokietija turi

Washingtonas. — Angli
jos, Francūzijos ir Jungti
nių Valstijų lėktuvai ir vėl 
skraidys į vakarinį Berly
ną virš 10,000 pėdų aukščio.

Tarybų Sąjunga daug 
kartų reikalavo, kad “Va
karų lėktuvai laikytųsi že
miau 10,000 pėdu aukščio,. . x.
idant išvengus ore nelai- "fcsl)trauktJ 
mių. Buvo atsitikimų, kad, Ierlyn.°- T 
TSRS karo lėktuvai pri
vertė Vakarų lėktuvus lai
kytis patvarkymo.

Artėjant viršūnių konfe
rencijai, kuri prasidės Pa
ryžiuje gegužės 16 dieną 
Vakarai daro pasiūlymų, I įe. 
kurie paliktų Berlyno ir' Lš Vakarų diplo'matų pa-} 
taikos reikalus su Vokieti-! reiškimų aiškėja, 
jomis tokiais, kaip jie da-} nesutiks daryti

Chruščiovas pare i š k ė, 
kad Tarybų Sąjunga ne tik 
nedarys spaudimo, kad vo
kiečiai turėtų plebiscitą, 
bet yra priešinga ir kitų 
spaudimui, nes tai būtų ki
šimasis į Vokietijų vidaus 
reikalus.

Vakarai laikosi politikos 
vakarinio 

premjeras

Maroke įvyko baisus Jungtinės Valstijos atsakė 7
Žemės drebėjimas Kubai dėl jų santykių jKubai del j y santykių

Moterų diena.
Tą dieną Lietuvoje vyrai, 

pagerbdami moterį, savo žmo
noms bei artimoms perka 
vanas. Pas mus dar nėra 
kios mados.

Šiemet sukaks 50 
kovo 8-oji buvo 
Tarptautinė Moterų

Kiek begalėdami 
me ją iškilmingiau.

Sekmadienį “Laisvės” salė
je, Ozone Parke, įvyks įdo
mus sambūris Moterų Dienai 
atžymėti.

do- 
to-

kaimetų, 
paskelbta 
diena.
atžymėki-

Kovo 8-osios “Laisvės” lai
da bus užpildyta pačių drau- 

' gių moterų raštais.
Vadinasi, tas mūsų laikraš

čio numeris bus labai įdomus. 
Skaitytojai prašomi duoti jį 
paskaityti toms lietuvėms mo
terims, kurios ' mūsų laikraš
čio dar neprenumeruoja.

. Beje, o šių metų balandžio 
7 d. sukaks 80 metų, kai gi
mė Vincas Mickevičius - Kap
sukas.

Lietuvoje toji sukaktis bus 
iškilmingai atžymėta.

Mes taipgi neprivalome jos 
pamiršti!

j. Čikagiečiai rūpestingai ruo
šiasi “Vilnies” 40-metinėms 
paminėti.

Šventė bus atžymėta balan
džio 9-10 dienomis. Jubilieji
nis “Vilnies” numeris išeis 
padidintas.

/ Vilniečiai renka iš gerų sa
vo patrijotų sveikinimus: pra
šo, kad tie, kurie išgali, pa
sveikintų laikraštį su $40 — 

h išeitų po vieną dolerį už kiek- 
Avienerius išgyventus metus.

f jp T — •—
Rytinių valstijų lietuviai, be 

abejojimo, nuo to taipgi ne
atsiliks. šiomis dienomis 
brooklyniškis K. Janeliūnas 
per mane įteikė “Vilniai”

t

baisiai nepatinka, kad Ku- 
bos vyriausybė atima nuo 
JAV piliečių nuosavybes. - 
Viens iš jų šaukė, kad Ku
ba “nuskriaudė Jack Fall 
Everhartą”, atimdama nuo 
jo 20,000 akrų žemės, gal- i 
vijų ir kiaulių auginimo ū- 

1 kį Pinar del Rio provinci
joje, kuris dabar buvo ver- . 

į tas $2,000,000.
Kubos vyriausybė sako. 

' kad jam turtus sukrovė 
snue, . kubiečiai. Į Kubą Everhart 
eiy U j atvyko 1936 m. tik su ke- * 

i liais tūkstančiais dolerių.
I Kubiečiai išrovė krū’mus, ‘ j 
l iškirto miškus ir įrengė 
jam nedidelę farmą. Jis lo-* r | 
bo Kuboje ir įsigijo net 20r 
000 akrų plotą Dabar jo 
farmoje buvo virš 3,000 ra- - j 
guočiu galvijų, 100 arklių; 
1,500 kiaulių ir, beveik gal
vijų padėtyje, dirbo 30 kU> ! -I 
biečių,gaudami tik po$2.70p 
algos per dieną. Kubos vy-f 
riausybė sutinka Ęverhar- 
tui, kaip ir kitiems JAV pi-; i 
liečiams, atmokėti visus į 
įdėtus pinigus, bet ne tuos 
pelnus, kurie įgyti iš kųbie-

Washingtonas. — Vasa
rio 22 dieną Kuba pasiūlė 
Jungtinėms Valst i j ojn s,' 

miestas turėjo j kad abidvi šalys paskirtų 
i po komisiją der y b o m s, 
i idant pagerinus jų santy- 

. kius. Dabar JAV Valstybės 
departmentas davė atsaky-' 
m a. v

Jungtinės Valstijos 
tinka tartis su Kuba, 
tuo pat kartu atmeta 
bos sąlygas. Kuba siūlė ' 
kad einant prie < 
Jungtinės Valstijos nedary-! 

' tų jokių žingsnių, kurie ga-; 
lėtų pakenkti Kubai ekono-! 
miniai arba kitaip. JAV sa
vo notoje atmetė tą pasiū
lymą ir sako, kad, jos kaip 
“laisva ir nepriklauso'ma 
valstybė, gali imtis tokių 

, kokiems matys 
reikalą”. Bet, bendrai, nota 
yra prezidento Eisenhowe- 
rio dvasioje be ultimatiškų 
grasinimų.

Tuo patim 
ingtone eilė 
kongresmanų 
mą ir reikalauja • griežtų

Agadiras, Maroko. —Ko
vo 1 d. mieste ir apylinkėje 
įvyko vienas iš didžiausių 
žemės drebėjimų. Nelaimė
je žuvo virš' 3,000 žmonių ir 
per 5,000 yra sužeistų.

Agadiro miestas pavers
tas į griuvėsius ir liepsnos 
jūras. Pirmasis žemės dre
bėjimas įvyko vidurnakty- 

. vė
liau. žemės sukrėtimai su
ardė elektros laidus ir su-

/kJ JlVIU biaO • . 1 • 1 -1

pareiškė, kad ?.e- 0 antraĖls Yalar^! Chruščiovas
! toliau nebus galima tole- 
' ruoti Antrojo pasaulinio 
! karo liekaną. Berlynas yra 
i V o k i e č i u Demokratinės 
! Respublikos teritorija ir 
Ijis turi būti po jos kontro-

laužė vandens vamzdžius. 
Apie 80 procentų miesto 
pavirto griuvėsiais. Pir
miau šis ] 
apie 50,000 gyventojų.

Iš visos apylinkės armi
jos ir Raudonojo Kryžiaus 
pagalba pribuvo į Agadirą. 
Lėktuvais, atskubėjo dak
tarai ir slaugės iš Jungti
nių Valstijų karinių bazių. 
Pribuvo pagalbos ir iš kitų 
saliu, u

su- 
bet' 

Ku-I

Jau baidėsi sporto 
Žiemine Olimpiada j A Al g

kad jie 
aika su 

! Demokratine Vokiečių Res- 
kad ; publika (Rytų Vokietija), 

du nes jie jos nepripažįsta, 
kartus tiek gyventojų, kaip i Chruščiovas pareiškė, kad 
Rytų, iškėlė pasiūl y m ą, Ij jeigu vakarai nedarys tai- 

i- kos, tai TSRS ir kitos soci-idant viršūnių konferenci
ja nutartų ir pravestų abie- alistinės šalys padarys at- 
iu Vokietijų gyventojų ple- skirą taiką su Rytų Vokie- 
biscitą. tija ir baigs karo padėtį

Maskvoje ramiai 
įvertino Olimpiadą

Maskva. — Nors Tarybų 
Sąjungos sportininkai žie
minėje Olimpiadoje gavo 
daugiau kaip du kartus | 
medalių ir punktų, kaip i 
juos sekanti kitų dviejų 
valstybių sportininkai, bet 
čionai nėra išpūsto džiaug-; 
smo.

Buvo spaudoje ir per ra-| 
diją atžymėta sportininkui 
laimėjimai, bet < 
kreipiama dėmesio į 
bendravimą ir draugavimą, } kams.

Sportininkų sąjungos!,. . - 
pirmininkas E. I. Valuja-1 
vas, kalbėdamas per radiją, | 
sakė, kad dar kartą tarp- i 
tautinis jaunimas sutvirti- ’ 
no savo draugiškumą, o ta
tai stiprina ir tautų taikų 
sugyvenimą.

■■ .1 ■■■tU|Įlį..| I » M H l~»       IĘI

Indonezija vėl gaus 
pagalbos iš TSRS

Bagoras, Indonezija. — 
Tarybų Sąjungos premje
ras Chruščiovas ir Indone
zijos prezidentas. Sukamo 
pasirašė tris dokumentus. 
Tarybų Sąjunga suteiks In
donezijai $250,000,000 pa
skolos dvylikai 'metų.

Indonezija iš Tarybų Są
jungos gaus mašinų, plieno, 
tekstilės, chemikalų, žemės 

daugiau ūkio ir atomines jėgos civi- 
jų ’ liniam naudojimui fabri-

Negrai masiniai 
sujudo pietuose

Montgomery, Ala. —Virš 
tūkstantis negrų studentų, 
dainuodami Jungtinių 
Valstijų himną, demonstra
vo gatvėmis, protestuoda- 
mo prieš persekiojimus.

Orangeburge, S. C., šim
tai negrų studentų marša- 
vo gatvėmis, nešdami obal- 
sius už negrų teises.

sveikinimą su $5 dovana.
Praėjusį pirmadienį “Lais

vės” bendrovės direktorių ta
rybos posėdyje tas klausimas 
taipgi buvo iškeltas. Posėdžio 
dalyviai nusitarė patys svei
kinti ir ragins kitus daryti tą 
patį.

Turime atsiminti, kad ne
užilgo “Laisvė” minės savo 50 
metų gyvavimo sukaktį, tai ir 
mes norėsime, kad čikagiečiai 
mus gražiai pasveikintų. Tad 
atsiminkime tą posakį: Ką 
pirm savęs mesi, tą eidamas 
rasi. / '

Taipgi jie pasirašė kul- 
' ) bendradarbiavimo 

sutartį.
Abiejų šalių vadai išreiš

kė pasitenkinimą Indonezi
jos tarptautine politika.

Squaw Valley, Calif. — 
Vasario 28 d. baigėsi Tarp
tautinė Žieminė Olimpiada. 
Sportininkų žaidimai buvo 
įdomūs ir draugiški. Pirm 
prasidėjo žaidimai, kai ku
ri komercinė spauda ne
draugiškai rašė apie Tary
bų Sąjungos sportininkus. 
Bet žaismams pasibaigus, 
tarptautiniai sportininkai

cKey žaidime Jungtinių 
Valstijų sportininkų grupė 
laimėjo pries TSRS grupę. 
Laike JAV tos grupės žai
dimų su Čekoslovakijos 
grupe, sako, kad TSRS gru 
pės. kapitonas N. Sologubo- 
vas pamokė amerikiečius 
paimti oksigeno, ką ir pa
darė ir jie laimėjo.

Pasibaigus varžyboms, 
amerikiečiai suruošė kitų 
šalių sportininkams išleis
tuves. Benny Bertini ir 
Jack Riley, JAV sportinin
kų vadai, draugiškai atsi
liepė apie tarybinius spor
tininkus. Jack Riley, tarpe 
kitko, sakė: “Mes su rusais 
jau daug kartų, žaidėme per

jautėsi z su§jteugayę, “Ho

kelis pastaruosius metus, 
tai juos gerai pažįstame”. 
O Kitas vadas, Bob Cleary, 
sakė: “Rusai yra l__
draugai. Jie su mu'mis sė- } 
dėdami kalbėjosi ne apie 
komunizmą, bet, kaip ir 
mes, apįe sportą ir mergi
nas”.

Žieminiai žaidimai baigė
si Tarybų Sąjungos sporti
ninkų laimėjimu. Jie’pada
rė 165 ir pusę punkto; ant
roje vietoje pasirodė Švedi
ja, su 71 ir puse punkto; 
trečioje — Jungtinių Vals
tijų, su 71 punktu; ketvir
toje — abi Vokietijos su 70 
ir puse punkto.

Tarybiniai sportininkai 
laimėjo 7, aukso, 5 sidabro 
ir 9 bronzo medalius. Šve
dijos sportininkai gavo 3 
aukso, 2 sidabro ir 2 bron
zo; Jungtinių Valstijų —3 
aukso, 4 sidabro ir 3 bron
zo; Vokietijų — 4 aukso, 3 
sidabro ir 1 bronzo medalį.

Apie atskirus sportinin
kus nerašysime, nes užim
tų laikraštyje daug vietos.

tikri žirniu,

laiku Wash- 
senatorių ir 
kelia triukš-

mą ir reiKaiauja griežių~ nemuš, Ku 
žingsnių prieš Kubą.‘ JieW| čių darbo.

Vėliausios žinios

kad

Atgarsiai po žiemos 
sporto žaismių

Squaw Valley, Calif. - 
Michael Strauss rašo,
geriausiai išsilavinę yra 
Tarybų Sąjungos sporti
ninkai. Jis nepasitenkinęs 
Jungtinių Valstijų sporti
ninkų išsilavinimo laipsniu. 
Jis rašo, kad JAV nėra 
garbės, kada tokių mažų 
šalių, kaip Norvegijos ir 
Švedijos sportininkai lygio
mis. lenktyniavo su mūsų 
šalies sportininkais.

Bet apylinkės biznieriai 
yra pasitenkinę. Jie mažai 
paiso, kas sporte laimėjo, 
bet jie laimėjo. daug pelno.

atomines jėgos
LAIVAI SAUGŪS

Londonas. — Anglai ma
nė, kad atominės jėgos ląi- 
vai gali būti pavojingi. Bet 
veikimas Tarybų Sąjungos 
ledlaužio “Lenin” ir JAV 
karo submarinų jau įrodo, 
kad pavojaus nėra

Montevideo, Urugvajus. 
—Prezidento Eisenho w e- 
rio pasitikimas buvo dvi- 
reikšmis. Vyriausybė dėjo 
pastangų, kad Eisenhowe- 
ris būtų prielankiai pasi
tiktas, bet studentai ir ma
sės gyventojų suruošė pro
testo demonstraciją, šau
kė: “Rankas šalin nuo Ku
bos... Mirtis JAV imperia
lizmui!” O kiti: “Viva Ike”. 
Policija puolė de'monstran- 
tus, daužė lazdomis ir metė 
ašarų bombas.

New Yorkas. —Tūkstan
čiai gyventojų pikietavo 
City Hali, / protestuodami 
prieš nuolatos keliamus 
taksus.

Kabulas, Afghanistan a S. 
—Apie 100,000 žmonių pa
sitiko Tarybų Sąjungos 
premjerą N. Chruščiovą.

Bostonas. Po ilgo teis
mo /'jury” išteisino hollan- 
dietį radiją karininką Wil- 
lemą Van Rie. Jam buvo 
primėtąift^hbūk jis numetė

M

nuo laivo amerikietę Lynn 
Kauffman.

Londonas. — Angį i j a, 
Francūzija i r Jungtinės 
Valstijos, turėdamos dėme
syje TSRS proteštą, sutiko 
dar neskraidyti virš 10,000 
pėdų aukščio į vakarinį 
Berlyną.

Washingtonas. Jung
tinėse Valstijose labai pla
čiai siaučia sniego audros.

Tampa, Fia. — Baltieji 
užpuolė apie 100 negrų stu
dentų, kurie buvo atėję į 
baltųjų valgyklą pietauti.

Washingtonas. — Raketų 
gamintojai reikalauja dau
giau pinigų.

Washingtonas. — Vaka
rai jau išdirbo nusiginkla
vimo planą, kuris bus pa
teiktas viršūnių konferen
cijoje.

Londonas 
tosi daug laivų.

•Anglija sta-

Anglija, Honduras ! 
ir Guatemala

Londonas. — Anglijos 
vyriausybė piktai atmetė 
Guatemalos respublikos rei
kalavimą grąžinti jai ang
lų Hondurasą.

Anglų Hondurasas yra 
dalis Guatemalos respubli
kos. Jis užima 8,867 ketv. 
mylių plotą, ir ten randasi 
100,000 gyventojų. Guate
mala išsilaisvino iš po Is
panijos 1821 metais.

Anglija tą plotą pavergė 
nuo Guatemalos pabaigoje 
19-jo amžiaus. Guatemala! 
jis labai svarbus, kaipo 
platus išėjimas į Atlanto 
vandenyną.

Jau pagerėjo Indijos 
ir Kinijos santykiai

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika sutiko ko
vo mėnesį laikyti su Indija 
konferenciją sienų reika
lais. Nehru, Indijos prem
jeras, kviečia Kinijos 
premjerą Chou Eb-lai at
vykti Indijon.

Kaip jau yra žinoma, 
tarp Kinijos ir Indijos sie
na eina per kalnus ir rais
tus. Ji yra apie 2,500 mylių 
ilgio ir daugelyje vietų ne
buvo nustatyta.

JAU BAUDŽIA NEGRUS 
Už ‘SITD0WN’ STREIKĄ

Henderson, N. C. — Nu
teisė negrą studentą H. M. 
Stoutemire pasimokėti $100 
už “Sitdown” streiką. Kal
tino, kad jis “sėdėdamas” 
padarė maisto krautuvei 
nuostolių. Į teismabutį bu
vo susirinkę virš 300 negrų.

Afganistanas siekia 
savo tautų vienybės

Kabulas. — Afganistano 
užsienio reikalų ministras 
M. Nairn pareiškė, kad jis 
turi vilties, jog Afganistą- r 
na s atgaus nuo Pakistano 
savo teritorijos plotus ’lt 
5,000,000 afganistaniečių.

1893 metais, kada Anglį- 
jos imperialistai valdė Indi
ją, tai jie atplėšė nuo Af
ganistano didelį teritorijos ’ 
plotą, kur gyvena puštų gįj 
minės afganistaniečiai. Da- * * 
bar tą plotą valdo Šiauri
nis Pakistanas.

Pakistane yra 5,000,000 
puštų - afganistaniečių, o 
Afganistane tos tautines:: 
grupės gyvena 4,000,000 
žmonių. Afganistano kara
lius taipgi paeina iš puštų 
giminės.

Traukinio nelaimėje^ 
žuvo 17 žmonių ?

Bakersfield, Calif. — A 
Apie 110 mylių į šiaurę nuo 
Los Angeles miesto įvyko/ 
nelaimė. Topeka &SantaFe 
greitasis keleivinis trauki'* 
nys sudaužė gazolino sunk? 
vežimį.

Kryžkelyje nebuvo gele
žinkelio sargo. Nelaimėje 
žuvo 17-ka žmonių, o 51-nas 
jau atvežti į šio miesto li
goninę.

i

Londonas. —Vėliausiu lai
ku yra statoma daug nau
jų prekybos laivų virš 1,000 
tonų įtalpos. Anglijoje sta
toma 330 laivų, kurie sudąf 
rys 4,116,000 tonų įtalpoj 
Vakarų Vokietijoje — 244 
laivai, 3,268,000 tonų įtal
pos, ir Japonijoje 183 laivai / 
3.135,000 tonų įtalpos.
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Kova del civiliniu teisių
JAV SENATE pradėti debatai dėl suteikimo pieti- 

“nių valstijų negrams platesnių politinių teisių, dėl civi
linių teisių. Debatai tęsiasi be pertraukos; kai kurie se- 

‘ natoriai ten pat ir snaudžia, ir pamiega. Senato restora- 
' has veikia nuolat, kad išvargę senatoriai galėtų dažniau 
užkąsti arba karštos kavos puodelį nugerti.

Pietinių valstijų senatoriai — rasistai — yra pasi
ryžę kalbėti ir kalbėti, “kol visiems atsibos” ir debatai 
bus nutraukti, kol civilinių teisių įstatymas bus pade? 
tas “po stalu”.

Civilinių teisių įstatymo šalininkai sako, mes priver
sime filibusterininkus (tuos, kurie savo ilgomis kalbo
mis mano laimėti) nutilti ir nors kartą pravesime įsta
tymą, suteikiantį negrams platesnes politines teises pie
tinėse valstijose.

Šie metai—prezidento rinkimo metai. Apdairesni 
politikieriai bando taikstytis prie negrų, nes šiaur-ry- 

‘ tinėse valstijose negrų gyvena nemaža ir čia jie turi 
“balsavimo teises. Politikieriai žino, kad negrų balsai 

kai kur gali nusverti jų išrinkimą arba neišrinkimą.

TUO PAČIU KARTU šalies Aukščiausias Teismas 
. tarė savo žodį dėl civilinių teisių įstatymo, padaryto 

1957 metais. Aukščiausias Teismas užgyrė tą ano įstaty
mo dėsnį, sulyg kuriuo Justicijos departmentas turi tei
sę patraukti teisman tuos, kurie pažeidžia negrų balsavi- 

. mo teises.
Taip pat Aukščiausias Teismas nutarė, kad 1,377 

negrų vardai ir pavardės turį būti grąžinta į Louisianos 
valstijos balsuotojų sąrašus. Tos pavardės iš ten buvo 
pašalintos neva dėl to, kad, girdi, jos netaisyklingai bu- 

' vo parašytos.

TOLYDŽIO, kai Senate verda debatai dėl negrų 
teisių, pietinėse valstijose negrai aktyviai kovoja uą.sa- 

*“vo teises, už žmogiškas teises.
Nuvykę į' užkandines, kurios skirtos tik baltie

siems, negrai susėda prie bufetų arba prie stalų ir sėdi > 
"tValandų valandas, reiK^laudąmi, ,^ad jiems duotų vai?; 
* 'gyti, kad jiems patarnautųl’ Vadinasi, jie skelbia pro tęs?

tus sėdėjimu. ■
Įvyksta net fizinių susirėmimų su baltaisiais šovi

nistais. O policija puola negrus, tarytum jie būtų krimi- 
’"rialistai. Negrai areštuojami ir teisiami.

Antai Nashville, Tenn., trys negrai studentai buvo 
^suareštuoti ir teisti. Nubausti $160 pinigine bausme. Kai 
\ suimtieji buvo teisiami, tai tūkstančiai negrų susirinko 
./palei teismabutį ir giedojo JAV himną. Tai buvo didžiu- 
5 Jis protestas prieš rasistus.

per visas pietines valstijas vyksta negrų vienokio 
,,.ąr kitokio pobūdžio kova už lygias teises su baltaisiais.

Rojus M\zara

Lituanistinio mokslo citadelėje
(Pąbaiga)

Kiekviena kult ū r i n g ą 
tauta juk seniai turi ir sa
vo kalbos žodynus ir savo 
literatūros istoriją. Bet lie
tuvių tautai reikėjo laukti 
socialistinės, tarybinės san
tvarkos, kol visa tai ji galė
jo pasiruošti.

Jau išleisti penki žodyno 
tomai — V-asis su raide K. 
Tai stambi, 1,000 puslapių 
knyga, kurią redagavo: K. 
Ulvydas (atsakoming a s i s 
redaktorius), Z. Jonikaitė, 
B. Vosylytė, J. Kruopas, 
J. Kabeika.

Mane stebino tai, kokiuo 
rūpestingumu ir atkaklu
mu žodynas ruošiamas. Pir
miausia žodžiai, jų pras
mės, jų visapusiškas ap- 
sklembimas alfabetiškai su
rašomi į korteles; tokių 
kortelių jau surinkta apie 
tris milijonus! Ir tai toli 
gražu ne viskas: dirbama, 
renkama ii’ toliau.

—Iš kur jūs tuos žodžius 
ir sugaudo te?

—Iš liaudies lūpų ir iš 
knygų,—buvo atsakymas.

ir apie 30,000 dainų melo
dijų. .. /•

Bet ši milžiniška medžia
ga mūsų praeičiai pažinti 
neneštų naudos, jei ji ne
būtų susisteminta, jei ne
būtų surūšiuotą, j-ei nebūtų 
sukataloguota. Tautosakos 
skyriuje, taigi, dirba kelio
lika žmonių. Man buvo sa
kyta, kad jau yra susiste
minta apie 80,000 liaudies 
dainų tekstų.

Institute veikia Fonogra
mų skyrius. ’ Atvyksta čia 
senutės lietuvių liaudies 
dukros - dainininkės, na, ir 
jos įdainuoja į magnetofo
ną savo dainas. Paskui iš 
to kompozitoriai užrašo jas 
į natas, kad amžiams gy
vuotų.

Sakau: kiekvienas Insti
tute dalykas mane didžiai 
stebino!

Lietuvių literatūros 
istorija

RASISTAI NESNAUDŽIA. Rock Hill mieste, 
\.Swth Carolina valstijoje, paradavo ku kluks-klaninin- 
Įai. Jie grąsino teroru negrams ir tidms, kūne negrams 

Arjpritaria.
.‘.“7 Ku kluks-klanininkai, sakoma, pradėsią iš naujo or- 

.gąnizuotis. Net ir į Niujorką jie prisiuntė savo organi- 
zatorių. Sako, dabar, girdi, laikas pradėti griežtą kovų 

w’. J’už baltųjų reikalus”.
Kitais žodžiais: kova už civilines teises plečiasi.

& .7? ',. Rasistai joje turi būti pralaimėtojais! Laimėti pri- 
•. ‘valo žmoniškumas!
1I3L m . - --------------------------------- -^'Koijgresm. Anfuso sumanymas

JAV ATSTOVŲ BUTE kongresmarias Victor L. An- 
f ūso, iš Brooklyno, įteikė Užsienio reikalais besirūpinan
čiam komitetui (Committee on Foreign Affairs) įdo- 

, Ptyį sumanymą, rezoliuciją H. Q. R. 89,
' Kpngreąmanas Ąnfuso teisybę sako, jog tiek JAV, 

/St&fc ir^Tarybų Sąjungos žmonės trokštą, kad tarp ąbie- 
// ių šitų šalių būtų nenutraukiamas prięteliškumąs ir tąi- 

sambūvis.
../r . Toliau rezoliucijoje sakoma, kad sulaikymas atomi- 

biųų ginklų bandymų (nors tai labai pageidaujama) pats 
šąvaime dar nepastos kelio kitam pasauliniam karui; 
keikia eiti prie nusiginklavimo ir taikaus sambūvio už-

Kongresmanas Anfuso ragina, kad būsimoje viršū
nių konferencijoje JAV prezidentas pasiūlytų tokią for- 

zmųla; Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga turėtų 
ląjštį sąvo žmonėms referendumu nubalsuoti, ar jie no
ri karo ar taikos; kol žmonės to klausimo nenubalsuos, 

-nėturįs būti pradėtas karas. Kongresmano nuomone, mi- 
ClHaripĮus veiksmus tegalima būtų pradėti be žmonių va- 

V’.-liosątsiklausimo tiktęn, kur yra reikalo paremti Jungti-
Tautų policijos žygius*,

‘ ’ ’Sunku nasakvti. ar ši konerresmano Anfuso rezoliu?Sunku pąsąlęyti, ar ši kongręsmąno Anfuso pezoliu? 
ją ras. Kongrese pritarimo arine. Veikiausiai ji bus at? 
estą,, kaip “nepraktiškas sumanymo?”,

Mums kelią abejonę tas rezoliucijos punktas, kuris 
kalba apie Jungtinių Tąųtų policijos veiksmų parėmimą, 
Th;.vęjksmų gali būti visokių: reikalingų ir nepeikalin?

naudingų ir žalingų, ...

Pastatyti kalbos žinovai, 
ekspertai, kurie perskaito 
kiekiveną iš spaudos išėju
sią originalią lietuvių kny
gą. Skaitydami, atsargiai, 
apgalvotai iš jos pešioja 
reikšmingesnius, būdinges
nius p o s a k ius, atitinka
mam žodžiui - paryškinti. 
Visa tai surašo į korteles, 
iš kurių žodyno redaktoriai 
atsirenka, kas reikia, ir de
da žodynan.

Darbas nėra lengvas. Jis 
man atrodo net nuobodus, 
sakyčiau įkyrus. Bet taip 
mokslininkai dirba, taip 
reikia dirbti! Mokslinin
kais miela tai/ khs inumš,- 
paprastiems ž m o n e! liams, 
atrodo “įkyru.” Jie paskęs
ta savo darbe, gal nė nepa
galvodami, koks jis vertin
gas ir naudingas lietuvių 
tautos kultūrai pakelti.

J. Kruopas sakė:
—“Lietuvių kalbos žody

nas” stengiasi apimti kiek 
galint visą tūkstantmečiais 
sukurtą lietuvių tautos žo
džių lobį. Turtingiausias ir 
neišsenkamas Žodyno šal
tinis yrą šnekamoji lietu
vių liaudies kalba, iš kurios 
per daugelį dešimtmečių 
surinkta šimtai tūkstančių 
žodžių ir posakių...

Kiti darbai

Jokia tauta negali pasi
girti savo kultūriniais lo
biais, jei ji neturi savo li
teratūros istorijos. Iki ta
rybinių metų lietuvių tau
ta savo literatūros istorijos 
neturėjo. Tik tarybiniais 
laikais buvo pradėta rimtai 
rūpintis literatūros istori
jos išleidimu.

Tokios istorijos paruoši
mas marksistine - leninine 
metodologija — herkuliškas 
darbas. Ir šis Institutas to 
darbo ėmėsi dideliu ryžtu 
ir atkaklumu. >

Lietuvių literatūros isto
rijos vyriausiuoju redakto
rium yra pats‘ Instituto di
rektorius, 1 akademikas K. 
Korsakas, profesorius, vie
nas įžymiausių literatūros 
kritikų. < j ? ; . . .•

—-Jąų du litęrątųros is
torijostomus i$eį$omę, — 
pasididžiupdai^ąš sako jis.

—Abudu durių, abudu su 
dideliu i godumu perskai
čiau,—tariau aš. Jei to
kia istorija būtų išvydusi 
pasaulį, sakysime, nors 
prieš 20-30 metų, šiandien 
mes būtum e./visa galva 
aukštesni.

Institutas pasiryžo su
rinkti ir paskelbti lietuvių 
kalbos tarmes, jų pobūdį. 
Siunčiami į provinciją tam 
reikalui paruošti darbuoto
jai, na, ir jie tiria, užra
šinėja tai, kaip žmonės kal
ba toje bei kitoje vietose.

Ligi šiol daugiau kaip du 
trečdaliai Lietuvos ploto 
jau ištirta. Spėjama, kad 
iki 1905 metų tarminiu at
žvilgiu bus baigta tirti' vi
sa Tarybų Lietuvos terito
rija.

Instituto darbuotojai ti
ria Lietuvos vietovvardžių 
—miestelių, kaimų, viensė
džių, upių ir upelių pava
dinimus. Jau surašyta į 
korteles daugiau kaip šim
tas tūkstančių vietovar
džių!

—Sutinku!—atsakė Kor
sakas. — Bet, kąip žmonės 
sako, geriau Vėliau negu 
niekad. Buržuazijos valdy
mo metais apie tokią isto
riją, kokią mes dabar lei
džiame, Tebuvo galima tik 
svajoti.

I- ąjį tomą redagavo: L. 
Gineitis, K. Korsakas, J. 
Lebedys, M. Lukšienė, V. 
Mykolaitis.

II- ąj’į: L. Gineitis, V. Ku
bilius, J. Lebięnka, B. 
Pranskus, K. Umbrasas.

Pirmasis tomas apėmė 
rašytojus ląikotąrpyje nuo 
M. Mažvydo “Katekizmo” 
iki baudžiavos panaikini
mo; ąntrasis-r??į!iuo baudžia
vos panaikinimo iki 1917 
metų Spalio revoliucijos.

-—Trečiasis literatūros is
torijos tomas ąpims laiko
tarpį nuo 1917 įkį 1940 me
tų, kuriais 1 actu va pasi-

W

Tautosąka
Tautosaką yra patsai 

svarbi ausias kiekvienos 
tautos lobis. Iš tautosakos, 
įš dainų ir pasakų tauta 
gąlf save pažinti, savo pra
eitį sužinoti. •

Institute yrą daugiau 
kaip 600,000, tautosakos už
rašymų. Tąme tarpe yra 
užrašyta . ąpįe 200,000 lie
tuvių liaudies dailių tekstų

. ■ 4

skelbė tarybine respublika, 
—kalba Koršąkas,

—Kaip šis tomas bus di
delis?

—Apie tūkstančio pusla
pių, o gal daugiau, gau
nu atsakymą. — Kai kurie 
mano, reikėtų jį skirti į dvi 
dalis, bet, atrodo, išleisime 
viename.

—Kada jis išeis iš spau
dos?

—Šiais metaiss — užtik
rino vyriausias r e d a k to
rius. — Prieš Liepos 21- 
osios šventes būtinai turė
sime jį išleisti.

K. Korsakas pasakojo, 
jog III-iajame tome yra 
paskirta vietos ir JAV lie
tuvių rašytojams ir jų kū
rybai.

—Na, o ketvirtasis lite
ratūros istorijos tomas lies 
vyriausiai tarybinius rašy
tojus ir jų kūrybą, —* pri
deda direktorius.

Darbas didelis, darbas 
svarbus, darbas labai nau
dingas mūsų tautai!

Vyriausias redaktorius 
parodė man kai kuriuos 
rankraščius, ruošiamus 
spaudai. Parodė jis, kokiu 
atsidėjimu jam tenka tūlų 
autorių - bendr a d a r b i ų 
straipsnius taisyti — taisy
ti, gerinti, perleisti pro 
marksistinę - lenininę priz
mę, kad kiekvienas rašyto
jas, apie kurį istorija mini, 
ir jo kūryba būtų pristatyti 
marksistinėje šviesoje.

Pagyriau aš prof. Korsa
ką už tą įvadą, kurią jis 
padarė I-ajame istorijos to
me.

Sakiau: -
—Tai meistriškas j dar

bas ! Tai didi pamoka Idek- 
vį-enam, .norinčiam . pilnai 
sup.rąsti, ąr,. įvertjpti mūsų 
praeities literatūrinę kūry
bą!

O jis:
—Bet tamsta nežinote, 

kiek visam tam reikėjo dar
bo, pastangų įdėti. Teko 
labai daug skaityti, galvoti, 
s t u d i juoti marksistinius-, 
lenininius veikalus. Mes gi 
turime daug prieštaringų 
rašytojų! Paimkime tik to
kius, kaip M. Valančius, V. 
Kudirka, Maironis, Vydū
nas, Balys Sruoga, V. Krė
vė, P. Vaičiūnas, ir daug, 
daug kitų. Jų kūryboje 
prieštaravimų tiek daug! 
Visa tai reikia išanalizuo
ti, na, ir marksistiškai iš
aiškinti. Atžagariai, istori
ja liktų bevertė.

Literatūros muziejus
Nuvedė mane direktorius 

į vieną salę, kurioje veikia 
literatūros muziejus, čia 
sienas margina lietuvių li
teratūros gigantų portre
tai : Maironis, Valančius, 
Adomas Mickevičius, Bara
nauskas, Rėzą, Daukantas, 
įr daug kitų.

Muziejun sutelkta keletas 
tūkstančių visokiausių ver
tingų palikimų iš mūsų li
teratūrinės praeities.

Man buvo sakytą, jog In-

K. Kprsąk^sirR.Mizara Lietuvių kalbos ir literatūros insti
tutą iUU2iejUje Apše gruodžio 24 d. Ant sienos matyti 

pprtretaj r j(is kąiręs): IVJ^ipQnio, <
lyjipHpyičjaup, Pąyąp^lfQ, Strazdo, ^96. PąMkąnt9-

•: SS

stitutas plečia ryšius-su už-' 
sienio filologais lituanis
tais: su prof. Safarevičiu- 
mi ir Ostrembskių—iš Len
kijos, su prof. K. Ameriu— 
iš Pęm, Vokietijos, su pro
fesoriais P. Trostu ir Me- 
čeku iš Čekoslovakijos, 
su pręf, E. Neminini — 
Suomijos, su prof. K. Fal- 
ku — iš Švedijos, ir su kit. 
kraštais. Institutas palai
ko su jais nuolatinį susira
šinėjimą.

Tai parodo, sako darbuo
tojai, kad mūsų lietuvių 
kalbos ir literatūros insti
tutas vis labiau darosi pa
sauliniu lituanistikos cent
ru.

Nieks to negali užginčy
ti !

Susibūrę žymesnieji Ins
tituto darbuotojai į vieną 
salę ir nies visi čia nusi
traukėme paveikslą.

Is t cri jos institutas
Kaip minėjau, čia pat ■ 

yra ir kitas pastatas, ku
riame veikia Lietuvos 
Mokslų Akademijos Istori
jos Institutas.

Užėjome ten su K. Korsa
ku. Radome akademiką J. 
Žiugždą, Instituto direkto
rių, radome amerikiečiams 
lietuviams gerai pažįstamą 
istoriką Juozą Jurginį; ra
dome čia daug kitų darbuo
tojų.

Istorijos institutas lei
džia. kaip žinia, “Lietuvos 
TSR istoriją.” Tai irgi mil
žiniškas darbas. Ji bus tri
juose tomuose. I-asis tomas 
jau išėjo iš spaudos; šie
met, sakoma, bus išleistas 
Il-asis tomas. Išleista su
trumpintą “Lietuvos TSR 
istorija.”

Bet ’apie šį Institutą ir 
jo , ęlarbu^ .reikėtų parašyki 
ątškir^ ^rąiįsnĮ . J * f • J

CLEVELAND, OHIO
LLP Į5 Apskrities 
ir kuopų reikalai

l Pirniesniame 15 Apskr. 
Komiteto pasitarime nutar
ta turėti LLD 15 Apskr. 
konferenciją balandžio 3 
d., todėl turės įvykti visa 
eilė pasitarimų bei susirin
kimų prie konferencijos 
pasiruošimui.

Kovo 11 dieną įvyks visų 
Apskr. Komiteto narių su- 
sirkimas apsvarstymui ne 
tik konf., bet ir kitų drau
gijos reikalų.

Kovo 18 d. šaukiamas 
190 kp. narių susirinkimas, 
kuriame, be kitų reikalų, 
reikės išrinkti delegatus į 
konf. Kviečiame visus na
rius atsilankyti.

Kqvq 12 d. Moterų Klu
bo pare su 50 Moterų die
nos 50 metų sukakties atžy- 
mėjimų.

Kovo 26 d. įvyks L. D. 
Pašalpinės Draugijos ban
ketas pagerbimui visos 
valdybos, kuri ištikimai ir 
gražiai per eilę metų 
Draugijai tarnaują. Se
kančiame Draugijos susi
rinkime, kuris įvyks kovo 
16 d., visi dalyviai galės 
įsigyti banketo fikietus. To 
pageidauja ręngėjąi, kad 
žinotų, kięk maisto paga
minti, . /.

Daugeliu su .nekantrumu 
laukia mU3U choro rengia
mo koncerto, kuris įvyks 
gegužės 15 d. įtiek tai lie
čia chprą, jo mokytojas J. 
Krasnickas jį puikiai mušt- 
ravoja. Reikią tikėtis, kad 
jis pasirodys geriau, negu 
kada nore pirmiau. Tąipgi 
ir. mūsų solistai.

Svarbu, , kad turėsime ne
mažai svečių ir iš kitų 
miestų, Drg, J. K. Mažukna 
išPitįsburgho žadą būti ir 
pąkajbėti ąpię Lietuvą, ką 
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ALDLD
Šių metų Centralinis 

mitetas yra iškėlęs 
puikų obalsį, būtent, 
dinti mūsų draugijos narių 
skaičių. Tai neapsakomai 
svarbus klausimas. Jei šis 
iškeltas obalsis pasieks ne 
tik kuopų veikėjus,, bet ir 
eilinius narius ir pažadins 
juos griebtis darbo, tai pa
kėlimas draugijos narystės 
kokiais penkiais šimtais bus 
nesunkiai pasiektas.

Praėjusios savaitės “Vil
nyje” pastebėjau redakcinį 
straipsnį, kuriame rašoma, 
kad mūsų spaudoje yra ne
pakankamai kalbama apie 
Literatūros Draugijos veik
lą. Raginama daugiau 
šyti apie kuopų veiklą, 
tuo- aš labai sutinku, 
kuopos yra draugijos 
matas. !

Kaip dabar matosi, 
j visa eilė kuopų ir 
tys mojasi gerai 
buoti. Tai labai geras 
kinys.

Bet dar randasi toli atsi 
likusių kuopų. /Jos 
klauso prie apskričių, 
ir susirinkimų 
Ypač Pennsylvanijos vals
tijoje randasi keletas tokių 
kuopų. Į tai turėtų speci? 
alų dėmesį atkreipti Centro 
Valdyba. Reikia ieškoti iš
eities tų kuopų atgaivini- • 
mui.

Centralinis Komitetas 
' šiemet yra pasimojęs na
riams duoti net dvi gražias, 
naudingas knygas, j ei: tik • 
iždas ištesęs. Reikia, kad ir 
kuopos prisidėtų prie drau- 
gijos iždo sustiprinimo.

Nepamirškime, kad šie- . 
met liepos mėnesį įvyks 
mūsų draugijos suvažiąvi- 
rnas. Suvažiavimas įvyjks i
Philadelphijoje. Tuomi j^u, / 
dabar reikia, visoms 
poms/,,Apsirūpinti.' 
delegatai ‘turės suvežti ir 
išduoti ’raportus išsavo 
veiklos. Tada sužinosime, 
kurioje kuopoje veikla ge
rai stovi, o kurioje yr^t. at
silikusi. ''

Centralinis Komi tetas 
karštai ragina visus veikė
jus, visas kuopas ir visus 
narius pagyvinti savo veik
lą, darbuotis dėl pakėlimo 
narių skaičiaus, visais ^bū
dais stengtis gauti naujų 
narių. Visi atlikime savp 
šių metu užduotį! •\

C. K. Narys K. D.

5 KoA 
labai,

ra- 
Su 
nes 
pa-

Worcester, Mass.
Operete “Išeivis” 

Sekmadienį, balandžio 24 
d., pas mus bus suvaidinta 
viena iš gražiausių opere- 
čių — “Išeivis”. Ją paraše 
Stasys Šimkus.

Prašome įsitėmyti ii e 7. 
'vien Worcesterio lietuvius,,?
bet ir kitų kolonijų. Opei*^ 
tė bus vaidinama tik Wor- v 
cesteiyje. Choro vądpvą? 
Dirvęlįs dedą visąs pastan
gas, kad ji būtų gražiai su- 1 
vaidinta.

Aido choro ir jėgos ma
žėja. Turime būti realistai^ O 
ir . nuo tiesos neužsimerkti. 
Kažin ar bębųą galima 5 
eityje daugiau operečių ir 
suvaidinti?

Kreipiu dėmesį ir kitų 
kolonijų lietuvių. Kas mylį- 
U dailę, tai atvykite ir pą- : ? 
matykite šią operetę, o ne- : 
sigailėsite.

Kalvis V 
.\

jis ten matė besilankydą- Jį 
mąs. Su jo, be abejo, ątr 
vyks ir daugiau pittsbur? 
ghiečių. Nuo to, aišku, ne
atsiliks Akrono bei Youm 
townp draugai. Apie lai 
ir vietą bus pranešta 
liau. J. fcebr

2p.-Laisvė (Liberty)-* Benktad., kovo (March) 4, 1!
>:i / .T- ■■

'b:



Tarybines dainos ir operetės 
įžymusis meistras

' kovo dramos teatre, diri- 
• gento ir kompozito riaus 
i pareigose, Maskvos “Ermi- 

Kas iš mūsų nežino Mask-1 tažo” ir Satyros teatruose, 
vos radijo šaukimo signalo::vėliau — Leningrade. Čia

i jis vadovavo T a r y b i hių 
! kompozitorių sąjungai, Pi- 
'onieriu rūmu ansambliui ir

gimimo sukaktuvėms 
pažymėti

“Ir platus gi kraštas 
mūs gimtasis”...

Ši melodija iškilmingai. bendradarbiavo su d. Utio- 
ir galingai skambėjo Di- sovo orkestru.
džiojo Tėvynės karo metu, j Dirbdamas teatruose Du- 
kovoje su vokiškaisiais fa-1 najevskis sukūrė muziką 
šistais. Su įtemptu dėme- j daugeliui dramos spektak- 
siu ją gaudė Stalingrado į ]ių. Nuo 1944 m. Duna- 
gynėjai, Baltarusijos ir . jeVskis persikelia i Maskvą, 
įvairių kraštų partizanai,, Pagrindiniai Dunajevskio 
tarybiniai darbo žmonės ; kūrybos barai buvo: opere- 
giliame užnugaryje, žino-:te, masinė daina ir muzi- 
dami, kad po šio signalo j pa kino filmams. Iš Du- 
tuojau pasigirs diktoriaus . naj-evskio sukurtų operečių 
balsas, kuris praneš Vy-' didžiausią popui i a r u m ą 
riausiojo kariuomenės vadoljgavo; “Laisvasis vėjas,” 
įsakymą apie naujas Tary-: “Baltoji akacija,” “Auksi- 

slėnys,” “Klauno sū- 
ir kt. Jis sukūrė mu

ziką daugiau kaip 30 kino 
filmų (“Linksmieji vyru
kai,” “Cirkas,” “Kubanės 
kazokai,” “Kapitono Gran
to vaikai,” “Linksmosios 
žvaigždės,” “Ištikimybės 
išbandymas,” “Volga - Vol
ga,” “Pavasaris” ir kt.).

Dunajevskis parašė su- 
virš 300 dainų, iš kurių 
.didelį populiarumą turi: 
“Linksmųjų vyrukų mar- 
„„j” (charakteringa, kad 

Išiai dainai Dunajevskis pa- 
Dunajevskis gimė 19001 rašė 36 varijantus ir tik 

m. sausio mėn. 30 d. Loch-137-as varijantas buvo galu- 
vicų mieste, buv. Poltavos ' tinis), “Daina apie Kachov- 
gub. Muzikinį išsimoksli- ką,” “Daina apie laisvą vė- 
nimą gavo Charkovo kon- ją,” “Daina apie kapitoną,” 
servatorijoje. Dunajevskis j “Entuziastų maršai,” “Fiz- 
dirbo (nuo 1919 m.) Char- kultūrininkų maršas,”

binės Armijos pergales. nįs 
Šios dainos “Daina apie: nus 
Tėvynę” (žodžiai Lebede- 
vo-Kumačio) pasirodymas 
sutapo su nauju TSRS 
K onstitucijos projekto 
svarstymu ir ji praskambė
jo kaip “muzikinė deklara
cija” — didelių tarybinio 
žmogaus teisių, kurios at
spindėjo pagrindiniame ša
lies įstatyme. Ši melodija 
ir šiandieną skamba po vi
są pasaulį, sukurta talen
tingo tarybinio kompozito- gas 
riaus I. O. Dunajevskio.

KLAIPĖDOJE
Sausio 28 dieną sukako 

15 metų, kai /Tarybinė Ar
mija išlaisvino iš hitlerinių 
grobikų Lietuvos uostą 
Klaipėdą. Nors ir baisiai 
nuniokojo miestą fašistai, 
tačiau Klaipėdoje darbo 
žmonės per 13 Tarybų val
džios metų ne tik užgydė 
karo žaizdas, bet ir, broliš
kų tarybinių tautų padeda
mi, žymiai pralenkė prieš
karinį lygį, pastatė naujas 
pramonės įmones, įsteigė 
naujas mkyklas, kultūri
nes įstaigas.
Didėja žuvies sugavimas

Tarybų valdžios metais 
Klaipėdoje sukurtas galin
gas žvejybinis laivynas, pa
statytas žvejybos uostas, 
vienas stambiausių šalyje 
žtivies konservų fabrikas, 
šaldytuvas, medinės taros, 
tinklų gamybos, laivų re
monto ir kitos įmonės. Klai
pėdos žvejybinės organiza
cijos per pirmuosius sep
tynmečio metus sužvejojo 
vieną milijoną centnerių 
žuvies.

Lietuvos žvejų laivus da
bar galima sutikti ne tik 
Baltijos jūroje, bet ir šiau
rės Atlante bei prie tolimo
sios Kanados krantų, šie
met respublikos žvejai 
plauks į naują žūklės rajo
ną prie Afrikos krantų žve
joti sardinių ir tunų.

Lietuviški laivai
Pokario metais pastatyta 

Baltijos laivų statykla — 
viena stambiausių/gamyklų 
Lietuvoje, čia taip pat sta
tomi 300 t. talpos upiniai 
motorlaiviai. Lietuvos lai
vų statytojų kolektyvas pir
masis šalyje pradėjo statyti 
metalinius automatinius 2,- 
500 tonų keliamosios galios 
plaukiojančius dokus.
' Uostamiestis statosi

Karo metu buvo sugriau
ta 60 procentų miesto gy

venamųjų namų. Pokario 
metais naujai pastatyta ir 
perduota naudotis darbo 
žmonėms 160,000 kvadrati
nių metrų gyvenamojo plo
to. Pietinėje miesto daly
je išaugo puikus žvejų gy
venamasis rajonas su dau
giaaukščiais pastatais, as
faltuotomis gatvėmis. Bu
vusiuose dykuose plotuose 
Įsikūrė “Baltijos” žvejų 
kolūkio ir laivų remonto 
įmonės darbininkų gyven
vietės.

Statybų tempai kasmet 
įgauna vis platesnį užmojį. 
Per pirmuosius septynme
čio metus Klaipėdos staty
bos trestas perdavė miesto 
gyventojams daugiau kaip 
20,000 kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto.

Klesti kultūra
Uostamiestyje atidaryta 

jūreivystės mokykla, ruo
šianti kadrus žvejybiniam 
laivynui, buhalterinės ap
skaitos žemės ūkio techni
kumas, pedagoginė mokyk
la, Kauno politechnikos in
stituto vakarinis skyrius, 
profesinė - techninė mokyk
la, visa eilė bendrojo lavini
mo mokyklų. Mokyklų 
skaičius mieste palyginti su 
1939 metais išaugo dau
giau kaip trigubai. Kelis 
kartus padidėjo moksleivių 
skaičius.

Mieste dabar veikia 5 li
goninės, o kiekvienam 10 
tūkstančių gyventojų t-enka 
20 gydytojų.

Uostamiestyje yra dra
mos teatras, 3 kinai, kultū
ros namai, kultūros ir po
ilsio parkas, dešimtys dar
bininkų klubų. Į pajėgų 
saviveiklinį kolektyvą išau
go miesto vykdomojo komi
teto darbuotojų choras, ku
riam pirmajam respubliko
je suteiktas Liaudies ope
ros teatro vahdas.

“Mano Maskva,” “Grįžau 
aš iš Berlyno,” “Keliai-ke- 
leliai,” “Daina apie tolimą 
draugą,” “Jaunimo daina,” 
“Mokyklinis valsas” ir kt.

Dainingos ir melodingos 
Dunajevskio jd'dinos tvirtai 
susiję su šiuolaikinėmis ta
rybinės liaudies kūrybos 
tradicijomis. Dunajevskio 
melodijos buvo tuo fakto
riumi, kuris formavo tary
binių liaudies dainų stilių. 
Viena jau ši aplinkybė Du- 
najevskį stato į pirmąją 
mūsų šalies muzikinės kul
tūros veikėjų eilę.

Dunajevskis yra vienas iš 
mylimiausių tarybinių 
kompozitorių, kurio dainos, 
operetės, muzika iš kino 
filmų plačiai skamba ir 
mylimas ne tik paprastų 
tarybinių žmonių mūsų tė
vynėje, bet jos žinomos ir 
užsieniuos ir plačia j ame 
pasaulyje.

Už kino filmus “Cirkas,” | kitų. 
“Volga-Volga.................................
kino filmą “Kubanės kazo
kai” (1950) Dunajevskiui 
du kartus buvo suteikta 
Stalininė premija. Už įžy
mius nuopelnus tarybinio 
muzikinio meno srityje 
Dunajevskiui suteiktas 
RTFSR liaudies artisto 
vardas.

Dunajevskis mirė 1955 
m. liepos mėn. 25 d. Mask
voje. S. M ar gėris 1

56 pradiniai medicinos dar
buotojai ant kiekvienų 10 
tūkstančių žmonių. Visi 
gydytojai ir medicinos dar
bininkai yra valstybės ap
mokami.

Sovietų Sąjungoje vi
siems piliečiams yra užtik
rintas veltui gydymas ir 
medicininis aptarnavimas. 
Sovietų valdžia skiria di
džiausias 
steigimui dar vis daugiau 

Washington^. — Ant- ligoninių, sanatorijų, poil- 
arktikoje įgula TSRS laivo'šio namų ir vietų, vaikams 
“Sovietskaja Ukraina” pa- darželių, gimdymo namų, 
sveikino amerikiečius, ku- ~
rie pasiekė Bellingshause- 
no jūrą. Ta jūra pavadinta 
rusų admirolo vardu, kuris 
pirmas ją pasiekė 1821 'me
tais.

Jie bus kvalifikuoti 
laivų' statytojai

Juozą Vaitelį iš pat ma
žens labai traukė įvairios 
mašinos. Baigęs astuonias 
klases, jis atėjo dirbti į 
Baltijos laivų statyklą 
Klaipėdoje. Po kurio laiko 
įsigijo laivų surinkėjo spe
cialybę. Darbas jam pati
ko. Jis panoro giliau susi
pažinti su laivų statybos 
menu. Todėl, kai pernai 
rudenį prie įmonės buvo 
atidarytas laivų statybos 
technikumas, Juozas Vaite
lis padavė pareiškimą, pra
šydamas priimti jį į šios 
mokyklos vakarinį skyrių.

Technikume mokosi ir jo 
darbo draugai — laivų su
rinkėjas A. Bubelis, kam
šyto j as K. Anike v i č i u s , 
technologas N. Bičkovas ir 
dešimtys kitų. Po penkerių 
metų vieni jų taps techni
kais - laivų statytojais, kiti 
įsigys metalo apdirbimo bei 
suvirinimo pramonės tech
nikų - technologų specialy-

Pergalės paminklas 
Klaipėdoje

J. W. Thomson

Sveikata Sovietų Sąjungoje
Žmonių, sveikata Sovietų 

Sąjungoje yra prižiūrima 
pirmoje vietoje. Žmonių 
sveikatos tyrinėtojai su
randa, kad žmogus indust
rijoje bei kitokiame užsi
ėmime turi būti pilnai 
sveikas ir pasilsėjęs, k a d 
atliktų sėkmingai ir gerai 
užduotą darbą. Todėl So
vietų Sąjungoje per radiją, 
spaudą ir suoeigose specia
listai mokina žmones, kaip 
būti sveikiems, nesirgti.

“USSR” žurnale paduoti 
skaičiai rodo, kad dabar 
Sovietų Sąjunga jau turi 
360,000 gydytojų ir 1,000,- 
000 slaugių. Prie to, yra 
tūkstančiai gydytojams ir 
ligoniams p a t a r n autojų, 
akušerkų, farmaciologų ir 

. Ten dabar yra dau- 
(1941) ir'g’iau ne£’u 17 gydytojų ir

sumas pinigų

dispensarjjų ir moterims ir 
vaikams kasdien lankymo 
įstaigų. Dabar jau įrengta 
ligoninėse 1,500,000 lovų. 
Dar yra rengiama vieta dėl 
530,000 lovų, bet 1965 me
tais Sovietų Sąjungoje bus 
įrengta 2,000,000 lovų1 li
goninėse. Palyginant, tai 
bus apie 96 lovos ant 10 
tūkstančių žmonių.

“USSjR.0 ' žurnalas ap
skaičiuoja', kad bėgyje se
kančių sėptynerių metų So
vietų Sąjunga turės 500,- 
000 gydytojų. Tai bus vie
nas gydytojas ant 420 žmo
nių. Jaunų medicinos mo-' 
kinių skaičius sieks net 1,- 
500,000. Visas žmonių 
sveikatos ,z prižiūrėjimo su
tvarkymas sumažins žmo
nių mirtingumą, ypatingai 
vaikų, ir pailgins amžių.

Sovietų Sąjungoje že
miausias mirtingumo skai
čius pasaulyje; 7Vz miršta 
iš kiekvieno tūkstančio; ir 
dar vis su kiekvieneriais 
metais mažėja. Vaikų mir
tingumas sumažėjo 85.7%. 
Sovietų s Sąjungoje abelnai 
žmonių amžius pailgėjo iki 
65 metų.

Profesorius Vasili Trut- 
nov rąšo, kad pavojingiau
sios limpančios ligos, kaip 
karštligė, rauplės, maras ir 
cholera, visai prašalintos ir 
sumažintos kitokios lim
pančios ligos. Už keleto 
metų jos visai bus paša
lintos. Pavyzdžiui, 3,400,- 
000 vaikų darželiuose ir 
kitokiose įstaigose yra ap
rūpinti prižiūrėjiiųu įvai
rių ligų' Sovietų'' valdžia 
paskyrė 103 bilijonus rub
lių vaikų. sveikatos priežiū
rai. , , /

Sovietų Sąjungoje didžiu
lės dirbtuvės turi įsteigę 
medicinos t ir poliklinikos 
punktus, H ’ kur darbininkai 
veltui gauna medikalę pa
galbą ir apsaugą nuo ligų.' 
Pav., Maskvoj e Likhachvo 
automobilių dirbtuvėje me- 
dikalinis štabas susideda 
iš 13 medicinos specialistų, 
142 įvairiose specialybėse 
gydytojų, 250 gydytojams 
patarnautojų.- Ten yra li
goninė, poliklinika, 17 pir
mosios pagalbos stočių, 4 
sveikatos /skyriai; šventa
dienių; namai ir sanatorija. 
. %: Poct^W) Enginering ir 

Uralu mašinų dirbtuvėse 
medicinos skyrius ir darbo 
unija veikia išvien sutvar
kyme geresnių darbinin
kams darbo- sąlygų, kur 
žymiai buvo sumažintas 
susirgimų skaičius ir pa
didintas darbo našumas.

Garlovkoje, Ukrainos 
R e s p u b likoje, Dolomito 
dirbtuvėje medicinos sky
rius, dirbtuvės perdėtinis ir 
darbininkų unijos pirmi
ninkas sutvėrė komitetą, 
kurio užduotis bus tyrinėti 
ir surasti priežastį atsira
dimui darbininkų tarpe li
gų ir būdų jų pašalinimui 
ir pagerinimui darbo sąly
gų.

Sovietų Sąjungoje 1944 
metais įsteigė Medicinos 
Mokslo Akademiją. Svar
biausia jos užduotis yra 
tyrinėti ir suradus moks
liškus dėsnius perduoti 
juos ligoninėms, poliklini
koms, dispen šeriams ir 
taip toliau. v

Sovietų Sąjungoje dabar 
yra 80 medicinos kolegijų, 
11 įstaigų, kuriose randasi 
gydytojams žinojimo pagi
linimo kursai, 278 medici
nos tyrinėjimo įstaigų.

Bėgyje 1959 ir 19 6 5 
metų Sovietų valdžia išleis 
dar 360 bilijonų rublių 
statymui naujų sveikatos 
įstaigų ir pagerinimui žmo
nių sveikatos.

Milijonas rašomųjų 
mašinėlių

Neseniai Erfurto (Rytų 
Vokietijoje) gamykloje 
“Optima” pagaminta mi
lijoninė rašomoji mašinė
lė (skaičiuojant nuo 1945 
metų). “Optima” — viena 
iš stambiausių šio tipo ga
myklų pasaulyje. Be stan
dartinių 'rašomųjų mašinė
lių, čia gaminamos minia- 
tūrinės ir kelioninės maši
nėlės. Nuo 1945 metų ga
myklos produkcija padidėjo 
šešisi kartus.

Gamykla gamina mašinė
les ne tik su lotynišku ir 
rusišku šriftu, bet ir su 
arabų, Siamo, indų, Bir
mos ir senovės žydų alfabe
tais. Čia buvo sukonstruo
ti'1. kelios unikalios maši
nėlės kinų hierog 1 i f a m s 
s p a u s d inti. 90 procentų 
gamyklos produkcijos eks- 
portuojama.’Mašinėles “Op
tima” perka 80 šalių.

\Paukštis-palydovas
Šaižus garsas, tarytum 

kažkas smarkiai kratytų 
degtukų dėžutę, staiga pa
sigirdo virš galvos. Kas 
slepiasi medžio šakose ? 
Paukštis! Pilkas ir nepa
stebimas. Jis labai prime
na genį. Priartėjus žmogui 
jis purpteli ir, nuskridęs 
10-15 metrų, vėl nutupia. 
Štai jis išskleidžia uodegą, 
ištiesia sparnus. Dabar ge
rai matyti geltona juoste
lė per nugarą. Paukštią vėl 
“barškina degtukais.” Kar
tais, jis dingsta brūzgynuo
se, bet visą laiką rykauja, 
tarytum kviesdamas kelei
vį pas save, žadėdamas pa
rodyti paslėptus lobius. Ir 
tikrai paukštis kartais la
bai iš toli veda žmogų tie
siai į laukinių bičių lizdą, 
kuriame yra skanaus, me
daus.

Šis paukštis Centr i n ė s 
Afrikos tropikų miškuose 
vadinamas “medaus paly
dovu.” Įdomiausia tai,, kad 
“medaus palydovas” nesi
domi net medumi, nei bitė
mis. Jį vilioja vaškas, ku
rį puikiausiai v i r š k i n a 
paukščio organizmas.

Miegas ir sapnai
Daug visokių nuomonių 

būdavo apie miegą ir sap
nus. Dar ir dabar kai 
kas mano,, jog jie surišti su 
antgamtinėmis jėgomis, o 
sapnus laiko netgi prana
šiškais dvasių nurodymais 
žmonėms. Kai kas sapnuo
se bando įžiūrėti net būsi
mus istorinius įvykius. 
Kad visa tai yra nesąmonė, 
tau įrodys čia spausdina
mas straipsnis.

Ką galvojo apie miegą 
žmones senovėje

Senovės žmonėms nebuvo 
žinoma miego ir sapnų pa
slaptis. Buvo pramanyta 
įvairiausių sapnų aiškini
mų. Jų dar ir dabar klau
somės kaip įdomių pasa
kų, nors jais ir netikime. 
Senovės graikai tikėję, kad 
esąs kažkoks sparnuotas 
dievas Hipnos, kuris skris
damas nešdavęsis aguonas 
ir skleisdavęs iš rago mig
dantį gėrimą. Savo stebuk
linga lazdele jis užmerkda
vęs akis, suteikdavęs mie
gą. Senovės graikai tikė
ję, kad sapnai — tai dievų 
kalba. Jie eidavę pas šven
tikus išsiaiškinti savo sap
nu reikšmės. Tik visa tai 
buvo seniai — prieš 2500 
metų. Kaip atsilikę visi 
tie, kurie dar ir dabar ti
ki sapnais ir jų reikšmes 
aiškinasi supelijusiose sap
nų knygose.

Iš kur atsiranda sapnai 
ir kodėl jie tokie įvairūs

Pabandykime prisiminti, 
ką mes matėme šiandien, 
prieš mėnesį, prieš metus. 
P a m a t y sime, kad vieni 
įvykius prisimins aiškiai, 
kiti — miglotai. Daugelis 
geriausiai prisimins tai, 
ką matė šiandien, o ne 
prieš metus. Sapnai juk 
taip, yra ne kas. kita, ,kvąip 
miegančio žmogaus prisi
minimai. Pagalvok: juk tu 
dažniausiai sapnuoji tai, ką 
šiandien matei, skaitei ar 
ko norėjai. Jei tavo drau
gas užaugęs nori būti lakū
nu, tai jis sąpne skraido. 
Jei mergaitei labai patiko 
draugės rankdarbis, lėlė, 
tai sapne ji dažnai mato tą 
daiktą, su Juo žaidžia. Sap
nus dažnai sukelia ir išo
rinės priežastys. Tvankus 
miegojimo oras, nepatogus 
ir sunkus patalas gali su
kelti nemalonius prisimi
nimus, ir jūsų sapnai bus 
sunkūs, o poilsis — blogas. 
Žmogui augant, sapnai da
rosi vis sudėtingesni, vis 
įvairesni. Tai visai supran
tama, nes augdamas žmo
gus darosi protingesnis, jis 
daugiau sužino, pamato ir 
prisimena.

Kartais sapnai būna la
bai keisti, nepaprasti. Ta
čiau, kai pradedame ieško
ti priežasčių, suprantame, 
kad mes viską esame kaž
kada- anksčiau matę, nieko 
nėra juose nematyto, ne
girdėto. Žmogus nesapnuo
ja to, ko nėra pats patyręs 
arba girdėjęs. Įdomūs yra 
aklų žmonių sapnų aprašy
mai. Neregiai niekuomet 
pasaulio ir sapnuose ne
mato, o tik girdi kalbas, 
pasakojimus, garsus.

Kas yra miegas
• Jei jūs daug bėgio j ate, 

tai pavargusios kojos rei- 
kalaute reikalą uja nors 
trumpučio poilsio. Pana
šiai yra ir su miegu. Kai 
pavargsta jūsų proto or
ganas — galvos smegenų 
žievė, Ji ima reikalauti po
ilsio. Iš pradžių jūs prade
date snausti, o po to užmie- 
gate. Jei, daug bėgiojus la
biau pavargsta kojos, tai 

3 pusi. Laisva (Liberty). Penktad., kovo (March) 4f4960

jos ir miego metu labiau 
nori ilsėtis. Taip panašiai 
miego metu ilsisi tos pro
to dalys, kurios pavargo. 
Žmogui ir miegant labiau
siai rūpi tai, apie ką jis 
galvojo. Kad tai tiesa, ro
do tokie aprašymai. Poetas 
net miegodamas kartais 
suderina savo eilėraštyje 
eiles, kompozitorius miego
damas girdi gražias melo
dijas.

Dabar mokslininkai daro 
įvairius bandymus, siek
dami, kad miego metu;ne- 
pavargusios proto dalys 
galėtų dirbti naudi n g ą 
darbą. Taip bandomas apa
ratas, kuris veikia nepa
vargusias galvos smegenų 
žievės dalis ir miegantį 
žmogų moko svetimų, kal
bų...

G. Bajoraitis

Vanduo poliruoja 
metalą j

Gaminių poliravimas iki 
šiol Vilniaus grąžtų ga
mykloje buvo viena sun
kiausių operacijų. Gamy
bininkai sužinojo, kad 
Maskvos Mašinų gamybos 
eksperimentinis mokslinio 
tyrimo institutas sukonst- 
ruavo originalų agregatą, 
kuriuo metalai poliruojami 
vandens, smėlio ir suspaus
to oro pagalba. Grąžtų’ga
mintojai kreipėsi į institu
tą ir gavo iš ten brėžinius.

Naujų mašiną buvo .nu
tarta pagaminti pačioje 
įmonėje. Daug sumanumo 
gaminant agregatą" parodė 
gamyklos novatoriai. Įran
kių cecho viršininkas Zig
mas Buinevičius, šaltkal
viai Albertas Mazgelis ir 
Vaclovas Šaltenis patobuli
no hidropoliravimo maši
nos konstrukciją. \

Hidropoliravimo agrega
tas pradėtas naudoti, ga
myboje. Pagerėjo grąžtų 
kokybė, pakilo poliruotojų 
darbo našumas. Jeigu anks
čiau grąžtų poli ravimas;vi
dutiniškai trukdavo 2 mi
nutes, tai dabar per gumu
tę nupoliruojama 10 grąž
tų- '

Sunki būdavo įrankifiin- 
kams taip pat profilinių 
įrankių gamyba. Šį darbą 
atlikti galėjo tik aukotos 
kvalifikacijos šaltkalvis# - 
lekalininkai. Cecho racio
nalizatoriai sukonstruavo 
specialų prietaisą, kuriuo 
ant plokščių šlifavimo stak
lių nušlifuojamas reikia
mo profilio akmuo, kurtis 
naudoj amas 'profiliniams 
įrankiams gaminti. Šiifąu- 
jovė duos įmonei apie ISO 
tūkstančių rublių meknės 
ekonomijos.

AFRIKOS VYNASf|ž
Jau prieš 300 metų/'fie- 

tų Afrikoje gamino vynį iš 
vynuogių. Dabar srityje 
Cape of Good Hope nuola
tos prie vynuogių augini
mo dirba apie 25„000 'Žmo
nių, o derliaus suėmimo 
laiku dar pasamdo 20,000. 
Vynuogių suima arti $20,- 
000,000 vertės per metus, 
o vyno į kitas šalis išveža 
už $66,000,000. .

KALTINA AMERIKOS
LAKŪNUS - 'rJJ

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos Aviacijos ministerija 
kaltina Jungtinių Valstijų 
lakūnus dėl įvykusios nelai
mės. Ji sako, kad JAV ka
ro laivyno lėktuvas nesilai
kė jam nužymėto kelio.,, ir 
todėl susikūlė su Brazilijos 
lėktuvu.
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Emeet Hemingway (?)

SENIS IR JORA
Iš Pennsylvatiijos valstijos

(Tųsa)
- Prieš aušrų žuvis griebė jaukų už se

nio nugaros. Jis išgirdo, kaip lūžo meš- 
kerkotis, ir valas ėmė slysti laivelio 
planširu. Tamsoje jis ištraukė iš makš- 
tų peilį ir, perkėlęs visų žuvies svorį ant 
kairio peties, atsilošė atgal ir perpiovė 

i , valų ant planširo. Paskiau jis perpiovė 
kitų valų, buvusį šalia jo, ir tamsoje 
stipriai surišo laisvus atsarginių riti
nių galus. Jis vikriai dirbo viena ran
ka, prilaikydamas koja ritinius, kai 
stipriai suveržė jų mazgus. Dabar jis 
turėjo šešis atsarginius valo ritinius, — 
po du nuo kiekvieno perpjauto valo ir 
du nuo valo, ant kurio buvo užkibusi žu
vis; jie buvo pririšti vienas prie kito.

“Kai išauš, — galvojo jis, — aš pasi
stengsiu pasiekti tų valų, kurį nuleidau 
į keturiasdešimties sieksnių gelmę, taip 
pat perplausiu jį, sujungdamas atsargi
nius ritinius. Žinoma, aš prarasiu du 
šimtus sieksnių puikaus kataloniško va
lo, neskaitant kabliukų ir grimzdo. Kų 
gi, tai galima susigrųžinti. Tačiau kas 
man sugrųžins šitų žuvį, jeigu ant kab
liuko užkibs kita žuvis ir nutrauks jį? 
Iš kur aš galiu žinoti, kokia žuvis da
bar, ėmė. Gal tai buvo marlinas, gal 
kardžuvė arba ryklys. Aš netgi nepaju
tau jos. Norėjosi kuo greičiau ja atsi
kratyti.”

Garsiai jis tarė:
Ach, jeigu berniukas būtų su manim! 
“Tačiau berniuko su tavim neleidžia, 

—pagalvojo jis. — Pasikliauk tik savo 
jėgomis ir, nežiūrint į tai, tamsu are ne, 
pamėgink dabar pasiekti paskutinį va
lų, perplauti jį ir surišti du atsarginius 
ritinius.”

Taip jis ir padarė. Tamsoje jam buvo 
sunku dirbti, ir kartų žuvis taip trūkte
lėjo, kad jis nusirito veidu žemyn ir 
prasimušė sau paakį. Kraujas nutekėjo 
jo skruostu, bet sukrešėjo ir išdžiūvo, 
nepasiekęs smakro, o jis vėl pasitraukė į 
laivelio priekį ir ilsėjosi, atsirėmęs į 
perdangų. Jis pataisė maišų, atsargiai 
perkėlė valų į nenuspaustų peties vietų 
ir, sutelkęs pečiuose visų jėgų, pabandė 
įsitikinti, ar... stipriai traukia žuvis, o 
paskiau, panerdamas į vandenį rankų, 
pajuto laivelio greitį.

“Kažin kodėl ji trūktelėjo,—pagalvo
jo jis.—Viela tikriausiai nuslinko nuo 
jos kupros. Žinoma, jai nugarų ne taip 
skauda, kaip man. Tačiau juk negali ji 
amžinai tempti laivelį, nežiūrint, kokia 
didelė ji bebūtų. Dabar aš pašalinau 
viskų, kas galėjo man pakenkti, ir turiu 
didelę valo atsargų; ko gi daugiau man 
bereikia?”

—Žuvie,—tyliai tarė jis.—Aš nepalei
siu tavęs iki mirties.

’ “Reikia manyti, kad ji taip pat nepa
likę manęs,” — pagalvojo senis ir ėmė 
laukti ryto. Buvo šalta prieš aušrų, ir 
jis atsirėmė į lentas, norėdamas sušilti. 
“Jęigu jai pakanka jėgų,« pakaks ir 
man,” —- pagalvojo jis. Pirmoje ryto 
šviesoje pasirodė įtemptas, jūros gel
mėn einantis valas. Laivelis vis plaukė 
tolyn ir kai virš horizonto iškilo tekan
čios Saulės kraštelis, spindulys palietė 
desiriiįjį senio petį.
. plaukia į šiaurę,—tarė senis.
Ų, “Srovė tikriausiai nusinešė mus toli į 
rytus, — pagalvojo jis. — Aš norėčiau, 
kad ji pasuktų pasroviui. Tai reikštų jų 
pavargus.”

Račiau, saulei pakilus, senis suprato, 
kad žuvis nė kiek nepailso. Tiktai vie
nas Ženklas buvo džiuginantis: valo nuo
žulnumas liudijo, kad dabar ji plaukė 
fdaŽesnėje gelmėje. Tai, žinoma, nereiš- 

jog ji išners į paviršių. Bet iškilti 
jt Vis dėlto galėjo.
, liepk jai išnerti,—tarė se-
iiisi—Man užteks viirės su ja susido
roti. . /
•r, “Gal bus, jeigu man pasiseks truputį 
stipriau patraukti, ji pajus skausmų ir 
tuomet šoktelės aukštyn, — pagalvojo 

, ps. —• Dabar, kai prašvito diena, tegu 
išneria, o tuomet pūslės palei jos stu
buro šonus prisiplidys oro, ir jai nepa
vyks numirti, nenuilėrus į gelmę.”

Jis pabandė stipriau patraukti virvę, 
tačiau valas buto baisiai įtemptas nuo 
td laiko, kai jis pagavo žuvį; kada senis 
atsilošė atgal, norėdamas dar labiau 
įtempti valų, jis pajuto, kaip valas skau
džiai įsirėžė jam į petį, ir suprato, kad 
nieko neišeis. “O trūkčioti juk negali
ma,—pagalvojo jis.-—Kiekvienas timpte
lėjimas praplatina skylę, kurių padarė 
kabliukas, o paskiau, jeigu ji išners, ga-

lai- 
ap- 
ant

Ii visai išplėšti kabliukų. Kaip ten be
būtų, aš pasijutau geriau, kai saulė pa
tekėjo, ir šį kartų man nereikia žiūrėti 
į ją-n

Geltonos jūržolės raizgėsi apie valų, 
bet senis žinojo, kad jos stabdo laivelį, ir 
buvo tuo patenkintas. Tai buvo gelto
nosios Golfo srovės jūržolės, kurios taip 
ryškiai švytėjo naktį.

—Žuvie,—tarė senis.—Aš labai tave 
myliu ir. gerbiu. — Tačiau aš užmušiu 
tave anksčiau, negu pasibaigs ši diena.

“Tikėkimės, kad taip ir įvyks,”—pa
galvojo jis.

Iš šiaurės prie laivelio artėjo mažas 
paukščiukas. Giesmininkas skrido visai 
žemai—prie pat vandens. Senis paste
bėjo, kad jis labai išvargęs.

Paukščiukas nutūpė pailsėti ant 
velio galo. Paskiau jis pasisukiojo 
link senio galvų ir nutarė pasilsėti 
virvės, kur jam buvo patogiau.

—Kiek tau metų? — paklausė senis 
paukščiuko. — Ar tai pirmoji tavo ke
lionė?

Seniui kalbant, paukščiukas žiūrėjo į 
jį. Jis buvo perdaug išvargęs, kad pa
tikrintų, ar pakankamai tvirta virvė, 
ir tiktai suposi ant jos, tvirtai suspau
dęs jų savo švelniomis kojytėmis.

—Nebijok, virvė smarkiai įtempta,— 
tarė jam senis. — Netgi per smarkiai. 
Tu neturėtum būti toks išvargęs po ra
mios nakties. Kas gi jūsų, paukščių, 
laukia?

“Vanagai,—pagalvojo jis,—skrenda į 
jūrų jūsų pasitikti.” Tačiau jis nepa
sakė paukščiukui, kuris vis tiek nebūtų 
nieko supratęs; be to, greitai jis pats 
pažins vanagus.

—Gerai pasilsėk, paukščiuk, — tarė 
jis.—O paskiau skrisk į krantų ir išmė
gink savo laimę kaip kiekivenas žmogus, 
paukštis arba žuvis.

Pokalbis su paukščiu suteikė jam žva
lumo, nes per naktį jo nugara visiškai 
sustiro i dabar smarkiai skaudėjo.

—Pabūk su manim, jeigu nori, paukš
ti. Atleisk man, kad aš negaliu pakelti 
burę ir nuvežti tave į krantų, nors da
bar ir kyla lengvas vėjelis. Su manim 
yra draugas.

Tuo me!tu žuvis staigiai trūktelėjo., ir 
nuvertė senį į laivelio priekį; ji būtų iš
tempusi jį per bortų, jeigu jis nebūtų 
įsirėmęs į jį rankomis ir atleidęs virvę.

Kai virvė trūktelėjo, paukščiukas pa
kilo, ir senis daugiau jo nebematė. Jis 
pačiupinėjo valų dešine ranka ir paste
bėjo, kad ji kraujuoja.

—Tur būt, ir jai suskaudo,-garsiai ta
rė jis ir patraukė virvę mėgindamas, ar 
galės pasukti žuvį į' kitų pusę. Tačiau, 
taip įtempęs valų, kad jis vos netrūko, 
senis vėl Sustingo pirmykštėje padėtyje.

—Tu dabar kenti, žuvie,—tarė jis.— 
Tačiau, dievas tebūnie liudininkas, ken
čiu ir aš.

Jis apsidariė paukščiuko, nes jam no
rėjosi su ikuo nors pasikalbėti. Deja, 
paukščiukas jau buvo nuskridęs.

“Neilgai tu pabuvai sU manim,—pa- 
aglvojo senis.—Tačiau vejas stipresnis 
tenai, kur tu nuskridai, ir jis lydės tave 
iki kranto. Kaip aš leidau žuviai sužeis
ti mane staigiu trūktelėjimu? Matyt, 
aš visai sukvailiojau. Arba, gal būt, už
sižiūrėjau į paukščiukų, galvodamas 
apie jį. Dabar rūpinsiuos tik savo dar
bu, o paskiau suvalgysiu tunų, kad ne
stokočiau jėgų.”

—Gaila,, kad berniuko nėra su manim 
ir kad neturiu druskos,—tarė jis gar
siai.

Perkėlęs! valo svorį ant kairio peties 
ir atsargiai atsiklaupęs ant kelių, jis nu
plovė okeahe savo rankų ir laikė jų pa* 
nėręs kokių minutę vandeny, stebėda
mas, kaip driekiasi kraujo gija ir kaip 
pamažėle veržiasi pro rankų srovė, plau
kiant laiveliui.

/—Dabar ji tempia daug lėčiau,—-ta
rė jis.

Senis

driekiasi kraujo gija ir kaip

Senis norėjo ilgiau palaikyti rankų 
druskingame vandeny, tačiau jis bijojo, 
kad žuvis vėl gali trūktelėti; todėl jis 
pakilo, įtelnpė valų ir atkišo rankų prieš 
saulę. Joje buvo tiktai viena žaizda, ku
rių minkštime padarė valas. Tačiau jis 
buvo svarbioje rankos vietoje. Jis žino-\ 
jo, kad šiandien jam dar ne kartų teks 
pasidarbuoti rankomis, ir, buvo nepaten
kintas, susižeidęs jas pačioje pradžioje? 
džiūvo, — aš privalau suvalgyti mažų - 
tunų. Aš guliu pasiekti jį žeberklu ir vi-
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. Tačiau jis
_____vietoje. Jis žino-, 

ndien jam dar ne kartų teks

sai patogi i suvalgyti.
• . ■ /■

. (Bus daugiau);

Nuvykus į Philadelphijų, 
teko aplankyti Indepen
dence Hali. Pirmų kartų 
susipažinau su šia istorine 
vietove. Svetainė kukli, su 
senoviniais baldais. Grin
dys iš plačių lentų. Be 
elektros šviesos. Laisvės 
varpas, sveriųs virš dviejų 
tūkstančių svarų, įtrūkęs. 
Ugniagesių įrankiai primi
tyvūs. Na, ir čia 1776 m. 
liepos 4-tų buvo paskelbta 
Amerikos nepriklausomy
bė.

Kongreso svetainė, par
kas ir kiti senovės laikų iš- 
toriniai namai. Reikia pri
minti, kad žmonių, lankan
čių šias vietas, apsčiai. Mo
delis, kuris parodo, kokia 
bus ši vietovė, kuomet ji 
bus pertaisyta, gražus.

Na, ir tų pačių dienų 
koks vaikėzas iššaukė ug
niagesius, buk dega Inde
pendence Hail. Trumpu lai
ku pribuvo didelis skaičius 
ugniagesių. Padegimo ne
buvo, ir tai antras panašus 
pasikartojimas. Pirmas i s 
įvykis buvo 1956 m. spalio 
7-tų. Kaltininkai nesugauti.

Elfreths Alley tarp Front 
ir Second gatvių yra istori
nė gatvė. Užrašas rodo, 
kad ji buvo pravesta 1736 
metais, gatvė siaurutė, ak
menimis nutiesta. Namai 
primityvūs, bet visi apgy
venti, išskyrus vienų. Isto
rija Sako, kad niūrių staty
mui akmenys buvo parga
benti iš Anglijos." Slenksčių 
plytos marmurinės, bet jau 
gerai nusidėvėję^

Ir čia lankytojų apsčiai. 
Nemanau, kad? vietiniai. 
Atrodo, bus atvykę iš to
liau. j r,

Keistų dalyku'gyvenime 
įvyksta, DiščiplūTps mokyk
loje Daniel Bootle, sakoma, 
naudotas nelegalus mokinių 
darbas. Mokiniai laike pa
mokų buvo siuncįa'mi auto
mobilių valyti, fyaikam už 
nuvalymų automobilio buvo 
mokama 16 centų. O valy- 
tuvės savininkai imdavo 
nuo $10 iki 15 fdblerių. Ty
rinėtojai surado, kad > mo
kytojų namus, s pievų žoles 
pamokų laiku Studentai va
lė. Dirbo ir kitus įvairius 
ir įvairiose vietose darbus 
už visai mažų) atlyginimų. 
Gražus elgesys iŠ mokytojų 
pusės! į

Levittown, K. J., aplankė 
Sovietų delegacija apžiūrė
jimui namų statymo. Ap
žiūrėjo tiltus? ’ prie vieške
lių motelius | ir Levittown 
namų statymo struktūrų. 
Delegacijos į pirmini n k a s 
Vladimir Kucherenko pa
sakė, kad LeVittown namų 
pastatymas j nęatla i k y t ų 
Sovietų žiemos' šalčių, snie
go ir kitų gaintos nuotykių. 
Jisai pasakė, kad Sovietų 
35 procentai i statomų namų 
tyra vienos šeimynos, ir kad 
jie į metus pastato 700,000 
namų. /

Profesores. D. N. Chu- 
chulin pridėjo, kad Levit
town ir kita Amerikos na
mai, turintyis per daug lan
gų, netinka! Sovietų žiemai.

Philadelph iečiai pasižy
mėkite, kad' 18 di^hų kovo, 
7^30 vAl. ' vakaM Rusų 
Klube, lir?0 N. 4th St., 
įvyks rody Was judomų pa
veikslų iš Iiietūvos* Galiu 
užtikrinti, j|og pamatę bū7 
šit pilnai pa^tfenkinę. •

Stebėdami paveik sius, 
prisiminsime Lie t u v o j e 
pergyventus! jaunystes lai
kus.- Matysime Nemunų, še- 
šup& KauhĮųį ■ YįliftiU ir gal 
teks užtikti )Vi$į|p kurjpje

esate gimę ir savo jaunys
tės dienas praleidote.

Taip, ne visiems mums 
bus proga aplankyti Lietu- 
vų su lietuvių ekskursija 
seka'mų vasarų, bet gal teks 
matyti paveiksluose, kaip 
mūsų tėvynėje gyvenantie
ji kuria naujų gyvenimų.

Tad, broli ir sesute, per
skaitęs šia žinutę, būkite 
patys ir pasakykite savo 
kaimynui bei pažystamui, 
kad ir jie būtų.

Pilietis

San Leandro, Gal.
TRIJŲ GIMTADIENIŲ 
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Alvinienė, Karosienė ir Bal
čiūnienė pasikvietė drau
gus ir kaimynus, maloniai 
priėmė ir pavaišino ska
niais valgiais ir gėrimais. 
Svečiams dar besėdint prie 
stalų d. Mugianienė paaiš
kino šios viešnagės tikslų, 
būtent, Alvinui jau sueina 
70 metų amžiaus, Balčiūnui 
dar truputį trūksta iki 70, 
o Karosui sueina 65 m. am
žiaus.

Drg. Alvinas po kelių 
smarkių širdies smūgių su- 
stįprėjo, bet turi mokėti la
bai atsargiai gyventi. ' Ma
lonu turėti jį mūsų veikimo 
eilėse ir matyti veikiant pa
žangiosios visuomenės la
bui.

Dr-go Balčiūno sveikata 
tarnauja neblogai. Jis kų 
tik išėjo ant pensijos ir. 
jau pradeda žemę prirengti 
daržovių auginimui savo 
apsčiame darže. \

Drg. Karosas šiomis die
nomis išėjo ant pensijos. 
Jis per arti* 40 metų dirbo 
prie Swift Co. Ši kompani
ja moka pensijų darbinin
kui, išdirbusiam ilgus me
tus ir sulaukusiam 65 metų 
amžiaus. Šio amžiaus su
laukęs darbininkas, kad ir 
norėtų padirbėti, būna pa
leidžiamas iš darbo su pa
grasinimu, kad jei bus pa
gautas bedirbus ne tik šios 
kompanijos įstaigose, bet ir 
kitų mėsos kompanijų bei 
susirišusiose su mėsos pro
dukcija įstaigose, pensija 
bus sulaikyta. O pensijos 
viso labo $65.00 mėnesiui. 
Ot, ir gyvenk. To amžiaus 
žmogui darbų gauti jau ne
įmanoma. O ypatingai, ka
da jam užgina dirbti viso 
amžiaus prityrusiame ama-

Ten buvę svečiai išreiš
kė daug širdingų linkėjimų 
gimtadienių sulaukusiems 
draugams.

Toiastmasterė Mugianienė 
pranešė, kad susirinkusieji 
sudėjo $37,00, šiais pink
 . --
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gaiš bus užmokėta Vilniai 
if LaiŠVėi už busifaUg juose 
pasveikinimus jubiliatams. 
Pasveikinimas bus atspaus
dintas Tarptautinės Mote
rų Dienos laidoje, kovo 8 
d., su jubiliatų ir sveikin
tojų vardais.

Buvo be galo džiugu ma
tyti d-gę Balčiūnienę šioje 
viešnagėje. Pirmų kartų ji 
buvo su mumis nuo tada, 
kai širdies smūgis jų par
bloškė — jau bene penkeri 
metai.

Taip pat sužinojome, 
kad ir Jonas Kadi jau žy
miai sustiprėjo. Jis jau nuo 
Kalėdų guli ligoninėje. Šir
dies sušlubavimas ir jį pri
rišo prie patalo. Draugiš
kas, malonus' jis draugas. 
Linkime greitai ir stipriai 
pasveikti.

Draugai Mačiuliai ir sū
nus Raymondas kelioms 
dienoms buvo nuvažiavę į 
į Death Valley pamatyti 
tos vietos įdomumus ir gar
sųjį Scotty’s Castle. Rep,

KALBA APIE KARO 
NUODINGUS GAZUS 
Los Angeles, Calif. — 

Dr. C. M. Cogginš, kuris 
tarnavo prie Army Chemi
cal Warfare Service sky
riaus, sako, kad yra labai 
pavojingų gazų (dujų). Jis 
sako, kad laike Pirmojo pa
saulinio karo nuo gazų žu
vo arba nukentėjo 1,300,000 
žmonių. Dabar yra taip pa
vojingų gazų, kad 50,000 
tonų galėtų nužudyti viso 
pasaulio gyventojus.

KINUOS RADIJAS 
APIE EISENHOWERIO 

VIZITĄ
Pekinas.'— Kinijos radi

jas sako, kad Eisenhowerio 
vizitas į Lotynų Amerikos 
šalis ir jo kalbos nėra su
derinama su JAV elgesiu. 
Prezidentas sakė, kad JAV 
yra “draugiškas kaimynas 
Lotynų šalims”. Pekino ra
dijas sako':_ “Prastas drau
giškumas, kuomet iš Flori
dos lėktuvai bomborduoja 
Kubos cukraus ir aliejaus 
fabrikus”.

Paieškojimai
Aš, žičius Vincas Jurgio, ieškau 

savo dėdės žičiaus Kazio Jurgio. 
Buvęs Brooklyn© mieste nuo 1912 
m. iki 1928 metų, Susirašinėjau, 
o vėliau nutrūko ryšiai, iki šiol nie
ko apie jį nežinau. Prašau atsiliep
ti jį patį, arba jį žinančiuosius. Iš 
anksto tariu labai ačiū.

Vievio rajonas
Paparčių paštas

• Paparčių km.
Žičius Vincas J.
Lithunia, USSR

Paieškau “savo motinos brolio 
NaidzinaviČiaus Jono ir Andriaus 
sūnaus Augusto. Nežinau, ar jie 
gyvi ar nenori rašyti laiškų. La
bai prašau jų pačių, arba jų vai
kų arba juos žinančiųjų atsiliepti. 
Už tai tariu iš anksto širdingai 
ačiū.

Vievio rajonas
Paparčių paštas 
Vareikonių km. 
Perednis Kazys J. 
Lithuania, USSR

leškau dėdės Jono Naginsko, s. 
'Jurgio, prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą išvykusio į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Iš pradžių gyveno Niu- ’ 
jorke, vėliau Baltimorėje. Vėlesnių 
žinių nebeturima. Rašyti:

Naginskui Kaziui
Pasvalio raj.
Kapčiūnų paštas m

Joniškėlio Eksperimentinis ūkis P 
Svakiškių kaimas.
Lithuania, USSR

Pranas Bračiulis ieškau savo dė
džių Antano ir Juozo Bračiulių, ku
rie išvyko iš Lietuvos j Ameriką 
dar prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Yra kilę nuo Seirijų, iš Obelninkų 
kaimo. Prašau juos atsiliepti, arba 
tuos, kurie juos pažįsta, man pra
nešti. Adresas:

Pranas Bračiulis
Klaipėdą
Tarybinės Armijos 4
Lithuania, USSR

Ieškau brolio Vlado Vaičiulio, ki
lusio iš Nemunaičio, Alytaus rajo
no. J Ameriką išvyko prieš pir
mąjį pasaulinį karą. Prašau para
šyti man laišką, labai noriu susi
rašinėti, o jei jis pats negali, tai 
prašau tuos, kurie jį pažįsta, man 
pranešti. Pirmiau gyvenau Vange- 
lonių kaime, o dabar gyvenu kar

 

tu su sūnum Aleksį/" ir jo šeima, 
Alytuje. Mano a esąs:

Teofile BernotąMčienė ,
Alytus
Kurorto g-vė 

Lithuania, Ų

R

i

V

jo
Ieškau Antano I Sipavičiaus arba' 

vaikų, gyvenančių Amerikoje, “7'1
Vincas Sipavičius, s. Povil6 (
Telšiai
Respublikos g-vė 3
Lithuania/ USSR ’ x ‘

Zofija Gedvilienė-Jaugelaitė ieško. 
Prano Rupšio ir Barboros Abroma
vičiūtės.

Zofija Gedviliehč-Jaugelaitė ",
Telšiai
Komjaunimo g-vė 1-3
Lithuania, USSR 

:.............-.................... *.......
* į

SVEIKINIMAS JONUI ALVINUI, PRANUI 
BALČIŪNUI IR JUOZUI KAROSUI

JŲ GIMTADIENIŲ PROGA

Vasario 21 d. Antaninos Balčiūnienės, Margaretos' 
Alvinieiiės ir Sonios Karosienės pastangomis suruoš
toje viešnagėj ė atžymėjimui savo vyrų gimtadienių 
susirinkusieji svečiai pasveikindami jubiliatus sumetė

Vilnies i/ Laisvės laikraščių paramai sekančiai:

B. ir V. Sutkai . . . $5.00 Marie B................... 2.50
V. ir U< Burdai . . . 5.00 J. ir M. Alvinai .... 2.50
A. if V. Tataškai 5.00 J. ir M. Mozūraičiai 2.00
P. ir D. Machuliai 3.00 Telda King............ 2.00
P. Stfauss ............ 3.00 Marie R. ................ 2.00
A. ir C. Mugianiai 3.00 A. Dagis ................ 2.00

±
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DĖMESIO! DĖMESIO!
TIK DABAR GAUTA Iš USŠR YPATINGAI IR SKONINGAI SUTAISY
TŲ VALGIŲ: KENUOTŲ VALGIŲ... PRESERVŲ Ą. MARMALIADŲ

KENUOTA ŽUVIS: Karališkos Arškėtos, Pomidorų Sosė, 8.5 oz
Kenūoto Raudono Salmons, 7-3/4 oz..........

PRESERVŲ IR MARMALIADŲ STIKLINĖSE:

69c.
99c.
896.

I

zi

PRESERVAI

Džiovintos flgoS (iŠ Gruzijos) 
Tandžerlrtai (iŠ Gruzijos) .. 
Mėlynuog'ės (iŠ Lfettivos) ... 
Spanguolės (iš Lietuvos) 
Riešutai (M Gruzijos) ...... 
žemuogių (Iš Rusijos) ....

Svoris Stiklinė® 
Kaina 

l’/: 8V« 99c. '
1 «/2 " 99c.
l'/z ” • 99c,

.. l»/2 »♦ 09c,x
... l'/z " 99c*
..... 8.08 cfc. 59c.

MARMALIADAI

Sp&nguolės (Iš Lietuvos) ............ I’/j
, Kvitėfi (Iš Gruzijos) .... l</j

Džiovintos figos (iš Gruzijos) r... l’/j
Obuolių - (K Lietuvos) .............  l'/2
Slyvų (iŠ UkrttiAos) ...................  l/j

Svoris Stiklinės 
Kaina ' 

99c. 
99c. 
99c. 
99c. ' 
99c.

n

*

?>

i

1UŽSAKYMUS PRIIMAMĖ PĖR PAŠTĄ.
Mažiausias Užsakymas $7.50, priskaitant 15%. Už .persiuntimų.

CAVIARTER IA
Š70 Madfeon Avė.
Arti 7Ut Si., Jf. t. C. 
tf#. M&to \
W te snit st.
Skersai catnėgte Hali
N. t. (L Cl. 6^81 x

DelicaCy Siipermarket 
z 2 E. 45th St

Arti Sth Ave.\ N. Y. C.
MU. 7-0977

lį >t ,1 !> falfchfaUl■! O —įHA

F 80 William St.
K Arti Chase-Man. Bldg., N. V. C.
I WH. 4-2756

38 West 8th St. . )
Greenwich Village, N. V. C.
GR. 8-4980

■ V <
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PLYMOUTH, PA
LLD ir LDS kuopų su- 

M j/sirinkimas buvo sėkmingas. 
Jis įvyko 21 d. vasario E. 
Čereški-enės stuboje.

O kadangi šis susirinki
mas buvo metinis, tai val
dybų pareigūnai buvo pa
siruošę ir pateikė visus ra-./ 
portus, kurie parodė, kad, 
nors mūsų grupelė maža, 
tačiau vis dar po biskelį 
krutame visuomenin i a m e 
judėjime. Surengiame ge
gužines bei išvažiavimus, 
paremiam mūsų spaudą ir 
kitus svarbius reikalus.

Šis susirinkimas buvo pa
sekmingas dar ir tuo, kad 
gavome du naujus narius į 
LLD 97 kuopą. Draugai 
F. ir J. M a n k a u s k ai iš 
Tunkhannock, rodos, buvę 
serantoni-ečiai, įstojo į mū- : 
su viršminėtą kuopą. Juos 
priėmėme vienbalsiai, su 
nuoširdumu ir aplodismen- : 
tais.

Drg. Mankauskas jau 
keli metai, kai darbuojasi 
mūsų viršminėtose organi
zacijose, daug pridedamas 
darbo prie mūsų parengi
mų pasėkmingumo. Taigi 
manome, kad mūsų veiki- ' 
mas pagyvės.

Skaitėme LLD centro 
sokr. J. Grybo laiškus, ku
riuose jis kreipiasi į kuopą 
su svarbiais organizacijos 
reikalais, kaip antai: ne
delsti su narinėmis duoklė
mis, gauti naujų narių ir 
neapsileisti su parengimais. 
Ypatingai šiuo tarpu jis 
ragina mus surengti iš Lie
tuvos gražių filmų parody
mą. Aparatą jis pats gerai 
valdo ir filmų parodymas 
gražiai išeina. Taigi po vi
sų kuopos reikalų svarstė
me ir diskusavome filmų 
parodymo klausimą.

Pasirodė, kad filmų pa- 
jrodymą surengti mes vieni 
nepajėgsime, o jau žinojo
me, 'kad Lietuvių Laisvij 
Kapinių Korporacija linku
si tokį parodymą paremti, 
ar net ir surengti, tad iš
rinkome tam reikalui komi
siją, kuriai įsakėme pasi
siūlyti su talka Kapinių 
Korporacijos komitetui, kad 
jie surengtų viršm i n ė t ų I mums tos kalbos apie 
filmų-parodymą. Jei visa tai tuvos laisvinimą” tiek į 
pavyks, tai diena ir laikas! so, kad mes nenorime

t

i

. sek-

jos neišlaisvins, o jei ir iš
laisvintų, tai jau gana pa
aiškėjo, jie ją “išlaisvintų” 
tik sau, kad sugrįžę ir vėl 
galėtų Lietuvą valdyti pa
gal jų pačių norą ir supra
timą. Taigi aš ’ pagalvojęs 
ir nutariau: tiems Lietuvos 
“laisvintojams” nė cento 
neduoti, nes ir mums pa
tiems pinigų labai reikia. 
Turime du sūnus ir dukte
rį. Vienas sūnus jau moks
lą pabaigė, kitas dar moko
si, na, o ir duktė užsima
nė slauge būti, taigi mums 
pinigų visur reikia. O ki
tas dalykas: aš su žmona 
Amerikoj gyvename jau 
virš .45 metai; mūsų vai
kai čia gimę ir išsimoksli
nę, į Lietuvą nevažiuos, o 
mes be vaikų negrįšime. 
taigi koks kvaįlas išrokavi
lnas mėtyt sunkiai uždirb
tus pinigus tokiems pone
liams, kurie varddn'Lietu
vos laisvinimo, sau važinė
tu ir V v

Kitas tautietis nusišypso
jęs pridūrė: Manau, kad 
gal tavo apsigalvojimas ir 
nutarimas gęras ir išmin
tingas. Ir štai, ką aš noriu 
čia jums pasakyti. Aš su
sirašinėju su mano sesers 
sūnumi Lietuvoj, kuris gy
vena Kalvarijos rajone. Ir 
aš viename savo laiške jam 
pasigyriau, kad mes, Ame
rikos lietuviai, čia smar
kiai darbuojamės, aukoja-

; tore M. Navikienė, fir. 
retorius B. Žilinskas.

SAUŽUDYSTĖ
Vincas Slovickas, 31 

tų amžiaus, gyvenęs 21 
Cook St., Ashley Pa.> va
sario 17 d. popietę ūastas 
skiepe pasikoręs.

V. Slovickas čia gįmęs 
lietvis, išėjęs high school ir 
atitarnavęs karinome nėję 
ir dar mokėsi valdžios kaš
tais.

Bet nėra žinios, k^ jis 
išmoko (gal nieko), tačiau 
žinoma tiek, kad jis n: 
nedirbo, pas motiną gy 
ištaigingai, kol motind tu
rėjo pinigų. Bet mc 
būdama našlė, pareiškę sū
neliui, kad pinigai ja 
sibaigė ir jis jų dau 
iš jos negaus, 
visiškai susirgo 
savaites po daktaro pri 
ra buvo.

Gal tokia padėtis jį ir 
privedė prie saužudystes.

Velionis buvo pašarvotas 
Plymouthe, Pajaujo šerme
ninėje. O kadangi velionis 
buvo katalikas, tai vasario 
20-os dienos ryte, apie 10 
vai., atėjo lietuvis kunigas 
iš Wilke.s-Barres, apipote
riavo, apgiedojo, apšv^nti- 
no ir, sako, jo vėlę į dan
gų pasiuntė, o jo palaikus! V V • 1 • • 11 • I

me pinigus ir varome pro
pagandą, kad “išlaisvinus 
Lietuvą.’ Tai aš nuo jo ga
vau laišką tokį, kurį aš 
net sarmatinuosi kam ir 
parodyti.

Jis savo laiške, mane pa
sveikinęs, klausia: Mielas

me-

ekur 
veno

tina,

i iš- 
giau 

Tai sųnelis 
ir kelias 

ežiū-

SCRANTON, PA
Keičiasi laikai

Prieš porą metų mūsų
apylinkėje siautėjų lyg ir 
epidemija, tik, žinoma, ne 
kokia užkrečiamą liga, ale 
moterys ėmėsi žudyti savo 
vyrus. Viena net savo 6 
metų dukrytę nužudė. Tar
pe šių šeštukių “garbė” te
ko ir vienai lietuvei ..peiliu 
nudurti savo vyrą. Dukre
lės žudikė tapo išteisinta, 
taipgi ir narsioji lietuvaitė 
už gerą pasirodymą peilio 
dvikovoj. Viena praleidusi 
apie pusantrų metų pasitai
symo institu c i j o j, jau 
vaikštinėja po ilgosios salos 
N. Y., lygumą. Tik trys dar 
turės kiek ilgiau “papaku- 
tavoti”.

Šių metų vasario 14 d. 
Olypnant miestely du geri 
draugai (bosas ir pauonas)

:• koteliuose baliavotų. ' I ^gerę susigmčųo. Gmcas

su šešių kareivių pagalba į 
Wilkes-Barres lietuvių pa
rapijos kapines nuvežė ir 
ten palaidojo.

LIETUVOS PRIEŠĄI
Vasario 16 d. Wilkes-par- 

ėj Sterlingo viešbuty buvo 
suvažiavę keli “T 
laisvintojai.” Iš Chic^gos 
buvo Šimutis be Grigaičio 
Čia jie su keliais Wn 
Barrės politikieriais pąba- 
liavojo, pašūkavo, Lietiuvą 
pakeikė, paveikslus nusi
traukė ir į laikraštį “Tipies smegenių

Liętįivos fcur tu tokias ne-
f ’ L— - —

* » « 

ūčio. nojaį 
v*es" rūši-e;

Leader” patalpino, na,1 ir 
išsiskirstė kas sau. i

Kiek jie čia pasipinigavo, 
neteko sužinoti. Tačiau] te
ko pasikalbėti su keliais'ka
talikiškais tautiečiais ąpie 
viršminėtus Lietuvos “lais- 
vintojus.” Jie sako: jaū jų 

‘ ‘ “Lie- 
jri- 

nė 
S bus paskelbta vėliau. Taip • klausyti, nes jau keli metai 

nat manome, kad ir su jie vis tą patį: duolute, 
skrantoniečiais gal galėsi-; duokite ir duokite, tai mes 
me susitarti, kad vieną die-; jums išlaisvinsime Lietuvą, 
ną būtų galima surengti! Iš karto davėme, bet

nat manome, kad ir su! jio vis tą patį: —l---— x v • • 1 1— • I 1 1 • 1 1 • J

ną būtų galima surengti I Iš karto davėme, bet keli 
filmų parodymą ir pas juos, metai jau praėjo ir vis tas 

Veikiančioji valdyba pa- pats. Jie tos Lietuvos ‘!ne- 
Prot. sekre- išlaisvino” ir, matyt, ! jie -- i, .... i..... ,.iL.. .   J.

likta ta pati.

sąmones apie Lietuvą suži- 
i? Juk tai vieni pigios 

rūšies p 1 e p a lai, daugiau 
niekas. Aš niekaip negaliu 
įsivaizduoti,, kad Amerikoj 
yra tokių kvailių, tokių be- 

j lietuvių, kurie 
panorėtų išvaduoti Lietuvą 
iš lietuvių. Lietuvoj niekuo
met nebuvo tiek spausdina
ma lietuviškų laikraščių, 
-žurnalų ir knygų, kaip da
bar ; taip pat niekuomet 
Lietuvoj nebuvo taip aukš
tai iškilusi lietuviška kul
tūra, menas ir lietuviško 
meno saviveikla.

Mūsų brangioji Lietuva 
išlaisvinta nuo visokio bru- 
do ir parazitų ir klesti, 
kaip niekuomet neklestėjo. 
O nelaimė ir pražūtis tiems, 
kurie bandytų mus “lais
vinti.” Taigi, mielas dėde, 
pasakykite jūs savo “lais
vintojams,” kad Lietuvos 
žmonės neprašo ju “lais
vių.0 ' V. Ž.

baigėsi boso laimėjimu, nes 
dviem šūviais savo darbe 
pavaldinį nudėjo. Riti e. ris 
kalėjime, o praįaimėtojas 
— kapuose.

Dzūkai sako: “Kap dzie- 
vulis duoda, tai ir dribtel- 
na”, taip ir paskutinėmis 
dienomis pas mus “dzięvu- 
lis” tikrai nesigailėjo snie
gučio: jis jį ne sauja bėrė, 
bet papylė iš visos sterblės. 
Sniegas daug nutraukė 
elektros vielų, aplaužė me
džių, ypatingai spygliuo
čių; įdomiausia tai, kad ir 
vieną tiltą perlaužė ir nu- 
garmino į Lackavanna upę. 
’ Tiltas jau nuo praeitos 

vasaros buvo uždarytas— 
buvo blogame padėjime. 
Tiltas 1 a b ai reikalingas 
apylinkės gyventojams. Da
bar tenka važiuoti daugiau 
mlią kelių bereikalingai 
tik dėl to, kad tiltas užda-

i tai, susimislys tiltą remon
tuoti. betgi ponai į tai ne- 
Kreipė Clones; jų pasiaišKi- 

mimas — nėra pimgų! O 
I taksus kelia ir kelia sau. al- 
įgas. l aipjau jie turi pinigų 
^rengimui Kiaulaitei — goP 
iui žaisti parko už 300,o00 
uoienų. Tau gal “dievulis” 
vycia iškirto tokį šposą, pa
žiurę ei, ką dabar miesto 
valdovai darys?

Scrantonas gal yra vie
nintelis miestas važiuotos 
signalais —traffic lights— 
atsilikęs visoje šalyje. Čio
nai rasi su dviem ir trim 
šviesom signalus; ant peder 
stalų ir strėnų, ir ant lynų 
kabančias kryžkelėse, ir 
skersgatviuose. Vienos 
aiškios, ryškios, o kitos 
vos įžiūrimos. Jau apie 20 
metų, kai- valstijos legisla- 
tūra pravedė įstatymą, kad 
važiuotės signalai turi būti 
visoje valstijoje suvienodin
ti, ant pedestalų, po ketu
ris ant kiekvieno skersgat
vio ir trimis švieso’mis, kur 
tik ^ra signalai, reikalingi 
važiuotei tvarkyti. Bet mū
sų miesto valdovai tik nu- 
sispiauna ant minėto įsta
tymo. Mat, jie vis neturi 
pinigų. Gi valstijos guber
natorius, irgi demokratas, 
nieko nedaro, kad privers
tų pildyti įstatymą.

Taksams, sau algoms kel
tis tai tikri meistrai, bat'nuo Jono Daraškos mirties 
miesto gerinimui nėra pi- Į buvo skaitlingas, daugžmo- 
nigų. Miesto visokias at--Į nių susirinko pagerbti bu- 
matas — garbage—veža iriyusį draugą. Ir atsilankę 
verčia į anglių kasyklų 'ne tik pagerbė mirusį, jo 
kiaurymes ir strippings,'įsitikinimus, bet nuširdžiai 
griovius, nes deginimui pe- i parėmė ir mūsų pažangiąją 
čiai ir pastatas sugriuvo,—! spaudą.
vis “neturėjo” pinigų taisy-1 
mui. Laikui bėgant, galima' 
tikėtis ir daugiau kasyklo- 

, sc anglies gaisrų.
O balsuotojai nepajėgia

rytas. ŽmonĘš'keikė iriau- susiprasti ir išsirinkti ge- 
ke, kada gi 'Riesto ' valdo- resnius valdovus.
vąį, krikščioniški dem'okra-

MIAMI, FLA.

Kovo 20 d., 2-rą vai. dieną, Finų-:?

Filmai iš Lietuvos po JAV " 
lietuvių kolonijas

Newark, N. J. — Kovo 6 d.,3-čįą valandą po pietų. 
Salė: 277-17th Avė., kampas 18th Stf

Ozone Park, N. Y. — Kovo 12 d.‘> 7-tą vai. vakarę^:.'- 
Kultūriniame Centre, kampas Liberty Ave.‘ ir 102nd St. L: 
Bus rodomas filmas “Julius Janonis”. Didžiai įspūdinga-^ 
drama. y

Philadelphia, Pa. — Kovo 18 d., 7-tą vai. vakare, 
Rusų klubo salėje.

Baltimore, Md.
suomių salėje.

Bridgewater, Mass. — Kovo 25 d., 7-tą vai. vakarej 
Lietuvių Klubo salėje.

Stoughton, Mass. — Kovo 26 d., 2-rą vai. dieną, Lįe.-.d; 
Lųvių salėje, 24 Morton St.

Brockton, Mass. — Kovo 26-tą d., 7-tą vai. vakare,— 
Lietuvių Tautiško Namo apatinėje salėje.

So. Boston, Mass, r— Kovo 27 d., 7 
A.L.P. Klubo salėje.

Lawrence, Mass. — Balandžio 9-tą, 
re, Rusų salėje, 287 Erving Avė.

Lowell, Mass. >— Balandžio 10-tą, 
Eagle Hall., Central St.

West Lynn, Mass. — Balandžio 10-tą, 
re, Liętuvių salėje, 25 Camden St.

Visur filmus rodys Jonas Grybas iš Ozone Park, N;
Y. Visose kolonijose bus parodyta po 5 filmus. Filmai į- 
kalbanti, su muzika ir dainomis, spalvoti.

Atsilankę į šiuos filmų rodymus, jūs matysite visą 
dabartinį Lietuvos gyvenimą. ‘‘.J

2-rą vai. dieną, -

7-tą vai, vaka-1

J. Grybai

Balsuotojas

Cleveland, Ohio
Iš parengimo

Paminėjimas 4-ių metų

gaspadinėms, kurios paruo
šė maistą ir sunkiai dirbo—»• 
E. Gabriūnienei, Mockaitie- 
nei, Brazaitienei, A. Rod- " 
gers ir kitoms, o* J. Kraflį ?ų 
niekui už patarnavimą. .4

Padėką Navalinskams iš 
Binghamton už užuojautos 
laišką.

Viktorija Daraškieney

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės,
Pirm Negu Siųsite

u

DOVANŲ PARĖTA I U.S.S.R.
’ I

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

z išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
/ 4. Ar naudoja geriausias dėžes?

5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 jjietų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus,
> Jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

. bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
714 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA.
WXlnut 5-3455
4102 Archer Ave.

• CHICAGO 32, ILL.
FRontier 6-6399
1313 Addison Bead.
Cor. Superior & 71 St.
CLEVELAND 3, OHIO
VTgh 1-0807 • ;

851 Hollins St., BALTIMORE 1, »JD., Tel.: MUlberry 5-5787 
Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE,

4 < O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

263 Market St. 
NEWARK 2, N- J. 
MArket 3-1968
390 W. Broadway

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900 
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA 
BAker 5-5923

ANdrew 8-8764
346 Third Ave.

GRant 1-3712 '

v

*<
0
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Laurence, Mass.
FILMAI I ŠLIETUVOS 
šeštadienį, balandžio 9 d., 

6:30 vai. vakare, Rusų 
svetainėje, 287 Erving St., 
bus rodonii net 5 filmai, 
gaminti Lietuvoje. Ateiki
te visi ir visos ir pamaty
kite sąyo tėvų žemę. Fil
mai spalvoti. Girdėsite 
lietuvių dainų. Sekite skel
bimus..

Maple Parkas. Aišku, kad 
visi ir visos laukiame tos 
dienos, kada vėl gajesįme 
susirinkti tyrame ore.

Vasario 14 d. komitetas 
dėl vakarinių parengimų 
turėjo susiriksimą ir iš
dirbu planus, Sekmadienį, 
gegužės 22 d., Maple* Par
ke, bus surengtas banketas 
paramai, “Laisves.”

Birželio 19 d. bus bend
ras apskričių piknikas, tąip 
pat Maple Parke. Prašomę 
visus įsįtėmyti. • • -

S, PenlMuilfM

•‘V/ ■
JT 9.- '<■

t U? i

Rochester, N. Y. ; č
Laike vajaus rochesterie- ‘ 

č.i.ai sukėlė aukų ir pelno” 
nuo parengiu (per L. Bekė- 
šienę) $124. Vajaus špalto- _ 
še buvo paskelbta vien tik . 
aukos $35. Dėkojame 
riesiems prieteliams už do
vanas, o vajininkams užpa-o 
sidarbavimą.

Nuo parengimo likusis 
pelnas ir aukos sudarė 
$61.24. Padalinta “Laisvei” 
$25, o “Vilniai” — $36.24. 
Aukojo sekamai:

Po $5: J. ir M. Žebriai, 
V. iv J. Vilčinskai, J. ir J. 

( Bekenai, P. ir O. Willia’m- 
j sai, J. ir O. Eitučiai, B. Da- 
ran ir Ona Yanulis $4.

Po $3: M. Nikas, Ona 
J. ir

I-/. jAlxIiUs

Kultūros vakaras !sveikatai. Vėliau gal bus Mitchel, J. Bagužis, u. ii 
Vasario M d. L. socialia galima daugiau surengti to- M. Martin J ir O. žemai- 

klubąs buvo ' surengęs kul- kui vakarėlių ir pasimokyti, emi V. ir M. Gaunliai P. 
tūriškų vakarų. Buvo pa- > - pe*, M . lr Rodgers, P. ir P. Ne-

u.. t | Prelegentams ir Masių J murai, J. ir H. Hontz.
tanu; p0 $2: J. Kasnickas, Mrs.

Palas, C. Plaush, St. Ivan.
. Raulinaitienė, P. Mu-

Kultūros vakaras

kvie«i d„
W. Tamsokas ir Metehoms
iš St,Pę^sburga Piguti-C. Tamašiū- M” 
nis pakalbėjo apie visų . __ v. . « . ivi. _r -• F - i nui paprastus susirinkusių, raUskassveikata kaitf Geriausiai nui PaPrasiHs susirinkusių, raUskas, J. Werner, B. 
užsilaikyti ir kas yra gera.^as ^a^’ Paauk°tu P»- Kirstukas, J. Bagdonas ir uzsi aiKyu, ly #ąs yra gera dengimui Svetainės lesų, M Rraza itienė■»’> V «“ "‘wrn 

tais-valgįąis. Prirode, kaip! ^ia dabar ^svečiuojasi V. M. Karsakiene, R. Yurk-
produktų gadintojai dėl Smaistienė, iš Detroit, 
pelno viską daro, kad tik Mich. Ji kas metai atveža 
būtų jiems daugiau prisi- iš_Mich. valstijos grybų 
lupti dolerių, viisąi neat- ^usų klubui; ne tik kad ji- 
kreipdami jokios domės į uai atveža, bet ir čia pribu- 
žmonių sveikatą.: vus pagelbsti. ir gerų chop

'Metelionis kalbėjo apie 
žmonią protavimą, prirody- 
damas, įaip žmonės “pro
tauja” kitų pilotu, ypač ti
kintieji, o ^aVo protą visai 
mažai vartoja.

Taipgi prisiminė ir apie 
Lietuvą, kur jis pereitą va
sarą buvo. ; ;

Advokatė Mašytė, iš De- 
troi, Mich., parodė judamus 
pavęikslųs • $ paeitos žie
mos sociali© klubo piknikų 
ir daug Taipgi pa
rodė S o y i e t ų paviljoną 
New Yorke.’Mat, dabar 
čia Masių š^įmą leidžia va- 
kacijas. 1

Nors; vąką^ąą : buvo su
rengtas grei|a$,‘į. ir nebuvo 
progos g©O|igą^įųti, bet 
žmonių ątsįlūnkė pusėtinas 
būrelis, ir vįšftątidžiai iš
klausė prelegentų. J. W. 
^apisonąs įčia ' dar pirmų 
kartų paširotįe, bėt galima 
sakyti, kaOjįsąi pifną^ 
elegijos,

lupti dolerių, visai neat- mūsų klubui; ne tik kad ji-

suęy padaryti. Tai pilna 
energijos draugė. Klubas 
labai dėkingas jai ir taria
me ačiū!

Laisyietis

Daugiau įvairių parengi- 
my Gaiš ves naudai.

šaitienė, E. Langis, A. Pal- 
ton ir Olga Yakimčiuk.

Visiems atsilankiusiems 
ir aukojusiems didelis ačiū!

PADĖKA
Tariu širdingiausią ačiū 

visoms ir visiems, kurie at
silankėte į mano mylimo 
vyro mirties minėjimą. Dė
kui J? Žebriui už atitinka
mos kalbos pasakymui.

Širdinga padėka visoms

Higganum, Conn
Mirė J, Beleckas

Vasario 16 d.mirė Jurgis ‘ 
Peleckas, o vasario 19 d.L^ 
New Haveno kapinėse kre^ 
macijos būdu buvo palaido^,., 
tas — sudegintas. Jis to,„. 
pageidavo gyvas būdamas.....

>r<r

kuopos nariu, nuolatiniu^ 
“Ląįsyėą” skaitytoju ir gė-'' 
ru apšvietos skleidimo 
galbininįiu.

Velionis paliko nuliudi- *- 
me dukrelę, sūnų, mąrčjąy-^ 
savo sesutę jrA daugiau gi
minių. Keletas draugų ir is 
New Haveno buvo nuvykę :7 
atiduoti jam paskutinę 
gurbą.

Reiškiu giminėles užuo
jautą, o Jurgiui rapyb^s, 
mes tęsime jo mylimąjį ąp- : 
švietos darbą V -

J. Kuiuja * i

' Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS VELYKINIUS PAKETUS
Į LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA, LATVIJA, ESTONIJA IR ĘITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 yal. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
141 Second Ave., New York City. Tet GĘamęrcy 5-7430

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6; sekrpadieniais 9-4«
MŪSŲ SKYRIŲ RAšTINftS: / . K

359 West Broadway
South Bpston 27,
Telephone: ANdrew 8-5040

900 Literary
Cleveland 13, Ohio
Tel. TOwer 1-1461

182 FranIdiq Ąve. 
IJartfęr^, Conn. 
CHąpel 6-4724

11839 Jos. Campftu
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsencJ 9-3980

882 Filmore Av®» 
fcuffalQ 6, N. 1. 
Tel. MOhawk 2674

682 W. GI ra rd Ave.
, 1 Philadelphia 23, Pa. 

TeL WAlnut 5-fl878
100%

2184 W. Chicago Avenue
Chicago 22, Ill.
Tel.; Dickens 2-8232
39 Raymond Plaza W.
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-2877

Mūsų didelS ir patikima firma JT? patamayusi. tūkstančiams pasitenkinusių klijeritų. 
garantija, kad kiekvienas pakėtas bus pristatytas. Išsiupčiame’ f 48 Valandas. 

z Adresatą pasiekia J 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 diėnų.
Mūsų raštinėse npuĮaal pUniauąias pasirinkimą® klasės medžiagų.

Klauskit! pilat katajogo. rodančio kainas dėl muito ir patarpavimo. Katalogas veltui.
A

j
J
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Adelė Kalakauskienė Sėkmingas LDS
Vasario 2i9 d. gražiose i meilę žmonėms, ypatingai i 1 kuopos banketas 

Alyvai kalnelio kapinėse, pažangiojo darbo drau
gams. Ji buvo narei Lietu- Vasario 27 d. Laisves Sa

jas kapas. Palaidota malo- vių Literatūros Draugijos, įėje^ Ozone Parke, įvyko 
pažangio- Liet. Darbininkų susivieni- " ~~

__ ...... visuomenės I jimo, Moterų apšvietos klu- banketas. Jis buvo visais aft- 
narė Adelė Kalakauskienė, bo. Taip pat priklausė Siu- žvilgiais sėkmingas. Svečių

Maspethe, vėl supiltas nau-

n’ organizuotos 
sios lietuvių

pažangio- Liet. Darbininkų susivieni- LDS 1-osios kuopos metinis

Januškait y t ė, vėjų profesinės sąjungos buvo daug ir visi gražiai 
apie pusšimtį metų lietuvių skyriui. linksminosi.

Ilgametė Laisvės skaity-' Buvo ii' neilga kalbų pro-

po tėvais 
prie 
atvykusi iš Suvalkijos, Pil
viškių. Į kapus ją palydėjo | toja, Adelė niekad nęužmir-1 grama, kurią atidarė V. 
didelis būrys, giminių, drau- šo darbo liaudies laikraščio | Bunkus, o pirmininkavo A. 
gų ir pažįstamų. Ilsisi gre- reikalų, nors (dėl tūlų są-' Velička. Buvo išaukta eilė 
ta savo vyro Mikolo, palai-' lygų) jos [ 
doto prieš 31 metus. Ten Rudavo be vardo dovanų i 
pat palaidota 
Katrina 
tais.

Šalinsko 
prie kapo trumpą atsisvei
kinimo žodį tarė S. Sas^a. | naudingą gyvenimą. 
Laidotuvių direktorius Ša-| 
linskas, varde šeimos, 
dėkojo palydovams i _ __ __ v ... ........ .
kvietė pietų, valęyklon. | Floridoje, kur buvo nuvy".'|Vės, 

Velionė Kalakauskienė,;
kaip ir dauguma anų laikų , pas tenykščius ' 
ateivių, gyveno nelengvą i buvusius Brooklyho ir j žangiam savaitraščiui “Glos
gyvenimą. Vos pradėjus Į apylinkės gyventojus. i Ludowy” sutvirtinti, 
prasigyventi, mirė jaunas 
jos vyras Mikolas. Pasiliko 
ji su mažamete dukrele Bi
rute išvakarėse didžiosios 
depresijos. Tuos sunkius 
nedarbo laikus — savęs su I Frank Schneiderius ir anū- 
dukrvte išsilaikymo ir na-: kus Nancy ir Michael, sese- 
mu išlaikymo ’ rūpesčius —j rį Oną Dumblierę su šei- 
ji išgyveno viena. Ir vėliau! ma, ir kitus gimines) taip- 
ji visą meilę paskyrė dūk- i gi Lietuvoje du brolibs ir 
terš ir jos šeimos, savo ' seserį. Sykiu su jais liūdi- 
mvlimų anūkėlių gerovei.

Vienok Adelė turėjo i 
kitą meilę, taip pat nenu- ir ištvermingos 
traukiamą ir ryžtingą — draugės.

parama dažnai svečių, kurie pasakė kalbas. 
Rengėjai ir šeimininkės 

ir jos sesuo'davėjų sąrašuose. Ją maty-i vertos pagyrimo už tokio 
mirusi 1931 me-' davome prelekcijų bei me- šaunaus banketo suruoši- 

i no popiečiuose ir šiaip pra-Įmą! Ns
šermeninėj irjmogose. Ji gyveno kultu-! -------------------

ringą ir darbo visuomenei i
K- **’

, Mirtis ją ištiko staiga,; Kovo 11, 12 ir 13 dieno- 
Pa’' kraujo krislui uždarius ar-| mis Polonia Klube (201 
Pa" j teriją. Mirė toli nuo namų, j Second Ave., netoli 12 gat-

Po miestą pasidairius
New Yorko miestas da

rosi pavojingesnis. Krimi- 
nalystėms nėra ribų. Jau
nuoliai ' turi suorganizavę 
virš 150 gaujų visokiais 
“Tarantulų’ ir kitokiais 
vardais. Žiauriai savo tar
pe kariauja. Nėra tokios 
savaitės, kad/, policija vie
nur ar kitur nepastotų jų 
“karui” kelio.

Vėlesniu laiku automobi
lių vairuotojai palieka su
žeistus gatvėje. .Taip vadi
namų “hit and run” jau yra 
virš 20 aukų.: Parmuša, su
žeidžia žmogų ir nudumia.

Vieną kitą ;iš tokių pra
sikaltėlių pagauna, bet re; 
tai. Tokiais yra vyrai, nuo 
jų nepasilieka ir moterys. 
Mrs. M. Schwarts areštavo, 
nes ii .suvažinėjo 3-jų metų 
berniuką Eūgęne Kelly ant

Carnegie Hall svetainėje 
koncertavo tarybiniai meni
ninkai. Iš dainininkų pub
likai geriausiai patiko Gali
na Višnevskaja.

Robert Moses, Mayor’s 
Slum Clearance Committee 
pirmininkas, pasitrauks iš 
to darbo. Mat, jis čia gau
davo1 per metus po $25,000 
algos, o dabar jau gaunąs 
darbą, kur gaus po $100,- 
000. Jis užims 1964 metų 
Pasaulinės Parodos prezi
dento vietą. Prie tos paro
dos prisirengimai jau eina 
ir reikalingas prezidentas.

Ateikite šį sekmadienį!
Tarptautinei moterų .die

nai paminėti moterys klu- 
bietės ruošia šaunią popie
tę. Ji įvyks kovo 6 dieną, 
3 vai., Lietuvių Kultūrinia
me centre, Liberty Avė ir 
102 St., Ozone Park, N. Y. 
Ind. linijų Lefferts trauki
nys priveža prie pat salės. 
Išlipti Oxford Ave. stotyje. 
Įžanga nemokama.

Programoje dalyvaus:

I Floridoje, kur buvo nuyy-.'vės, Niujorke) įvyks pa-t208th St., Queens, prie pat 
'kusi pasilsėti ir paviešėti žangių lenkų bazaras. Ba- jo stubos, ir bandė pabėgti, 

draugus, I zaro pelnas eis lenkų pa- --------

—Trenkė mus ši nelaimė Į Penktadienį, kovo 11 d., 
tartum koks baisus sapnas,, bazaras prasidės. 7 vai. va- 
—sako duktė. ■ į kare, o kitomis dienomis—

Velionė paliko dukterį 1 vai. popiet.
Beatrice (Birutę) iri žentą Rengėjai kviečia 

dalyvauti.
visus

Tvarkytojai Coney Islan
do Aqua riumo (patalpų 
vandeninių gyvūnų laiky
mui, pargbeno iš Kalifor
nijos kelis ryklius (sharks). 
Jie bus laikomi žmonėms 
parodyti.

i me ir mes, skaitlingi jos 
draugai, netekę nuoširdžios 

nares ir 
D-ė

Kas bus su Piliečiu Klubu?
joje komiteto sauvąl i avi
mu, pažangesnieji seni Klu
bo nariai patys išstojo, o 
negalėdami pasina u d o t i 
Klubo pinigais, dipukai ir
gi pradėjo iš jo bėgti, 
vietoj augti, Klubas t 
jo smukti, kasmet net

B rook lyne gyvuoja nuo 
daug metų Piliečių Klubas. 
Tai paskutinė pašalpos 
draugija, užsilikusi iš tų 
laikų, kada jų buvo gana 
daug (jurginių, petrinių; 
vyt autinių ir kitokių). 
Klubas laikėsi gerai, kadai
se turėjo apie 500 narių, į mas po 20 ar 30 narių, 
buvo bepartyviška draugi-' Pereitų metų apyskaita ro
ja. Bet kokie du ar trys me- do, kad mirė 13 narių, o iš- 
tai atgal dipukai užsimanė stojo 21. Taigi vienaip me- 
Klubą užkariauti, kaip jie tais Klubas neteko 34 na- 
sakė, “apvalyti nuo bolše
vikų.” Jie manė pasipini
gauti ir pasidaryti sąu liz
dą. Atėjo susiorganizavę į 
Klubo mitingą, dar prie na- 
bašninko Kreivėno, ir pra
varė savo žmones į komite
tą. Tuoj jie priėmė būrį 
kvoterinių “naujų narių” 
ir' užvaldė visą namą. Se
nus patyrusius Klubo vei
kėjus išvarė ir pastatė savo 
pakalikus. Dipukams pa
dėjo Klubą “apvalyti” ir 
keli klerikalų nesuprantan- 
tieji senieji Klubo nariai, 
jų pataikūnai. Tūlą laiką 
jie gyrėsi, kad dabar tai 
jau Klubas augs, kaip ant 
mielių.

Bet išėjo kaip tik atbulai: 
parengė 1958 m. pikniką ir 
manė, kad ten suvažiuos vi
sas Brooklynas. . Išėjo tik 
didelis— Piš-š-šš! Piknikas 
buvo tuščias, davė ne pelno, 
bet $178.06 nuostolio. Įve
dė restoraną, ir ten biznis 
prastas, nešė nuostolius, tai 
turėjo tą biznį paleisti. Sa
lę savo grupės organizaci
joms davė dykai, o pažan
gesnėms draugijoms nė už 
pinigu-s neišrandavodavo. 
Norėta parodyti iš Lietuvos 
atvežtus filmus, Klubo ko
mitetas nedavė salės, kad 
nariai nematytų, kaip Lie
tuvos žmonės gyvena. Skel
bėsi jiems artimuose laik
raščiuose, kad tik ateitų 
jaunų narių į Klubą, bet 
nieko neišėjo. Jie norėjo pa
sinaudoti keletu tūkstančių 
dolerių senųjų Klubo narių 
sudėtų pinigų, bet pamatė, 
kad įstatymai jiems to.ne- 

'• leidžia. ',
'Nepatenkinti tokiu nau-

Atsiprašome
Užuojautoj dėl velionės 

Adelės Kalakauskienės mir
ties įdėtas vardas Ch. Alek
syno, o turėjo būti Marg. 
Aleksiejus.

Atsiprašome dr-gę Alek- 
siejienę!

Maspethietė draugė Kal- 
vaitienė atsiprašo hunting- 
toniečius draugus Kauli
nius, kad dėl jos klaidos 
jie nebuvo įrašyti. S. V.

The Grace Line,; Ine.^ve
dėjai paskelbė, kad jie sta
tys dar tris naujus laivus 
po 8,000 tonų talpos. Jie 
bus pastatyti Bethlehem 
Steel Co.

Grace linija jau turės 33 
naujus laivus*? Taikos laiku 
jie galės gabenti prekes ir 
po 100 keliauninkų. Iškilu* 
karui bus galima juos pa
versti į armijos transpor
tus. a ', . . .

Tai 
radė-

rių, o naujų neįsirašė nė 
vieno! Seniau, kai Klubas 
buvo b e p a r t y viškafe, tai 
įstodavo per metus kartais 
net keli desėtkai naujh na
rių ir išstojančių (išbrauk
tų) būdavo labai mažai.

Į biznio skyrių (barą) 
pinigų ateina, bet pelrįo nė
ra, tai naujieji biznieriai 
sumanė biznį parduot)], ar 
išrandavoti. Tas parodė, 
kad jie biznio vesti nemoka. 
Dabar jau išstatytas visas 
namas pardavimui. Reiš
kia, lietuviai savo centrali- 
nės įstaigos neteks, g 
eis koki kitataučiai. Lietu
viams salės nebus. U 
“garbė” 
niams dipukams ir t 
kurie jų nepažindami 
rėmė ir atidavė jiems 
bą. O jie moka tik se 
amerikiečių subudav c 
organizacijas griauti, 
statyti. Gėda jiems!

Pardavus namą, dar vis
ko gali būti ir su p 
Klubu...

Gal ir to neteksim!
Klubietis

1 at-

ž tai 
tenka smįtoni-

lems, 
juos 
Klu- 
nųjų

SERGA

atim

Jonas Zaleskis jau keli 
mėnesiai sunkiai serga po 

Ligos 
priblokštam būna ilgu ir 

sako, 
abai

ištikusio “stroke”.

nuobodu. Jo žmona 
kad atlankymas jį 
nudžiugina. Šiuos žodžius 
rašant, jis tebebuvo Kings 
County ligoninėje. Jų gy
venvietė randasi 1134 St. 
Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

V. š.

Iš FLORIDOS
• / < \ f | i . ?

Sveikinu Aido chorą ir 
visus iš saulėtos Floridos. 
Leidžiu laiką labai gerai, 
maudausi. Oras labai geras.

M. Tamelienė

NUSIŠOVĖ M. PURVIS
Florence, S. C. — Savo 

namuose nusišovė Melvin 
Purvis. Jis per ilgus metus 
dirbo JAV slaptojoje poli
cijoje. Pagarsėjo 1930 me
tais Chicago j e, kada nušo
vė paskilbuN g°ng s t e r į 
John Dillingerį. Jo vadovy
bėje 1934 m. buvo nušautas 
ir kitas gengsteris. Pretty 
Boy Floyd. Dabartiniu lai
ku Purvis jau buvo pasi
traukęs iš policijos. Sako, 
kad skundėsi sveikata.

Kiekvieną sekmadiepio 
vakarą, 7:30 vai./ per Jelei 
vizijęs kanalą No. Iii duoda 
p r o g r a m a s “ Victory af 
Sea.” Dažnąi jos būna įdo* 
mios, nors ųe .visada išlaiko 
istorinę tiesą, ypač iš JAV 
karo laivyno istorijos.

Pereitą sekmadienį buvo 
rodomos Tarybų Sąjungos 
Juodųjų jūrų/, karo laivyno 
kovos prieš /- hitlerininkus. 
Rodė Sevastopolio išlaisvi
nimą, veiksmus prieš Ru
munijos prieplaukas, ir 
Krymo konferenciją, kurio
je dalyvavo Roose ve lt as, 
Churchillas ir Stalinas.

Veikalas “My Fair Lady” 
per aštuonias savaites bus 
vaidinamas Tarybų Sąjun
goje, pradedant su balan
džio 18 d? Jo autorius A. 
J. Lerner ir aktoriai skris 
lėktuvu. Vaidins Maskvoje, 
Leningrade, Kijeve, Odeso
je ir Tiflise.

BULVĖS “SERGA”
Riverhead, L. L — Per 

desėtkus metų Long Island 
buvo pagarsėjus geromis 
bulvėmis. Bet nuo 1941 me
tų bulvės pradėjo “sirgti”. 
Dabar vien Suffolk apskri
tyje yra 6,000 akrų plotas 
žemės, pripažintas netin
kamu bulvių sodinimui. Sa
koma, kad valdžia padės 
pašalinti iš žemės “Golden su smarkumų bandė užva- 
Nematode” ligos perus.

Areštavo John Johnson, 
38 metų amžiaus vyrą, už 
bandymą užtaštf policinin
ką. Johnspp&s. pravažiavo 
raudoną šviesą* Policinin
kas pasivijo-jį ir kai išli
pęs^ ėjo prie j johnsono auto
mobilio, tai į pastarasis vi-

žiuoti ant policininko.

J. Adler, 188 S. Third St., 
auksinių daiktų pardavė
jas, Niujorke įsigijęs pre
kių, ėjo į savo automobilį. 
Tuo kartu tvirtas plėšikas 
jį užpuolė, atėmė apie 
$5,000 vertės auksinių daik
tų ir pabėgo.

Bankininkų Sąjungos ve
dėjai sako, kad daug žmo
nių išsiima iš bankų savo 
taupinius. Sausio mėnesį 
taupymai sumažėjo $34,- 
000,000. Tas rodo, kad žmo
nės negali iš algų pragy
venti, tai naudoja pirmes
nes santaupas.

New Yorko miesto virši
ninkai, kurie rūpinasi 1964 
metų Pasaulinės parodos 
reikalais, sako, kad paroda 
tesis per dvejus metus — 
1964—1965.

PROTESTO MITINGAS
Kovo 4-tos vakarą, 8 vai., 

Central Plaza Annex, 40 E. 
7th St., New Yorke, įvyks 
protesto mitingas prieš de
portavimus. Įžanga nemo
kama.
- -Apginąmųjų pirmoje ei
lę je yra Mrs. Jo Ann San
tiago. Ji persekiojama dėl 
to, kad jos vyras yra veik
lus Puerto Rico šalininkas.

Mrs. Santiago yra gimu
si Montreale, 6 metų 
žiaus čion atvežta ir 
išgyvenusi 31 metus.

am- 
JAV

PADĖKA
Reiškiame širdingiausią 

padėką Moterų apšvietos 
klubui, taipgi Aido Chorui 
ir LLD 1—mos kuopos na
rių grupei, atsiuntusiems 
užuojautos laiškus mu'ms 
netekus mylimos marčios, 
žmonos ir motinos, Doro
thy Karpavich (Puzonai- 
tės).

Taip pat esame dėkingi 
visiems paskiriems asme
nims už laiškais, atvirutė
mis, telefonu ar asmeniškai 
pareikštą užuojautą.

Jonas ir Konstancija 
Karpavičiai, uošviai;

Edwardas, Vyras;
Ronald Eld., sūnus .

RANDAVOJIMUI
Išnuomojame 5 kambarius, su vo

nia ir visais kitais modemiškais 
įtaisymais. Ridgevvoodo apylinkėj. 
Renda $66 j mėnesį. Bus gatavi ko- 
5/0 15 d. Prašome skambinti. HI. 
3-3073. - '

--------------------------------------------------------------  ------------- -—...........------------------------ ■ T’V-;------------— -------- ------------------ ---------

Siųskite Giminėms Velykinius Doyanų Paketus
I Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

() Package Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTA t PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St./ Tel. Ml. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduoles, siuvamosios marinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas;; Visi kaštai, įskaitant muitą, prhokami iš anksto.

i \ . Kiekvi^haŠ pkhas apdraudžiamfts. . <
Mūsų klientų patogumui, mes turime {vairių ąukšėlaušlos kokybes medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 <val. vakaro. , šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
882 N. 7th SL
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 3-1747

1900 Fleet St., cor. S. Wolfe St. 897A West Brqadway
Baltimore 81, Md. S. Boston
Tel. Dickens 2-4240 ' > ANdreW

7^—2nd Avė. :
New York 8, N., Y; 
ORetfon 4-1540

1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, Ill. 
HUmboldt 8-2818

651 Albany Ąve. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164

11601 Job. Campau Avė. 107 S. Vermont St. 
Detroit 12, Mich. Los Angeles. Calif
TOwnaend 8-0208 Dunkirk 5-6550

MILDRED STENSLER, 
Aido choro mokytoja ir 
šios programos vadovė
Suzanna Kazokaitė, dra

matiškas sopranas, solistė.' »
Aido Moterų kvartetas

Lietuvos moterų buitį ra 
sunkų Velia į skaisčią a te Ė 
ti. Dvjt

Katrina Petrikienė pa- 
teiks žinių iš šios dienos is-į 
t or i jos ir mūsų ryšį su tą,^ 
56 metų išgyvenusia mote-.I) 
r u švente. "•

Ieva Mizarienė — Pro‘£ 
gramos pirmininkė.

Po programos klubietėsm 
savo svečius pavaišins leng- B 
vais užkandžiais, pyraguAr’ ’ 
kava.

Kviečia visus.

Help Wanted—Female
Moteriškė

Kalbink užsirašyti Laisvę ,, 
tuos, kūne jos dar neskaito. '

B
Dėl viso delikatcssen kraųtuv&Į: . 

darbo. Nuolatinis darbas. Kreip.' 
kitos asmeniškai.

George's Delicatessen Jr. . / ' 
17Q-13 Jamaica Ave., Jamaica, I*, -I,Ą

JA. 6-0659 ’fife
(11-W .

NAUJA SU , 
210 LOVŲ LIGONINE

Reikalauja '>'*
REGISTRUOTŲ SLAUGIŲ
Prie visų darbų ir pakaitų. «

(Na^tė Buknienė, Ona če- j 
puliene, Koste Rušinskienė, Rašykite:
Anelė Ventienė) ta i p g i good Samaritan hospital O

Lebanon, Pa.
Aido Moterų choras, va- (1^10W

dovybėje Mildred Stenster.
Nastė Buknienė skaitys J 

nuostabiai gražią Br. Mac-' 
kevičiaus poemą “Raukšlės, 
veide”. Poemoje, tarsi veid
rodyje, parodo praeities

PRANEŠIMAI
NORWOOD, MASS.

Svarbus/ Pranešimas Norvvoodo 
ir Apylinkės Visuomenei!

LDS 3 kuopa rengia šaunius ka
lakutienos pietus. , Jvyks sekmadie
nį, kovo (March) 13 d., pradžia ly
giai 1-mą valandą dieną, <Eietuvių 
bendrovės salėje, 13 St. George Avė.

Kviečiame atsilahkyti ne tik nor- 
vvoodiečius, bet ir bostoniečius, 
montelliečius ir iš kitur. Bus geri 
pietūs ir linksma nuotaika. Nepra
leiskite šios geros progos. Užtikri
name, kad atsilankę būsite pilnai 
patenkinti. Rengimo komisija.

(11-12)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos nariams

Draugai! Šiuosyk jau ne kad los- 
ka, bet kad reikia, būtinai ateikite 
j susirinkimą, kuris įvyks penkta
dienį, kovo 11 d., 1150 N. 4th St., 
7:30 vakare. Mūsų didysis paren
gimas jau čia pat. Tai filmų iš 
Lietuvos rodymas. Prie to, du 
darbščiausi mūsų valdybos nariai 
tebeserga. Turime ir daugiau labai 
svarbių reikalų. R. M. (11-12)

EAST NEW YORK
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadieni, kovo 9 d., 7:30 
vai. vakare, 102-04 Liberty Avė. ir 
102 St., Ozone Park. Visi kuopie- 
čiai yra kviečiami dalyvauti.

Kuopos vadyba

OZONE PARK, N. Y.
Liet. Namo Bendrovės direkto

rių susirinkimas įvyks pirmadienio 
vakare, kovo 7, 102-04 Liberty Avė. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvauti.

LNB valdyba

Dabar jūs galite aplankyti
SAVO GIMINĖS V

LIETUVOJE!
ir kitas U.S.S.R. vietas.

PAVIENIAI ar GRUPĖMIS.
Tūkstančiai pasitenkinusių . ! 

lankytojų sako apie darbingumą
COSMOS TRAVEL BUREAU, 

Inc., New Yorke,
kuris tvarkė jų keliones.į įvairias

Sovietų Sąjungos dalis. .
MES PADEDAM JUMS 
SUTVARKYTI VIZŲ IRj 
KELIONIŲ REIKALUS. D

Informacijų dėl vizų reikaiavm^T 
ir TėzėVV^cijų, prašome rašykite'" 

arba kreipkitės: -
COSMOS

TRAVEL BUREAU, Inc.
45 West 45th Street
New York 36, N. Y.

Tel. Circle 5-7711
COSMOS... padeda keliautojams 

jau nuo 1898.

M ATTHEW A 
BUYUS

(BUYAUSKAS) ■ ,/ 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

426 Lafayette St.
T z.'

Newark, N. J.

FILMAI IŠ LIETUVOS f 
- • 'i? 

“Tarybinė Lietuva,” “Nemuno žiotyse,” “Vienam^”' 
kolūkyje,” “Neringa” ir “Yra šalis” 

į Viso bus parodyti 5 skirtingi filmai, 
kalbanti, su dainomis ir muzika.

Sekmadienį, Kovo 6 March
Pradžia 3 valandą popiet

Salė: 277—17th Avė., kampas 18th St. S 
H

Rodys Jonas Grybas iš Ozone Park, N.

Rengia LDS 5 kuopa

Kviečiame xvisus lietuvius atsilankyti ir pamatyti 1 
dabartinį Lietuvos gyvenimą.

6 p—Laisvė (Liberty)—Penktad., kovo (March) 4, 1 
••'•’/ z z' . .

' ... £ ■ , . ' .. ./r. ■' 7 «




