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KRISLAI
— Rašo R. Mizara —

Nelengvas darbas.
Jie stebėdavosi.
Worcesteryje.
Operetė “Išeivis.” 
Januli^,šeima.

Urugvajiečių “Darbe” skai
tau :

i U.‘šių metų ‘Darbo’ vajaus 
vaisiai yra daug žymesni. Ko- 
dfcl? Todėl, kad įsijungė dau
giau draugų ir draugių, jau
nų ir vyresnių.

“Vajininkai pasiryžo aplan
kyti kuo daugiau lietuviškų 
kiemų — lankė skaitytojus ir 
šiaip gerus draugus, mylin
čius spaudą...

“Reikia pasakyti, kad vaji- 
. ninko darbas nėra taip leng

vas. Reikia daug vaikščioti, 
(• aiškinti...”

Tai tiesa! Ir tą tiesą labai 
gerai žino ir supranta JAV 

i pažangiosios spaudos vajinin-
i kai.

Bet darbas, ryžtas nulemia 
viską !

Būvant Lietuvoje, man 
teko padaryti nemaža prane
šimų apie pažangiųjų J A V 
lietuvių judėjimą, jų spaudą, 

t jų organizacijas.
j - ^Kaip jūs ten išlaikote sa

vo spaudą? — dažnai klaus
davo manęs žmonės.

-^-Vyriausiai iš prenumera- 
h* aukų, kurias sudęda'mū- 

su skaityto j ai ,-^-atsakydąvau;- 
J’aunž Lietuvos žmonės' ste

bėdavosi mano pa s a k y m u. 
Lietuvoje spaudai aukų nerei- 
kia duoti. Spauda puikiai 
verčiasi iš prenumeratų.

Man sakė vyr. “Tiesos” re- 
daktorius H. Zimanas, kad 
“Tiesa,” kurios tiražas siekia 
220 tūkstančių egzempliorių, 
verčiasi taip, kad kas metai 

\ ^Įieka pelno.
Tenka priminti, jog “Tiesa” 

Lietuvoje labai populiari. Tai 
pirmas dienraštis Lietuvoje, 
kuris turi tokį tiražą. Ir skai
tytojų skaičius vis auga ir au
ga.

Praėjusį sekmadienį bu
vau Worcesteryje. Mitihgas 
buvo nemažas. O po mitingo, 
po pranešimo, Worcesterio 
Aido Choras toje pat salėje 
turėjo repeticijas.

Aidiečiai ryžtingai mokosi 
St. Šimkaus operetę “Išeivį.” 
Choro darbuotojai prašė ma
ne, pasilikti ilgiau ir pamatyti, 
kai£ jie repetuoja.

Pasakysiu: worcesteriskiai 
Zįęeretę mokosi labai rūpes
tingai. Dainuoja ir vaidina 
puikiai. Mokytojas J. Dirve- 
lis dirba sušilęs. Jis, beje, 
parašė muziką, kai kurioms 
operetės libreto\dalims.

Iš anksto galima sakyti, 
kad operetės pastatymas pa
vyks šimtu procentų.

Operetėje yra “lengvų” 
vietų, bet yra ir “sunkių.” J. 
Dirvelis sakė man:

i —Kompozitorius St. Šim- 
‘ kus sukūrė šiai operetei pui

kios muzikos; jei nežinotum, 
manytum, kad iš Wagnerio 
ar kokio kito klasikinio kom
pozitoriaus operos. Paimkime, 

v. štai, “Sugrįžk.” Prisiklausy- 
/ kime...

J. Dirvelis teisus.
Operetę “Išeivį” St. Šimkus 

sukūrė, gyvendamas Ameri
koje. Pirmą kartą šią opere
tę scenoje statė, rodosi, čika- 

, ; K°ie-
fai Worcesteriečių statomame 
AReiviyje” vyriausias solistų 
roles turi J. Sabaliauskas ir 
O. Dirvelienė.

S- ~" •1
Gerai, worcesteriečiai “Iš

Kongreso debatai ir negrų 
rasės persekiojimai

Washingtonas. — Prieš 
90 metų, būtent 1870 m., 
Kongresas priėmė Konsti
tucijos. 15-tą jį pataisymą, 
kuris sako: “1. Nei Jung
tinės Valstijos, nei jokia 
pavienė valstija negali at
imti ar aprėžti Jungtinių 
Valstijų piliečiams balsavi
mo teisę dėl jų rasės, spal
vos ar buvusios jų vergys
tės.

2. Kongresas turi galią 
tinkamais įstatymais įvyk
dyti šį Konstitucijos sky
rių.”

Kaip žinome, šiemet 
įvyks prezidentiniai ir kitų 
valdininkų rinkimai. Kon
grese eina debatai, pataisy
mai. manevrai reikale pa
ruošto Civil Rights biliaus.

Bet kas. darosi tuo pat 
kartu mūsų šalyje? Jau se
niai tokio žiauraus negrų 
rasės persekiojimo nebuvo, 
koks dabar yra. Štai tik

keli faktai:
Memphis, Tenn., areštavo 

negrų redaktorių ir 36 stu
dentus už laukimą valgyk
loje patarnavimo. Redakto
rių nubaudė $50, o studen
tus po $25. Bluefield, W. 
Va., areštavo 17 negrų 
studentų; Columbus, S. C., 
areštavo 15 negrų studen
tų ir visus nubaudė po 
$50.50; Tallahassee, Fla., už 
“sitdown” nuteisė 8 negrų 
studentus pasimokėti pini
ginę bausmę. Jie, protes
tuodami prieš rasinį per
sekiojimą, atsisakė mokėti, 
o nuėjo į kalėjimą. Panašių 
persekiojimų pilna visose 
pietinėse valstijose.

Rasinis negrų persekio
jimas paaštrėjo ir šiaurinė
se valstijose. Yra atsitiki
mų, kur persekioja de
monstrantus ir pikietinin- 
kus, remiančius negrų ko
va pietuose.

Nauji įvykiai Kuboje' 
ir lėktuvai iš JAV

Gorkinas rašo atvirą laišką 
Eisenhoweriui ir Chruščiovui

Ir JAV protestuoją 
prieš negrų žudymus
..Washingtonas.r—-Jung

tinių Valstijų Valstybės de
partamentas išreiškė ap
gailestavimą ir nepasitenki
nimą, kad Jungtinėje Pietų 
Afrikoje šaudė į negrų de
monstracijas.

Valstybės departamentas 
sako, nors Jungtinės Vals
tijos laikosi politikos “nesi
kišimo į kitų šalių vidaus 
reikalus”, bet jos negali ty
lėti kada yra šaudomi de
monstrantai.

SAKO. BĖGLYS IŠNEŠĖ 
KUBOS PINIGŲ

Havana. — Kubos vy
riausybė sako, kad pabėgęs 
iš jos ambasados Washing
tone atašė Goizueta pagro
bė $110,000 pinigų.

Goizueta prisipažino, kad 
jis tuos pinigus padėjo ant 
savo vardo į Riggs banką. 
Jis sako, kad juos laikys 
tol, kol Kuboje bus išrink-
tas naujas prezidentąs.

eivį” statys gegužės 1 d., bet 
kas toliau ?

Aidiečius būtinai turėtume 
pasikviesti mes, Niujorko 
žmonė& Klausiu: ar jie su
tiktų pas mus atvykti, jei 
kviestume. Atsakė: sutiktum.

Jie sutiktų pas mus atvyk
ti gegužės 8-tą, arba 15-tą.

Kas turėtų čia oficialiai 
Worcesterio menininkus pa
kviesti ?

Man rodosi, tai galėtų pa
daryti arba ALDLD apskri
tis, arba tos organizacijos 
kuopos, arba LDS kuopos. 
Reikėtų tai padaryti greit.

Worcesterio Aido Choro 
pirmininko pareigas eina Ri
čardas Janulis.

Janulių įtaka chore didelė: 
dainuoja Elena Janulienė (da
bartinė Žilinskienė), dainuoja 
jos sūnus Ričardas, dainuoja 
jo žmona, dainuoja Janulytė- 
Smith (ji ir pianu akompa
nuoja chorui) ir jos vyras.

Tai, jei šiandien Simanas 
būtų gyvas! Kiek jam būtų 
džiaugsmo!..

P. Afrikoje žiauriai 
užpuolė negrus

Johannesburg's, P. Afri- 
ka. — Jungtinės Pietų Af
rikos policija žiauriai už
puolė negrų demonstraci
jas Sharpeville ir Lango 
miestuose. Pirmajame 
mieste demonstravo apie 
50,000 negrų. Jie protesta
vo prieš reikalavimą nešio
ti su savimi pasportus.

Policija puolė ir 
daužė buožėmis, metė į de
monstrantus ašarų bombas, 
o paskui šaudė iš kulko
svaidžių. Sharpevillėje už
mušė 56 ir apie 200 sužei
dė.

Jungtinė Pietų Afrika 
yra dalimi Britanijos im
perijos. Ji užima 472,360 
ketv. mylių plotą ir turi 
15,000,000 gyventojų, ku
riu tarpe tik apie 3,000,000 
baltųjų, o kiti negrai.

iš konferencijos 
jūrų reikalais

Geneva. — Jungti nes, 
Valstijos ir jų šalininkai 
pralaimėjo konferencijos 
tvarkos reikaluose. Jos lai
kėsi, kad naujų įnešimų ir 
pasiūlymų svarstymui rei
kalinga dviejų trečdalių da
lyvavusių balsų.

Socialistinių šalių, Loty
nų Amerikos, Azijos ir Af
rikos delegatai laikėsi už

Havana. — Kovo 21 die
ną Kubos kariai nušovė pri
vatinį amerikinį lėktuvą, 
kuris atskrido iš Floridos. 
Sužeistas į koją, buvo su
imtas lakūnas Howard Le
wis, Miami miesto gyvento
jas, ir jo pagalbininkas W. 
J. Shergaleš. Nors jie buvo 
nušauti Kubos sausžemyje, 
apie 70 mylių nuo Havana, 
bet sako, kad skraidė “žve
jojimo sumetimais ir pa
klydo”.

Kubos vyriausybė tuojau 
suėmė buvusį Batistos pul
kininką D. Monteisino, jo 
dukrą, žentą ir dar vieną 
asmenį.

Lėktuvas buvo nušautas 
netoli nuo Mantanzas, kur 
pereitą mėnesį kitas JAV 
lėktuvas, kuris buvo pašau
tas, susprogo, užmušė ame
rikietį lakūną Robert Ellis 
Frostą ir vieną kubietį.

Kubos vyriausybė tyrinė
ja lėktuvo tikslus. Tuo pat 
ląiku ekonominių reikalų 
vedėjas Ei Guevara pareiš
kė,, kad Jungtinių Valstijų 
monopolistaiį daro viską, 
kad; tikzpakrifkti; Kubais Jis 
sakė: TTai yra sunki kova, 
bet mes ją laimėsime”.

Kubos valdžia konfiska

vo Biltmore Yacht Club, 
kur šimtai JAV turčių leis
davo vakacijas. žemdirbys
tė s ministerija pranešė, 
kad jau perėmus iš JAV 
turčių 1,660,000 akrų, kur 
auginamos cukrinės nend
rės, ten būsią įsteigta 500 
darbininkų kooperat y v ų. 
Pranešama, kad jau da
bar Kuboje yra įsteigta 760 
kooperatyvų ir 1,400 liau
dies krautuvių.

Kubos užsienio ministras 
Dr. Raul Roa prašo Jung
tines Valstijas, kad jo>-su
imtų buvusį Batistos armi
jos viršininką Jose Pedra- 
są ir atiduotų Kubai teisti 
už jo kriminalystes. Minis
terija pasiuntė specialius 
atstovus į Lotynų Ameri
kos šalis išaiškinimui Ku
bos naujos santvarkos ir 
jos santykių su Jungtinė
mis Valstijomis.

Jungtinių Valstijų vy
riausybės skyrius “T h e 
Voice of America” pradėjo 
lotynų kalba i .transliuoti 
programas į Centrinę ir' 
Pietinę Ameriką, o ypatin
gai aiškinti naujus įvykius 
Kuboje. Transliuoja iš Mia
mi miesto.

New Yorkas. — Kovo 20 
d. laidoje žurnalo “Parade” 
redaktorius Jess Gorkin ra
šo atvirą laišką preziden
tui Eisenhoweriui ir TSRS 
premjerui Chruščiovui. Jo 
laiškas yra reikale aksi- 
dentalio karo pavojaus.

Redaktorius. Gork i n a s 
pataria Eisenhoweriui, ka
da jis lankysis Maskvoje, 
pasitarti su Chruščiovu ir 
įsteigti tarp Washingtono 
ir Maskvos telefono susisie
kimą, kuris būtų kasdien 
per 24 valandas atviras.

Gorkinas rašo, kad, kol 
kas, diplomatinis susitari
mas uždraudimui ir kont
roliavimui atominių ginklų 
eina labai lėtai. Kad dabar 
atomines bombas - raketas 
turi dar tik Anglija, Frari- 
cūzija, Tarybų Sąjunga, 
Jungtinės Valstijos, bet ne
trukus jas turės Kinija ir

dar bent dvidešimt kitų ša
lių. Tada jau bus aksiden- 
talio karo pavojus didesnis > 
net už suplanuoto karo.

Gorkinas primena, kad 
jau tris kartus Jungtinių 
Valstijų raketos buvo iš
trūkę. 1946 metais iš New 
Mexico raketa pabėgo į 
Mexico, 1955 m. nukrito* 
tarpe Baltimorės ir Wash- 
ingtono, 1956 m. gruodžio' L, 
5 d. raketa pabėgo iš Flori
dos ir nukrito Brazilijoje. 
Jis mano, kad panašių įvy
kių buvo ir Tarybų Sąjun- , F/; 
goję. Jo nuomone; pana
šiais atsitikimais, jeigu bū- > < 
tų toks telefono susisieki- ,■ 
mas tarpe Eisenhowario ir p 
Chruščiovo, tai jie ūmaį 
galėtų viens antrą painfor
muoti.

Praga. — Mirė D r. E. 
Slechta, žymus komunistas 
ir inžinierius.

tai, kad paėmimui įnešimo 
svarstyti pakanka pa
prastos balsų daugumos. 
Už Tarybų Sąjungos pasiū
lymą balsavo 41, o už JAV 
tik 30 delegatų.

Varšuva. — Lenki j o s 
Jungtinė Darbininkų (Ko
munistų) partija jau turi 
1,018,400 narių.

Londonas. — Anglijoje 
liaudis piktinasi teroru 
prieš negrus Pietų Afriko-

LAISVES REIKALAI
Praėjusios žiemos metu nedaug tebuvo parengimų 

“Laisvės” paramai. Gaila! Parengimai yra naudingi ne 
tik finansiniu atžvilgiu. Sueigos yra ir moraliai geru 
dalyku. Pasimatant, pasikalbant, galima gauti naujų 
skaitytojų laikraščiams, narių organizacijoms, ir pra
platinama knygų. Negerai retinti parengimus, tai yra 
nuostolingas dalykas.

Kaip ten nebuvo, žiema pasibaigė. Vasaros sulaukę 
pasirūpinkim, kad skaitlingai vyktų piknikai ir didesni 
ar mažesni išvažiavimai bei “pares” laukuose spaudos ir 
organizacijų paramai.

Su visuomenės parama “Laisvei” aukomis galime 
pasidžiaugti. Beveik mėnesiu laiko aukų įplaukė seka
mai:

V. O., Los Angeles, Calif................................... $50.00
Nuo Jono Daraškos 4 m. mirties sukakties 

paminėjimo, Cleveland, Ohio .................. 25.00
John Buzak, Daytona Beach, Fla.................... 11.00
Lith. Soc. Camp Association, Methuen, Mass. 10.00
Edward Karpavich, atminčiai žmonos

Dorothy,' Cliffside, New Jersey ................. 10.00
(Tąsa 6-tam pusi.)

Vėliausios žinios
Buenos Aires. — Argen-

tina jau baigė nutiesimą 
1,085 mylių ’ ilgio aliejaus 
vamzdžių nuo Campo Du
ran iki sostinės. Vamzdžiai 
yra dviejų pėdų diametri- 
niai.

Maskva. — TSRS moks
lininkai pagarbai J. Vet- 
no ir Thomas Edisono už
vardino jų vardu vulkani
nes žymes antroje Mėnulio 
pusėje.

Halifax, Gonada. — Ta
rybų Sąjungos laivas “Mi- 
chail Lomonosov” išplaukė 
į jūrą. Laive yra speciali 
komisija,; kurį atlieka jūrų 
tyrinėjimus. į

Stockholmas. — Švedų 
teismas, nuteisė Jungtinių 
Valstijų du jūrininkus po 
6 metus kalėjimo. Jie už
puolė, sumušė ir apiplėšė 
švedų pirklį.

Washingtonas. — JAV 
karinis orlaivynas iššaus 
“Atlas’Lraketą iš Cape Ca- 
neveraį Fla., į Indijos 
didjūrį. Sakoma, kad rake
ta nulėks 9,000 mylių.

Pekinas. — Kinija pro
testuoja prieš JAV, nes jų 
karo laivas plaukiojo kinų 
teritoriniuose vanden y s e 
ties Fukien provincija.

New Yorkas. -— Mirė ko- 
lumnistas F. P. Adams.

Kas pirmiau: atomų 
ginklai ar kiti?
?1' ‘Geneva.; į— ■ Vakarų< dele*' 
gatai nusiginklavimo kon
ferencijoje nesutiko su

I TSRS pasiūlymu4, atomi
nius ginklus panaikinti • po 
panaikinimo kitų. Jie sakė, 
kad TSRS' būk nori atomi
nius pasilaikyti ilgiausiai, 
nes Vakarai kitus panaiki
nę “pasiliktų beginkliai”. 
Išeina, kad jie pripažįsta 
TSRS atominiu ginklų ir 
raketų pirmenybę.

TSRS delegatas, į tai at
sakydamas, sakė, kad jo 
šalis nebus priešinga pir
miausiai imtis atominių 
ginklų panaikinimo. Tik jis 
priminė Vakarams, kad ka
da 1956 m. TSRS siūlė pir
miausiai panaikinti atomi
nius ginklus, tada Vakarai i 
nesutiko.

i Vakarų vokiečių 
karo provokacija

Kiel, V. Vokietija. — 
Schleswing - Holstein pro
vincijos prezidentas Kai 
Uwe von Hassel reikalau
ja, kad Jungtinės Valstijos 
prisiųstų marininkų divi
zijas į tą provinciją.

Per šią provinciją pra
kastas Kiel kanalas iš Bal
tijos į Šiaurines Jūras.

Hassel žino, kad • jeigu 
Jungtinės Valstijos pasiųs
tų ten marininkus su jų 
lėktuvų grupėmis, tai žy
miai paaštrintų santykius 
tarpe JAV ir TSRS, nes 
tas prieštarautų jų susita
rimams Antrojo pasaulinio 
karo pabaigoje.

Kairas. — Nasseris per- 
sergsįi Izraelį nuo karo 
provokacijų prieš arabus.

Bonna. — Vakarų Vokie
tija spiriasi, kad jai yra 
reikalingos karo bazės Is
panijoje.

Pirko lėktuvus Čilei, o 
nuvežė j Dominiką

Washingtonas. — Jung-į«| 
tinęs Valstijos pareikalavo* 
kad Dominican respublika 
grąžintų penkis karo lėktų* 
vus "B-26”. Mat,\ jie buvo 
nupirkti mūsų salyje dėl • 
Čilės respublikos, o nuga
benti į Dominika.

Dominikos diktatorius 
Trujillo yra piktas Kubos 
priešas. Dominikos respub
likoje organizuojasi Kubos 
priešai, o šalys yra arti 
viena antros.

Ekstra
Paryžius. — Chruščiovas 

ir kiti žymūs TSRS veikė
jai atskrido tarybiniu lėk
tuvu “Iliušin-18”. Orlauky- 
je juos pasitiko Francūzi- - 
jos prezidentas De Gaulle, . >
kiti viršininkai ir diploma
tai. Paryžiuje TSRS sve*- r 
čius pasitiko apie pusė mi
lijono žmonių.

-į ; *■«< ■,j

Washingtonas. — Sena
torius H. H. Humphrey sa
ko, kad dabartinė TSRS y : 
pozicija uždraudimui ato- 
minių ginklų bandymų yra 
labai artima JAV. Jis ragi- V 
na priimti ją. -V

• A a /V

Johannesburgas. —Jung
tinės Pietų Afrikos vyriau
sybei labai nepatiko JAV '. 
kritika už šaudymą negrų 
demonstrantų.

Pekinas. — Kinijos teis
mas nuteisė 20 metų i kalė
jimą vyskupą J. E. Walsh* 
Jį atrado kaltu šnipavimeu

Maskva. — Per šešis mė
nesius iš Tarybų Sąjungos 
išvažiavo 1,000 žmonių gy
venti užsienyje pas savo 
gimines. ,

M

Pekinas. —Nepalio prem
jeras Kairala jau išvyko • į' 
namo.

¥
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Kas ka rašo ir sako
PAGRĮSTAI DŽIAUGIASI 

Kovo 19 d. “Vilnyje” 
/

Andrulis rašo:
Vienas įžymiausių, jei 

pats įžymiausias, Lietuvos

Stares.
SUBSCRIPTION RATES

per year .... . $9.00 Canada and Brazil, per year $10.00United
United States, per 6 months $5.00 Canada and Brazil, 6 months $5.f>0
Queens 
?>>•• ns

Co
Co

...... $10.00 per year
55 50 per six months i

Foreign countries, per year 112.00
Foreign countries. 6 months $6.50

Negrų kova teeina!
NUO ŠIŲ METŲ VASARIO mėnesio pradžios iki 

kovo 20 d. pietinėse valstijose buvo suareštuoti ir teisti 
1,000 negrų, daugiausiai studentų.

Bet visa tai nesulaiko jų pradėtos (pasyvės) kovos 
už lygias teises. Negrai eina į užkandines, atsisėda prie 
baro (lunch counter) ir reikalauja,, kad jiems duotų val
gyti panašiai, kaip duoda baltiesiems. Už tai juos polici
ja areštuoja, o teismai baudžia “dėl tvarkos pažeidimo”.

Negrai eina į bibliotekas, skirtas tik baltiesiems, ei
na į skaitymo sales, na, ir ima knygas, kokias gauna, ir 
skaito. O kadangi tos skaitymo salės skirtos “tik baltie
siems”, tai negrus areštuoja ir baudžia.

nė
. . . Se

nesniųjų poetų, Teofilis Til
vytis prisiuntė labai gražų, 
brangų eilėraštį pasveikinimui 
“Vilnies” 40 metų sukakties. 

' Prisipažinsiu, eilėraštis ma
ne sujaudino. Manau, jis su
jaudins kiekvieną gimusį Lie
tuvoje, gyvenantį išeivijoje.

Būki sveikas ir rašyki 
giau, brangusis poete!

Gauname ir daugiau 
kinim.ų iš Lietuvos.

Mūsų ryšys su gimtine da
rosi tampresnis. Tas gaivina 
mūsų kultūrinį gyvenimą, pa
naujina mūsų kalbą, teikia 
naujų jėgų mūsų meninei sa- 
veiklai.

dau-

svei-

Kruką,” naudojosi anks
čiau Margerio pa r a š y t u 
apie prOhibičijOŠ laikus A- 
tnerikojė kūbihėliiu; ? kuris 
buvo pasiųstu Lietuvon, ar 
ne? Margėj sako, nė, 
Cvirka rtėplagijaVo jo kūri
nėlio, 0 “Nąujiėhų” redak
torius, norėdamas pašmėiž- 
ti r. 
javo.

Polemika 
tai, kad P? 
damas “sur 
nuėjo net į

Parašęs 
(“Vilny”)

PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ, pavyzdžiui, Memphis 
mieste, Tenessee valstijoje, 37 negrai nuvyko į miesta- 
vą biblioteką ir susėdo skaitymo salėje, skirtoje “tik 
baltiesiems”. Tarp jų buvo savaitraščio redaktorius L. 
F. Palmer. Juos, aišku, areštavo.

Kai buvo pristatyti prieš teisėją Beverly Boushę, 
pastarasis nubaudė redaktorių $50, o kitus 36 negrus— 

' $25 pabaudomis. Bet teisėjas Baushe nebaudė jų už tai, 
kad jie drįso atsisėsti salėje, skirtoje “tik baltiesiems”, 
bet baudė neva už netvarkos darymą...

Aišku, negrai atsisakė bausmę mokėti. O kai juos 
teisė, palei teismabutį buvo susirinkusi apie 300 negrų 
minia, reiškianti prijautimą teisiamiesiems.

Negrus gynė devyni advokatai, ir jie sakė, kad ši 
byla bus apeliuota į aukštesnį teismą.

Advokatai, giną puolamus negrus, sako: kiekvieną 
nuteisimą mes apeliuosime j aukštesnius teismus, ka
dangi šitie areštai ir baudimai laužo JAV Konstituci
jos 14-ąjį amendmentą.

TALAHASSEE MIESTE, Floridoje, teismas nu- 
, teisė kalėjiman aštuonis negrus, — nuteisė 60 dienų už 
. tai, kad jie buvo, atsisėdę prie baro užkandinėje, .^^reika

laudami patarnavimo.
,Jų atstovas sakė: lai būva šitie nuteistieji “pasiau- 

. kojimo avelėmis”; jie -ramiai eis į kalėjimą atlikti1 savo 

..bausmę; tegu kiti tūkstančiai negrų seks jų' pavyzdžiu.
Tiesa, teisėjas John Rhdd, teisęs šiuos negrus, davė 

jiems pasirinkimą: jei nenori eiti į kalėjimą, tegu pasi
moką po $300. Bet nuteistieji atsisakė mokėti piniginę 
bausmę.

Iš daugelio kitų pietinių miestų pranešama tas 
pats:.negrai eina į užkandines, negrai reikalauja, kad 
jiems būtų patarnauta ten lygiai taip, kaip baltiesiems.

Iš Vestai, N. Y., pranešama, kad vietos Harpur ko
legijos prezidentas Glen Bartie pasiūlė, kad jo Studentai 
sukeltų $1,000 aukų pamokėjimui baudų, kurias uždeda 
ant negrų studentų, reikalaujančių lygių teisių, pietinių 

’ valstijų teismai.
žodžiu, daugelyje mūsų šalies miestų, šiaurrytinėje 

JAV dalyje, žmonės stoja talkon pietinių valstijų neg
rams studentams ir kitiems žmonėms, kovojantiems už 
žmogiškas teises savo miestuose.

Ir ši negrų kova vis plečiasi, vis didėja.

VISGI TIĘK JAU 
TURI PRIPAŽINTI

So. Bostono menševikų 
“Keleivyj-e” l 
Kymantas davė straipsnį1 reikšmių, 
“Kas padaryta Lietuvoje 
1959 metais.” Patiekiamas 
geras pluoštas skaičių. Duo
menys taip aiškūs, skaičiai 
taip įspūdingi, jog net ir 
Kymantas yra priverstas 
prieiti štai kokios įdomios 
išvados arba pripažinimo:

ius, horėdahiaš pašmėiž- 
P. Cvirką, sako, plagi-

“išsiVystė” į 
Grigaitis, norė- 
tašti” Mąrgėrį, 
arklidę, ir tt.
^Naujienoms” 

atsakymą, D r. 
A. Margeris . šitaip savo 
straipsnį baigia:

Baigiant, nenororris iškyla 
klausimas: kas'tam Naujienų 
apžvalgininkui- dąrpsi, kad jis 
viską iškraipo, x^išką sunieki
na, ką pasako jam nepatinka
mas žmogus. Jis paima žodį 
ar frazę ir, kadangi daug žo-

(kovo 9 d.) V. j džių bei frazių yra daugia-
1 •• 1 * • • .«..*• •• I ; • 1tai nevartoj a tą 

reikšmę, kuria! autorius pasa
kė savo mintį ir tikslą, bet tik 
tą, kuri geriausiai' tetinka jo 
(“kritiko”) baisiai 
suktai ir šlykščiai 
jai.

Tai pikčiausia, 
priemone, kuria 
siekia savo tikslo. Tai yra ne
padoriausias metodas, , kurį 

i pavartoti 
ir suhiekinimui

i nepatinkamo jam rašto ir au- 
žinoma, žurnalistai,

kreivai, 
demagogi-

bjauriausia
“ kritikas”

atrodo 
prane* 
patar-

* SAN ANTONIO mieste, Teksuose, negrai, 
bus nors kiek tiek savo kovą jau laimėję. Iš ten 
šama, kad visose užkandinėse, kur ligi šiol buvo

. naujama tik baltiesiems, dabar bus patarnauta ir neg
rams lygiai. /

Šis laimėjimas buvo apvainikuotas banketu, įvykusiu 
praėjusį šeštadienį. Bankete dalyvavo balti ir juodi vei- 

- kėjai.
Jei tik negrai savo kovą (net ir pasyvę) tęs, tai, be 

abejoiimo, jie ir pasieks laimėjimų visur.
Tai. kas dabar vyksta pietinėse valstijose, reiškia 

nepaprastą dalyką negrų kovai už lygias teises. Tai pin 
. mas toks judėjimas JAV istorijoje.

Baltieji privalo stoti talkon negrams, nežiūrint, kur 
ta kova pasireikštų.

Daug tikėtis, kad dabartinis JAV Kongresas suteik- 
. tų negrams daugiau laisvių, kad juos pastatytų lygiais 

baltiesiems, neverta. Politikieriai, kurie pradėjo neva 
kovą už gero civilinių teisių įstatymo pravedimą, nesirū
pina jį pravesti.

Kas tenka pasakyti apie žurnalistas tegali 
dabartinį Lietuvos ūkį? Be Į jei<rainvmui i 
abejo liko paauginta Lietuvos > 
pramonė. žymiai padidėjo į torjaus. žinoma, ________ _
pagaminamos elektros ener-j |ęurįe laikosi etinių žurnalisti- 
gijos kiekis. Jis bus dar di- - 
dėsnis, kai visu pajėgumu pra
dės dirbti Kauno hidroelek
trinė stotis. Elektros energi
ja yra pramonės kraujas. Ke
leriopai padaugėjo audimo . 
pramonės gamyba, — vilno
nių, 
audinių kiekiai. Taip pat pa-į 
didėjo statybinių medžiagų 
gamyba, nors ir. nebuvo nieko 
paminėta <apie Lietuvoje pra- 
dėtp cemento gamybą. Ta
čiau atrodo, kad tos medžią- 
gos dąugUmas skiriama mieš-' 
tui; kaitriiįi staty tįsy is 4 ar siū
lomas mobs ,jr, kitokie bęc(os 
pakaitai. Milžiniškai padidė-' 
jo jūrų žvejyba.

Viskas būtų, žinoma, ge
rai, jei šis “Keleivio” bend
radarbis čionai padėtų taš
ką. Bet jam tai padaryti, 
matyt, neleidžia jo menše- 
vikiška sąžinė- Jis turi pri
dėti savo dvylekį. Nęrs tie 
milžiniški ekonominiai Lie
tuvos laimėjimai yra aiš
kūs kaip diena, bet Kyman
tas juos, tuos laimėjimus, 
deda į svetimžėnklius. Reiš
kia, jis jų neskaito laimė
jimu. Viena, jis suradęs, 
kad visa eilė produktų esą 
Lietuvai nereikalingi, ant
ra — dauguma tų dirbinių 
esą eksportuojami į Rusiją 
ir kitas pasaulio šalis. Kui’ 
įrodymai? Nėra jokių.

Tas tieša, kad Lietuvos 
pramonė šiandien jau tiek 
pajėgi, jog gali dalį kai ku
rių produktų ekspo r t U o - 
ti į broliškas tarybines res
publikas ir šiaip į užsienį. 
Bet taip pat ji dar labai 
daug ką turi gauti iš kitų 
kraštų. Tačiau ši labai 
gyva prekyba parodo di
džiulį Tarybų Lietuvos ęko- 
nominį pakilimą, didžiulį 
progresą, didžiulį krašto 
tautos laimėjimą.

kos dėsnių, to jie nedaro.
Bet Naujienų apžavlginin- 

t_lko galvoje bei širdyje žurna
listikos etinių dėsnių jau se
niai nebėra. Ir todėl ne tik 
kad jis iškraipo autoriaus kal-

r Afrikoje
TUOMET, KAI AMERIKOJE negrai kovoja už 

teisę valgyti tose pačiose viešose užkandinėse, kur val
go baltieji, Pietų Afrikos negrai kovoja prieš rasistinį 
įstatyrhą, reikalaujantį, kad kiekviehas negras nešiotų 
Su savim pasą.

Netoli Johannesburgo, Pietų Afrikoje,, negrai buvo 
. suruošę masinį protestą prieš įvedimą pasų sistemos ne- 

J grams.
Rasistų valdžia, mažai galvojusi, įsakė policijai šau- 

* dyti i demonstrantus. Pasėka: apie 70 demonstrantų bu- 
"vb užmušta, o šimtai sužeista.

Kai snaudos korespondėntas paklausė policijos vir- 
... šininko, apie kiek negrų buvo nušauta, jis šaltai atsakė: 

---M---- -J-------------------- ’ • .i ...i-m.i ....... ....
*" 2 p.—Laisve (Liberty)-* Penkt., kovo (March) .25, 1960

D. M. ŠOLOMSKAS

LENKŲ VALSTYBEI 
TŪKSTANTIS METŲ

1 'i a * - ♦ i/
1960 metais lėftktį tauta iki ĮLėHkijos ir Lietuvos vi

rtimi tūkstąntrtiėžio sukaktį s£ Eūfdpa organizavo kry- 
rtuo įsteiginib šftVo vhlsty- žiuočių Jėgas ir vyko karui 
bės. Kaip visų tautų senovė 
iiėra pilnai Aiški, taijj ir 
lenkų. Visos dabartines Se
nos valstybės nešusibrgarti- 
zavo pagal - paruoštą plartą. 
Kiekviena tauta gyveno 
grupėmis, bet dažnai atski
rų grupių gyvavimui kenkė 
kaimynai arba pasunkėjo 
jų pačių pragyvenimas.

>4

j Nuo Liublino iki 
Lenkijos padalinimo

1569 metais Liubline bu
vo galutinai susitarta ap- 
vienyti Lenkiją ir Lietuvą 
į vieną valstybę. Toje sutar
tyje buvo paskelbta respub
lika su renkamu karaliumi. 
Tai buvo didelis laimėjimas 
atskirų kunigaikšt y s č i ų, 
grafų ir dvarponių prieš 
centralizuotą valstybę. Fr. 
Engelsas, studijuodamas to 
laikotarpio Lenkijos istori
ją, rašė: “Dvarponiška de- <

phieš ittŪšulmonUS.
Vokiėžių karalius Otonas 

pūsiskėlbė krikš č i o n š k ų 
Valstybių Vadu ir 962 m. 
štiofg&nižavo Šventąją Ro
mos imperiją, kurią sudarė 
Europos krkščioniškos vals
tybės. (Šventosios Romos 
imperijos nesumaišykite su 

j buvusia Viduržemio jūros 
Besibastančios tautos sū<srityje Romos imperija.)

Kryžiaus kariai puolė ne • 
tik .rtUlšulriionuš, bet pracįė- mokratija, rymanti antbaii- 
jo pu ti eretikus ir Europo- džiavizmo, fokia, kokia.ji 
jė arba veržtis į knkscio- Lenkijoje, tai ^bUvO 
niŠkas sality kurios Kry- vįena šiurkščiausių Vi-% 
ziauš Ir ruošė nedalyvavo. 
Jie puolė krikščionišką Ru
siją ir net katalikišką 
Lenkiją.

Kryžiaus karams dar ne
pasibaigus, iš Azijos atėjo 
mongolų (totorių) jėgos, 
kurios nukariavo valstybes 
nuo Ramiojo vandenyno iki 
Centrinės Europos. 1223 
ir 1242 metais jie pavergė 
Rusiją, sunaikino daug 
miestų, bet būdami ap
silpę kare prieš rusus, 
jau negalėjo įveikti lenkų- 
čekų bendrų jėgų. Tada 
totoriai pasitraukę į Pavol- 

įsteigė Rusijos plote sa- 
Aukso Ordos valstybę.

Lietuva ir Lenkija 
pavojuje

į /Lietuviainuų [tępėrių nė- 
Atikentėjd, ' nės 1 Mongolai turėjo karaliaus, 
publČ į niieštuš,r^o Lietūvoje mas vis nesusitaikė, 
tada < dar* 5ų nebuvd. Balta- i ‘

galvijų bandomis, besisiek- 
damos persikelti į naujas, 
tinkamesnes vietas, dažnai 
susidurdavo su ten jau gy
venančiomis kitomis grupė
mis. Prasidėdavo sūsirėmi- 

imai už ganiavas. Ta grupė 
buvo laimėtoja, kuri buvo 
skaitlingesnė ir geriau or
ganizuota.

Tas pats buvo ir su žem
dirbiais: kad jie galėtų at
sispirti prieš klajūnus, ar
ba prieš bet kokį užpuoli
mą, turėjo jungtis, samdy
ti sargus ir apgynėjus. 
Taip ėjo tautų jungimasis 
į didesnes grupes.

Išsivystė feodalinė san- 
■ tvarka. Atskirų feodalų 
tarpe ėjo nesutikimai, kb- 
va, kuri baigėsi galinges
nių pergale — susiorgani
zavo centralizuotos valsty
bės.

Istorija žymi, kad lenkų 
tautą suorganizavo vąlsty-

buvo Lenkijoje,1 tai ^bUVO

■«

gį> 
VO

ių lininių ir ypač medvilnes h mintį, bet dai neduoda bę 960 .mėtai^, tųi: Yrą, prĮ^Š 
................. ™ ' jam progos pasakyti savo pu- tūkstantį metų. Tais lai- 

sę. Ir kaip jis. duos ? Juk į ^ais įarp ]enkų iškilo < Žy- 
pamatys teisyUęf Ir tada jie mus vadas Mieszko ar Mie- 
•riemanys ir AėtikėS; ' kad tik czylaW. Jis nuveikė kitūs 
vienas apžvalgininkas; teisybę kunigaikščius, prijungė’jų 
sakp, kiti, visi, n^.. Tada Na'u- teritorijds pi’iė savo ir 966 

getais: .įVedg -kri^ionyb^,.

suomeninių formų.”1 1 * 1 '
Iš išrinktųjų karalių tik 

du pagarsėjo: Steponas dA- 
torius, karaliavęs 1 5 7‘6> 
1586 m., pataikaudama^ 
vokiečiams, pervedė jierttš 
dalį Lenkijos, Rytų Prūsi
ją ir organizavo užpuoli1^ 
mus prieš Rusiją; ir Jah 
Sobieskis, karaliavęs 1674- 
1696 m., gynęs Lenkiją 
nuo vokiečių ir smarkiai, 
kovojęs prieš turkų įsiver* 
žirnius.

Karaliaus išrinkimui bu
vo reikalingas vienbalsis 
viso seimo sutikimas. Į šei
mą. suvažiuodavo apie2,O60 
kunigaikščių, grafų, dVaf* 
ponių, šlėktų. Jų tarpe kil
davo nesutikimai.

1763-1764 m. Lenkįja nį-
, nes sei-

a

k

ir

ta^a jo laikraščio skaitytojai 
pamatys teisybę.’ Ir tada jie

tie j i y išai ’nebus ti , 
jiėttiš phr6Jdo. apžavlgininkaš, 
bet tik .tokiemkokie jie yra: 
teisingi, padoyū^Bir geri žmo
nes.

Mums rodosi, kad ieškoti 
pas “Naujienų” redaktorių 
kažkokių “etinių žurnalisti
kos dėsnių” arba “padoru
mo” ne verta j kadangi pas 
jp seniai tų dalykų nebe
liko.

P. Grigaitis leidžią laik
raštį -P. Grigaičiui ir jo 
žalingai, tiesiog kvailai, po
litikai, giiiti ir girti. Po
lemizuoti, Vadinasi, su juo 
tegali tik tas, kuris leidžia 
savo laikraštį tik sau.

P. Grigaičio tikslas: 
šmeižti komunistus, biauro- 
ti tuos, kurie pritaria soci
alistiniam pasauliui, kurie 
kovoja už taiką.

Tuo pat kartu atskiri ku- 
onai,rusių ip, ukrainų kuriigaikš- nigaikščiai, grafai ir ponai, 

tystės Jungėsi,sų;lietuviais, turėdami savo , ginklųjtąs 
kad apsigiritį iiub žiauraus 
totorių persekiojimo.,

j '.'r' mė^afšį Mihdaugųi 
; vadovaujkrit, šūšfdrgariiza-

vd Lietuvės čeritfaližuota 
vhlštybė. Per Šimtą ir pu
sę rnėtų Lietuvos Didžioji 
Kunigą ikštyste išsiplėtė 
nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros. Suprantama, lietu
viai joje sudarė mažą gy
ventojų nuošimtį; tai buvo

; ■

jėga^,; Smaugė darbo .yals-
O. 

kitus4 .ir dažnai puolė) kai
myniškas valstybes. /JL 
Marksas ,ir F. Engelsas, 
tirdami tų laikų LehkUoš 
istoriją, rašė:

“Šalis, kuri laikėsi įsiki
busi į feodalinę visuomenės 
sahtvarką, tuo laiku, kai 
jos kaimynai progresavo, 
formavo buržuazinę san-

Slavų gMtyb 
lenkų tėvynė

<

Pri-ėš tūkstantį metų sla
vų gentys buvo apgyvenę 
ne tik Rytinę Europą . ir 
Balkanų pusiasalį, bet ir 
Centrinę Europą nuo Adri- 
atikbs jūros, išilgai Laba 
upę iki dabartinio Hambur
go. Tarp Labos (dabar va
dinamos Elbos) ir Odros 
upių buvo Didelė Pamario 
valstybė, kurią sudarė slo
vakai, maravai, čekai, La
bos serbai, ližičai, liutičiai 
ir bodričiai.

Tarp Odros ir Vislos bu
vo Lenkija, kurią sudarė: 
liachaip mazovšanaį kuja- 
vai, kašubai ir pamainai. 
Tarp Vislos ir Nemunu, 
prie Baltijos j ūbos, gyveno 
lietuviai, jotvingiai, prūsai, 
žemaičiai ir aukštaičiai;

Balkanų pusiausaly buvo 
didžiulė bulgarų V a i s t y - 

• be, o prie Adriatikos —

1

lietuvių, baltarusių, ukrai- tvarką, išplėtė gamybą, 
niečių ir rusų valstybė, ku- prekybą ir įsteigė didelius 
rios vardas buvo Lietuva, (miestus, tokia šalis neiš- 
arba Rusų - Lietuvių - Va- vengiamai buvo pasųierkta 
karų valstybe.

Vokiečių padermės, atsi
stoję Kryžiaus karų prieš
akyje, įsigalėjo it’ žiauriai 
Užpuolė slavų Didžiąją Pa
mario valstybę, o vėliau — 
lietuviuš-prūsus, latvius ir 
estus, lenkus ir čekus. Jie 
žiauriai persekiodami Pa
mario šlavus, arba juos iš
naikino, arba nustūmė į 
rytus, užimdami jų terito
rijas.

Tuo pat kartu iš rytų 
pusės gule mongolų-totorių 
jėgos, d iš pietų —• turkų. 
Lietuva ir Lenkija dažnai 
jungėsi bendrai gynybos 
kovai. 1380 m. rusai su
mušė mongolų jėgas Kuli- 
kOVb lauke. Po tos perga
lės greitai augo ir stiprėjo 
Maskvos kunigaikštystė.

138fe metais Krėvėje bu
vo padaryta pirmoji Lietu
vos ir Lenkijos Vienybės 
sutartis. Pradžioje valsty
bių jUhgimasis buvo atlik
tas bęndbąth apsigynimui 
prieš' kryžiuočius ir mon
golus. Jis davė 1410 metais 
pergalę prie Žalgirio.

* Bet augant rtisų valsty
bės galybei, siekiant balta- 
r'ūsiarhs, Ukrainams ir ru- 
Sattiš jungtis su Maskvos 
valstybe, Lietuvos ir Lenki
jos dvarponiai >tą vienybę 
naudojo karams prieš rusų, 
baltarusių ir ukrairių tau
tas/' ’ 'z’ .

žlugimui.
Tai ir atsitiko. i

.. . susitarė ir pasiūlė Rusijai paL 
sidalinti Lenkiją ir Lietu
vą. Įvyko trys Lenkijos it 
Lietuvos pasidal i n i m a i : 
1772, 1793 ir 1795 metais. 
Per pirmuosius du pasida
linimus Rusija atgavo Jtik 
baltarusių ir ukraintį teri
toriją, o treciame —* 
Lietuvą iki Nemuno, Jpf. 
yra buvusias Kauno ir Vil
niaus gubernijas. C 

Austrija ir Vokietija pa-

J. ŽILEVIČIUS 
PASITRAUKIA

Spauda skelbia, kad 
pozitdriūs J u o z a s Žilevi- sėrbų^ chorvatų ir slovėnų 
eitis, pagaliau, nusitarė pa- Valstybė. Nuo Lietuvos į 

rytus buvo didėlė baltaru
sių, nišų ir ukbainų Kije
vo valstybė, siekusi nūo 
Juodosios jūros riet iki trt- 
litrids šiaurės.

Į pietvakarius nU'o Labos, 
Rheino upės Srityje, gyve
no vokiškos padermės—ba
varai, sbkšonai ir kitos , jų 
grūpėš.

Kryžiaus karai ir 
totorių antplūdis

Artimuosiuose Rytuose 
įsigalėję arabai ir tilrkai 
nukirto Europai susisieki
mą su Indija ir kitomis 
Azijos šalimis. ROrtlos po
piežiams vadovaujant /pra
sidėjo KryžiaūS karai “rit- 
kąriavimui Šventų Vietų. ir 
KHštaus grabo.”

Kryžiaus kabai prasidėjo 
106 ihetąiš ir tęsėši vifš 
šimto metų. Nuo Ispanijos

kom-

sigrobe visą Lenkiją. Aust
rijai tekę dalis Lenkijos ir 
Vakarine Ukraina huo 
Karpatų kalnų iki Brest- 
Litovsko. Vokietija pagro
bė Lenkiją iki Bugo upės, 
Rytų Prūsiją, Lietuvos plo
tą iki Nemuno, tai yra 3% . 
valkiją, ir Lenkijos sošti* V 
nę Varšuvą.

Lenkijos liaudis, prieši
nosi. Ji kovojo, vadovauja** 
ma brolių Pulaskių ir Ta- 
do Kosciuškos, bet persiu 
na buvo atsilaikyti prieš -
trijų kaimynų jėgas. Po to ’
įvykio K. Marksas ir F* . 
Engelsas rašė: “Lenkija ' j 
žlugo, bet jos liaudies k 
išgelbėjo fraricūzų nevali 
cijąin.

Neilgai truko šis Lėfifeį- 
jos pasidalinimas, tik 
12 mętų. Francūzijoje /

(Tąsa 4-tame pusi;)

šitraukti is/v^fgbriininko 
pareigų. PeT ilgus metus 
jis vargonininkavo Eliza- 
bethė. Vargonininko dar
bas, aišku, labai įkibus, 
ypatingai Muzikos kūrėjui, 
koiįipbzįtoHuiJ' ...

Girdėjome, kad Žilevi
čius, pašitbaūjkęš iŠ fclizą* 
betho, gyvens pas savo duk
rą ir daugiau, jėgų dės ra
šymui m rizikos.

---------- i-,( O ri. i.

Washiitgtbnas. Agri
kultūros sekretorius E. T. 
Bėnson Užgiyia Niksono 
kandidatūrą į prezidentus-.

%

AR VERTA SU JUO 
POLEMIZUOTI?

Dr. A. Margeris pasiry
žo eiti į polemiką su “Nau
jienų” redaktorium P. Gri-

Polemika vyksta 
dėl to, ar Rašytojas P. Cvir
ka, kurdamas “Franką 

■»<■** .. į'iiVi'iC <■ —'y
“Aš nei riežinau, kiek ten mes jų nušovėmę;;.”, /

Pietų Afrikoje, kaip žiriiay viešpataują žiaurūs tą-' 
sistai, kurie negro neskaito žmogumi, Bet toje šalyje 
baltieji gyventojai yra milžiniškoje mažumoje, ir jie ge
rai žino, kad rasistų viešpatavimas nėfą Ilgas! \ .

Pietų Affikoš fašištai nemato, kaip Vįšą juodoji Af
rika AtbUŪda! . • ■' .

gaičiu-

“Aš nei riežinaų, kiek ten mes jų nušovėme

7. ,<r < ■ < v



t

TAUTU DRAUGYSTĖS 
UNIVERSITETAS

J. Kaškaitis
sitetą bus priimami ne vyres
ni kaip 35 metų vyrai ir mo
terys, nepriklausomai nuo ra
sės, tautybės ir tikybos. Pa
reiškimai priimti gali būti pa
duodami per atitinkamų šalių

> organizacijas 
į ir vyriausybės įstaigas, per 
i Tarybų Sąjungos ambasadas 
ir konsulatus tose šalyse, o 
taip pat tiesiog universitetui, j

Mokymas Tautų draugys
tes universitete nemokamas. 
Universitetas visus studentus 
aprūpina stipendijomis, nemo
kamu mokslu, nemokamu me
dicininiu aptarnavimu ir ben
drabučiu, padengia išlaidas 
studentų kelionei į Maskvą ir 
atgal.

Vilniaus dienrašty “Tie
soj,” 45 nr., 1960 m. vasa
rio 24 d., atspausdintas la
bai svarbus, labai įdomus 
pranešimas:

TSRS Ministrų Tarijboje\^°^^il 
steigiamas Tautų draugus- ]1 r 
tęs universitetas.

Apsistokite, draugai, pa
galvokite, susido m ė k i t e . 
Neapsakomai svarbi žinia! 
Didžiulė proga jaunimui iš- 

' simokslinti nemo karnai ; 
■TSRS valdžia suteikia dau
gelio šalių jaunimui pilną 
galimybę eiti aukštuosius 
mokslus Tarybų Sąjungoj, 
Maskvoj. Tarybų Sąjungos 
vyriausybė padengia visas 
mokslo, gyvenimo ir kelio
nės (ten ii atgal) išlaidas. ■ 2ijOs, Afrikos ir Lotynų Ame-; 
Štai kaip skamba praneši-; rikos tautų kalbomis, 
mas dalinai:

Mokslo laikas universitete 
nustatytas 4 metų, o medici
nes mokslų—5 metai. Jau
nuoliams, kurie nėra reikia
mai pasiruošę, universitete 
steigiamas parengiamasis fa
kultetas, kuriame mokslas 
truks nuo 1 iki 3 metų. Pa
rengiamajame fakultete bus 
studijuojami bendrojo lavini
mo dalykai, kuriuos reikia 
mokėti, norint stoti į univer
sitetą, ir rusų kalba. Moky
mosi parengiamajame fakul
tete laiką nulemia stojamųjų 
bendrojo išsilavinimo lygis.

j Tautų draugystės univęr-

tetų mokslas bet kurioje 
kapitalistinėje šalyje. Pa
prastam darbo žmogui tie
siog nepasiekiamas, nepri
einamas, ir todėl daugybė 
gabių, uolių ir mokslo 
trokštančių jaunuolių taip 
ir pasilieka be aukštojo 
mokslo, o be jo nebūsi nei 
inžinierius, gydytojas, mo
kytojas, nei žemės ūkio spe
cialistas, ekonomistas, nei 
kitų mokslo šakų specialis
tas.

Kas tiktai turite savo šei- 
■ moję arba tarpe pažįstamų 
atitinkamą jaunuolį, pasi
rūpinkite susižinoti su nu
rodytomis įstaigomis, gal 
su Tarybų Sąjungos amba
sadomis bei konsulą tais. 
Nepraleiskite kurčiai šitos 
didelės progos. Tegul tuo

wu w»w u u iftr^rvvvvvgwwwwwwvUWWvviwiwwUi

ĮVAIRUMAI
Nann laivai i balioną su žvalgais, kurieliauji laivai j atlikdavo apžiūl?ą visos pla.

Italian Lines baigia sta- čios apylinkės, 
tyti labai gražų ir moder
ninį laivą “Leo nardo da 
Vinci.” Liepos pradžioje 
laivas bus jau gatavas. Tai 
11-kos aukštų, 761 pėdos 
ilgio, 33,500 tonų įtalpos 
laivas. Ant jo denio bus 5 
prūdai. Laivas galės vežti 
1,300 keliauninkų.

Anglų linija stato laivą lyginus su eilės gyvūnų. 
“Southern Cross,” kuris Žmogaus nosyje uoslės da- 
bus 20,000 tonų įtalpos. ! lele yra maža, kuomet šu- 
Jis galės vežti iki 1,400 ke-|nies uoslės jaustukai užima 
liauninkų. Statomas Arm-j 
strong fabrikuose, T y n e į 
prieplaukoje.

Pietiečiai bandydavo nu
mušti balioną, bet jiems 
tas nevyko. Mat, patsai 
balionas judėjo, o ir “lėk
tuvnešis” vietoje nestovėjo.

Apie f y vii) uoslę
Žmogaus uoslė maža, pa-

2^ « 1 • •

Universiteto studentams bus tal'Pu jaunuoliai pasimoko
leidžiami reikalingi vadovė
liai ir mokymo priemonės ru
sų kalba ir atitinkamomis A-

Didelės žuvys
Ankstų pavasario rytą 

Tian - Šanto kalnuose, ant 
sraunios Karasu upės kran
to, sustojo nedidelis kara
vanas. Atvkę žmonės prie 
upės nešiojo dėžes. Jose 
buvo žuvų ikrai, atvežti iš 
Armėnijos.

Taip maždaug prieš 30 
metų buvo dirbtiniai perkel
tos visame pasaulyje pa
garsėjusios žuvys — Ševano 
torelės.

Tačiau pirmasis bandy 
mas nepavyko.

Po šešerių metų bandy
mas buvo pakartotas. Pra
slinko dar trys metai—to
relių nebuvo. Ichtiologai 
ėmė galvoti, kad Isyk-Kulio 
ežere torelėms netinkamos 
sąlygos.

Kartą žvejys šiame ežere 
sugavo nematytą žuvį ir ją 
nunešė mokslininkams. Šie, 
ilgai tyrinėję, nustatė, kad 
tai viena iš Armėnijos per
keltųjų torelių. Bet kaip ji 
buvo pasikeitusi! Ševano 
torelė vidutiniškai sveria 
septynis - aštuonis šimtus 
gramų. Ši forelė-milžinas 
svėrė apie vienuolika kilo
gramų. Spalva kiek tam
sesnė, bet mėsa tokia pat 
rausva ir skani. __
' Vėliau Isyk - Kulio inta
kuose buvo sugauta ir dau
giau torelių - milžinų. Jos 
smarkiai dauginosi. Dabar 
torelės veisiasi daugelyje į 
ežerą įtekančių upelių.

i Isyk-Kulio torelės ne tik

greičiau auga ir pasiekia 
milžiniško dydžio, jos tapo 
net plėšrūnėmis. Forelės 
maitinasi smulkiomis žuve
lėmis.

Iš mažii upeliu ir 
susidaro upės

Kiekviena upė savo aukšt
upyje yra maža. Visas jas 
pradžioje galima ne tik be 
tilto, bet ir be liepto perei
ti, dažnai peržengti. Jos 
savo dydį pasiekia tekėda
mos ir į save gaudamos ki
tas upes ir tų upių bei upe
lių intakų vandenį.

Kiekviena upė panaši į 
medį. Ji savo pabaigoje yra 
plati, kaip ir medžio ka
mienas.

Nilo upė yra apie 4,000 
mylių ilgio. Jos baseinas, 
tai yra tas plotas, iš kurio 
sutelkia vandenį, yra 1,- 
100,000 ketvirtainių mylių.

Missouri - Mississippi upė 
yra 3,890 mylių ilgio, o ba
seinas 1,240,000 ketvirtai
nių mylių.

z Lietuvoje vandenskyra ei
na nuo Klaipėdos per Pane
vėžį ir Zarasus. Visos upėą 
ir upeliai į pietus nuo šios 
linijos teka į Nemuną. Dar 
geras skaičius upių ir iš 
šiaurinės Lenkijos neša sa
vo vandenį į Nemuną.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris lanky
sis Portugalijoje, kada jis 
dalyvaus viršūnių konfe
rencijoje Paryžiuje.

i beveik pusę nosies.
Šuns smegenų vienas 

trečdalis turi uoslės pajau
timą, žmogaus tik apie vie- 

įną 20-oji dalis. 
' Bet vis vien ir 
užuodžia nemažai- 
uodimas skirstosi į 
rūšis: gėlių kvapo, 
apelsinų ir kitų vaisių, de
galų, kaip tai tabako, ka
vos ir tt., sūrių, sugedusio 
maisto ir, ant galo, alkoho
lio.

Pirmas lėktuvnešis
Prieš 100 metų JAV 

sigamino pirmąjį lėktuv
nešį. Tai įvyko pradžioje 
Pilietinio karo, 1861 me
tais. Sunki buvo Lincolno 
jėgų padėtis Washington© 
srityje. Pietiečiai gerai 
organizuoti, palaikomi An
glijos, Ispanijos ir Francū
zijos, spaudė Lincolno jė
gas.

Tada, kad apsisaugoti nuo 
pietiečių pasalų, tai ant 
Potomac upės įrengė “lėk
tuvnešį.” Tai buvo papras- 

Ghana — 1957; Gvinėja — tas laivas-keltas. Jo viršų

tai bus lengvesnė pradžia.i

Afrikos tautos 
laisvinasi

1950 metais milžiniškoje 
Afrikoje buvo tik keturios 
nepriklausomos valstybės: 
Pietinės Afrikos Sąjunga 

. ' . (kuri yra dalimi Britani- 
- j_ jos imperijos) Liberija, 

Ameri- Egiptas ir Ethiopija.

Tautų draugystės universi-j 
tetui vadovauja universiteto j 
taryba, kurią sudaro Solida- į 
rūmo atstovai, Kultūrinių ry
šių su užsieniais, Profsąjungų, 
Jaunimo organizacijų ir Aukš
tojo mokslo ministerijos atsto
vai.

Universitetas kvies dėstyti 
žymius mokslininkus iš Azi
jos, Afrikos, Lotynu 
koe ir kitų saliu. j dabar gavo nepriklau-

Įsidėmėkite ir įsidėkite Į somybę: Libija — 1951, 
gerai galvon šiuos faktus, 
mieli draugai.

pa-
zmogus 
Jo už- 
penkias 
citrinų,

Tunis. — Alžyro laikinoji 
vyriausybė sako, kad prieš 
mėnesį laiko ji pasiuntė de
legaciją pas Francūzijos 
prezidentą De Gaullę.

Juk mes vi- 1958; gi 1960 metais gau- padengė ir padarė paplokš- 
si gerai žinome, kaip labai na Nigerija, 
brangiai atsieina universi- Belgų Kongo ir Somalija.

Kamerūnas, čia platforma. Nuo šios
I platformos išleisdavo oran

San Antonio, Texas. — 
Mirė atominės energijos 
komisijos narys John Hus- 
sey.

Rojus Mizara

PASKUTINĖS DIENOS 
LIETUVOJE

Štai, Jau reikia man pa
likti Lietuvą, kurioje pra

leidau pusę metų; bet pa
likti nesinori. Norėtųsi pa
buvoti dar ilgiau, daugiau 
žmonių sutikti, pasišnekėti, 
dar vieną kitą spektaklį pa
matyti. Bet reikalas verčia 
visa tai pamiršti.

Grįžimą į Niujorką bu
vau suplanavęs pagal tokį 
maršrutą: lėktuvu iš Vii- 

į niaus pasieksiu Maskvą, iš 
Maskvos kitu lėktuvu — 
į Londoną. Ten praleisiu 
trejetą dienų, pasišnekėsiu 
su senais pažįstamais, na, 
tada iš Londono keliauju 
namo.

Prieš išvykdamas iš Lie
tuvos buvau planavęs dar

• kartą aplankyti Dzūkiją: 
Alytų, Makniūnus, Savi- 
lionis, Ryliškius, Mižonis, 
Merkinę, Varėną, o jei dar 
būtų laiko — ir Druskinin
kus. Deja, paskutinėmis 
dienomis jaučiu, kad “pa
gavau šaltį” — turiu gri-

&»ą. Tiesa, nedidelį, bet jis 
'kylėtų “užaugti,” jei nepa
sisaugočiau, o tuomet ir 
mano grįžimas pravirstų. 
Taigi kelionę į Dzūkiją bu-

* vau priverstas pamiršti, te
ko daugiau valandų lovoje 
praleisti.

Kaip visada ir visur, taip 
ir čia, paskutinės dienos 
buvo pačios tirščiausios įvy
kių, susitikimų.

‘ t Skamba telefonas.
—Justas Paleckis kalba, 

.—girdžiu balsą. — Jei ne
užimtas, šį vakarą prašau 

-praleisti kartu su mumis.
Be kitų, čia bus Girdzijaus
kai, kuriu dar turbūt ne
buvote sutikęs; bus ir dau- 

; giau žmonių.
Akademiką Girdzijauską 

buvau anksčiau sutikęs — 
Kaune, bet jo žmonos — 

JhPaulinos, docentės — suti
kęs nebuvau. O ji — žymi, 

šviesi asmenybė!
' Prezidento kvietimą mie

lai priėmiau.

Tuojau kitas skambutis. 
Kalba “Tiesos” vyr. redak
torius H. Zimanas.

—Kada gi jūs. aplankysi
te mūsų spaustuvę? Jei ga
lite, būkite šią naktį apie 
12 vai.; mes tada pradeda
me rytdienos “Tiesą” spaus
dinti.

Taip, “Tiesos” įstaigą, 
redakciją ir kitus ofisus, 
buvau aplankęs ne kartą, 
bet spaustuvėje dar nebu
vau buvęs.

Vakarienė
Pas J. ir G. Paleckius 

vakarienė, kaip ir visuo
met, buvo smagi. Už Sta
lo sėdėjo abudu Girdzijaus
kai, poetas Tilvytis su žmo
na, na, ir rašytojas J. Šim
kus su žmona. Pastarasis, 
kaip “Laisvės” skaitytojai, 
be abejonės, žino, jau kelin
ti metai sunkiai sirgo. Vi
sas kairysis šonas jam bu
vo suparalyžiuotas; iš pra
džių ir žadas buvo atimtas. 
Dabar J. Šimkus jau baigia 
pagyti, jau šiek tiek dirba, 
kalba, vaikščioja, nors kai
riąją ranką dar mažai te- 
bevaldo. Pirmą kartą po il
gos ligos jis jau galėjo čia 
atvykti, atsisėsti prie stalo 
ir šnekėtis su kitais sve
čiais; kai kada net ir anek
dotėlį suregzti suvaliojo. 
Visi ženklai rodo, kad rašy
tojas neužilgo bus visiškai 
sveikas. Smagu!

Įdomių pokalbių buvo su 
G i r d z ijauskais, ir visais 
svečiais, daugiausia apie 
praėjusius laikus.'

—Kas gi mums dabar— 
tik juokas!.. Bet karo me
tu ir tuojau po karo, tai 
buvo laikai!..—dažnai pri
mena jie.

Pas Paleckius neretai su
eina “visokių pašaukimų” 
žmonių./ čia jie arčiau su
sipažįsta, pasišneka, apsi
keičia mintimis. Paleckių 
buto durys plačiai atdaros 
visiems. Pats Justas yra ne

kas metai nuvaro šimtus 
tūkstančių žmonių į kapus 
be laiko.

Jauna moteriškė susimąs
tė. Pagaliau:

—Ir iš kur ta prakeikta 
liga atsiranda? Dėl kokios 
priežasties??

—Priežasties dar nieks 
nĮežind, Birute, — atsakiau 
jai. — Kai mokslas suras 
vėžio ligos atsiradimo prie
žastį, suras vaistus jai iš
gydyti. Netikėkite žmonių 
kalboms, .būk JAV esą kaž
kokia panacėja, kuri vėžio 
ir kitas ligas stebuklingai 
išgydytų.

Kaip matome, mūsų po
kalbio pradžia buvo liūdna.

Algis pakeitė temą, pa
siūlydamas pavaišinti ma
ne pietumis.

Pradėjome diskutuoti ki
tą klausimą, linksmesnį : 
kada jų Liaudies ansamb
lis atvyks į JAV su gastro
lėmis?? Abudu jiedu buvo 
įsitikėję, jog anksčiau ar 
vėliau jų Ansamblis Ame
rikoje bus, dainuos, šoks, 
skambins. Šis Ansamblis 
aplankė su gastrolėmis dau
gelį tarybinių respublikų, 
buvo Lenkijoje, Rumunijo
je. Kur jis pasirodė, visur 
buvo publikbs priimtas ug
ningu entuziazmu.

Sakiau kitiems Ansamb
lio darbuotojams, sakiau ir 
Algiui su ^Birute, jog tik
rai jie atvyks pas mus, tik 
lai politinė padangė labiau 
susibalansuos; Ame rikos 
lietuviai jų labai laukia.

Buvę amerikiečiai
Sužinoję, kad greit Vil

nių apleisiu, gerieji bičiu
liai pradėjo tirščiau užei- 
dinėti pas mane į viešbutį, 
kad galėtų paspausti ran
ką, palinkėti “gero vėjo.” 
Visų jų nė nebandysiu čia 
suminėti.

Užeina istorikas Juozas 
Jurginis su žmona. Su Juo
zu mus riša sena pažintis. 
1938 metais jis buvo atvy
kęs į JAV iš Švedijos. Pir
mąją naktį Amerikoje jis 
nakvoj o . su ; manim kartu 
vienoje lovelėje, man gyve
nant pas draugus Bukšnius

tik valstybininkas — jis ir 
poetas, ir žurnalistas. Va
dinasi, su visokių profesi
jų žmonėmis jis laisvai ga
li surasti bendrą kalbą.

Nors Zimanui buvau pa
žadėjęs apie 12 vai. naktį 
būti “Tiesos” spaustuvėje, 
bet pažado neištesėjau: gri
pas paguldė mane lovon 11 
vai.

Liūdnas momentas
Vilniuje gyvena mano 

pusbrolio, kolūkiečio Justi
no Prusevičiaus sūnus Al
gimantas su žmona Birute. 
Abudu jiedu baigę Valsty
binę Vilniaus Muzikos kon
servatoriją, abudu kankli
ninkai Liaudies ansambly
je; abudu dėsto muzikos 
mokykloje Vilniuje. Aš juo
du anksčiau buvau prašęs 
užeiti pas mane į viešbutį, 
į svečius, bet jiedu negalė
jo: Birutės motina mirti
nai sirgo. Tik ką palaidoję 
motiną, sužinoję, kad aš 
tuojau išvyksiu, atvyko 
mane atsisveikinti.

Birutės veidas blyškus, 
akys išverktos.

Jos motina ilgai ir sun-l 
kiai sirgo vidurių vėžio li
ga. Jau prieš kurį laiką 
gydytojai pasakė dukrai, 
kad motina iš ligos nebepa
sikeis. Dukra sielojosi, 
krimtosi.

—Dėde, — klausia Ji ma
nęs, — pasakykite man tie
są: ar Amerikoje šia bai
sia liga žmonės serga?

—Taip, Birute, daug 
daug' žmonių pas mus ja 
serga,—atsakiau.

—Jr įniršta?
—Taip, miršta, labai 

daug miršta, mūsų nelai
mei !

—Betgi kai kurie žmonės 
čia šneka, kad Amerikoje 
yra nuo vėžio ligos daug 
visokių vaistų...

—Tiesa, Birute, — atsa
kiau, —- vaistų yra daug ir 
visokių, bet vėžio liga JAV 

Brooklyne. Nemaža prane
šimų tuomet jis Amerikos 
lietuviams padarė apie Lie
tuva. Rašė “Laisvei.” Su- 

I 

sipažino jis čia su daugeliu 
žmonių; turėjo jis tuomet 
ir giminių Detroite. Grįžo 
jis Lietuvon antrojo pasau
linio karo išvakarėse.

/Šiandien gi Jurginis — 
žymus istorikas. Dirba 

i Mokslų Akademijos Istori
jos institute, dėsto Vilniaus 
universitete; parašė jis ei
lę istorinių knygų ir daug 
straipsnių. Jo žmona taip
gi dėstytoja. Abudu Jurgi
niai augina tris puikius sū
nus — jauniausias penke- 
rių metų.

—Kai grįšite,—sako Juo
zas, — pasveikinkite nuo 

‘menęs visus mano pažįsta
mus, bičiulius ir draugus! 
Aš jų niekad nepamiršiu...

Atvyksta Povilas Rotoms- 
kis su žmona — jiedu abu
du gyveno JAV pasauliui 
kritišku metu, laike Ant
rojo pasaulinio karo. Jis 
tuomet dirbo tarybiniame 
konsulate Niujorke. Daug 
tuomet Povilas čia veikė: 
sakė masiniuose mitinguose 
kalbas, organizavo visokią 
pagalbą lietuviškai divizi
jai, kovojusiai prieš hitle
rinę. Vokietiją. Plačiai ke
liavo. Susipažino su dauge
liu Amerikos lietuvių. 
Šiandien P. Rotomskis — 
Draugijos kultūriniams ry
šiams palaikyti su užsieniu 
pirmininkas. Jo žmona 
Mokytojų institute dėsto 
anglų kalbą, kurią ji pui
kiai užvaldė. Jiedu augi
na dukrelę, lankančią vidu
rinę mokyklą.

Rotomskiai taipgi prašo, 
kad jų vardu pasveikinčiau 
visus jų pažįstamus, bičiu
lius ir draugus, kad palin
kėčiau jiems sveikatos ir 
sėkmės. '

Pas Rašytojų sąjungos 
pirmininką

Vakare nuvykstu pas Ė. 
ir S. Mieželaičius. Jis—ne 
tik įžymus poetas, laurea
tas o ir Rašytojų sąjungos 
valdybos pirmininkas.

Be kitų, radau ten ir ki

tą poetą laureatą, Justiną 
Marcinkevičių, ir rašytoją 
J. Šimkų, ir literatūros kri
tiką Joną Lankutį. Mums 
užkandžiaujant, Mieželaičių
dukrelė, > kuri tą dieną šven
tė savo, rodosi, ketverių 
metų, amžiaus sukaktį, pa
šoko. Baigusi šokį, atsisė-j 
do ir, ji prie stalo, pasirė
mė, nuleido galvytę ir tyli. 
Mes užtraukiame jai “Il
giausių metų,” o ji rimtai, 
kaip suaugusi, sako:

i

—Aš pykstu!
—Pyksti? Už ką?—ste

bimės.
—Aš noriu valgyti...
Užkandusi, balerina sau 

ramiai nuėjo į lovelę.
Sveikinau poetą J. Mar

cinkevičių už jo “Dvidešim
tą pavasarį.” Sakiau, kad 
neseniai mačiau jo poemą 
Kauno teatro scenoje. Pa
liko ji manyje neišdildomą 
įspūdį.

Mums besikalbant, at
vyksta Lena Mickevičiūtė, 
Juras Požėla ir jaunasis 
Gaška.

J. Požėla iškilmingai pra
neša, kad Jo žmona tą die-Į 
ną pagimdė sūnelį.

Kiek džiaugsmo!
—Tik dar nežinome, — 

prideda jis, — kokiuo var
du jį krikštyti..

—Karolio vardu, (Karo
lio! — mes visi surinkame.

Jis sutinka. Spėju, bus 
.sutikusi su tuo ir naujagi
mio motina-«N

“Tiesos” spaustuvėje
Ant ry tojaus, padėjęs 

.viską į šalį, skubiu į dien
raščio “Tiesos” spaustuvę. 
Užeinu redaktoriaus kabi
netan ir H. Zimanas mane 
veda gatvėn.

—Taigi, žiūrėkite, —sa
ko jis, rodydamas į baltuo
jantį trijų aukštų mūro 
pastatą, — čia mes šiemet 
kelsime savo spaustuvę, ir 
redakciją ir kitką. Čia mū
sų ateities būstinė.

Pro tą baigiamą įruošti 
pastatą buvau praėjęs ne 
kartą ir žinojau, Jog tai
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busimieji dienraščio “Tie- j 
sos” namai. Namas, kaip 
sakiau, didelis. Jame bus r 
spausdinami ir kiti laikraš-. ?
čiai. “Tiesa” šiuo metu 7$
spaudžia 220,000 eegzemp- <■ , 
liorių. Tai nepaprastai di
delis tiražas ir jis vis auga..- ( 

, Mudu einame į kitą gat
vę, kurioje yra dabartinė 
^Tiesos” spaustuvė.

—Prašau atsiminti, ■*- 
primena Zimanas, — kad 
šitoje vietoje, kur dabar ei- - 
name, kadaise buvo Juoza
po Zavadskio spaustuvė. 
Žinote, kas jis buvo?

Apie £avadskį kadaise, 
gyvendamas Lietuvoje, bu
vau daug girdėjęs, nemaža 
ir jo išleistų knygelių esu 
skaitęs. Jis juk per kurį 
laiką spausdino ir lietuviš- / 
kas knygeles. Spausdino ir 
pardavinėjo jas.

Atmenu, rodosi, 1912 m. 
buvau nuvykęs į Vilnių ir 
užėjau į Juozapo Zavads
kio knygyną nusipirkti kai 
kurių knygelių- Bandžiau } 
lietuviškai kalbėti su vienu, 
su kitu pardavėju, deja, nė 
vienas nežinojo nė vieno' 
lietuviško žodžio, nors lie
tuviškas knygeles pardavi
nėjo...

Po to, kai lenkiškieji po
nai užgrobė Vilnių, taS7;L 
pats Zavadskis atsisakė 
spausdinti bent kokias lie- . 
tuviškas knygas. Taip man 
pasakojo seni vilniečiai. * .

“Tiesos” spaustuvė dide
lė, dvejuose aukštuose. Pir
majame spausdinami laik
raščiai: “Tiesa,” “Soviets-y; 
kaja Litva,” “Valstiečių į 
laikraštis” ir kiti. Presas J 
toks, kaip tūlų Amerikos 
didžiųjų dienraščių. Kiti 
spaustuvės įruošimai taip- ' • 
gi moderniški. Darbas su
sistemintas. ' y

Įėjus į linotipų ir kriy- 7 
ginių presų rūmus, įspūdis 
susidarė dar gilesnis. “Tik* v 
ras fabrikas!” pagalvojau.;' 
Linotipininkų yra vyrų 'ir ž; 
moterų — jaunų, matytų 
gerai savo profesiją žinau- ■ 4 
čių. . - ufe:

(Bus daugiau) . e
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SENIS IR JORA

XTąsa)
Greitai slystantis Valas skaudžiai rėžė 
jam rankas, bet jis jau anksčiau žinojo, 
kad taip atsitiks, ir stengėsi pakišti po 
valu nuospaudomis padengtą rankos vie
tą, kad valas neperpiautų plaštakos ar
ba pirštų.

“Jeigu su manim būtų berniukas, jis 
suvilgytų valą vandeniu,—pagalvojo jis. 
—Taip. Jeigu berniukas bįūtų čia. Jei
gu tiktai jis čia būtų.”

Valas lėkė ir lėkė pro laivelio bortą, 
tačiau dabar jis tempėsi jau žymiai sun
kiau, ir senis privertė žuvį atsikovoti sau 
kiekvieną jo colį. Jam pasisekė pakelti 
galvą ir atitraukti veidą nuo skumbrės 
mėsos, kurią jo skruostikaulis sumalė į' 
kotletą. Po to jis atsiklaupė ant kelių, 
o paskiau pamažu atsistojo. Jis tebelei- 
do pro rankas valą, bet vis labiau jį pri- 
stabdydamas. Žengęs keletą žingsnių at
gal, senis tamsoje apčiuopė koja virvės 
ritinius, kurių negalėjo matyti. Valo 
buvo pakankamai, o vandenyje jo tiek, 
kad žuviai bus nelengva su juo susido
roti.

“Taigi,—pagalvojo jis.—Dabar ji bus 
pašokus daugiau, negu tuziną kartų, 
jos pūslės prisipldė oro, ir ji nebegalės 
numirti, panėrus į tokią gelmę, iš kurios 
aš nesugebėčiau jos ištraukti. Greitai 
ji pradės suktis ratu, ir tada man teks 
gerokai padirbėti. Įdomu, kodėl ji taip 
staigiai pašoko? Ar alkis ją išvedė iš 
lygsvaros, ar ji ko nors išsigando nak
ties tamsoje? Gal būt, ji staiga pajuto 
baimę. Tačiau ji atrodė tokia rabi, be
baimė, savimi pasitikinti žuvis,—tiesiog 
keista.”

—Geriau tu pats, seni, turėtum dau
giau drąsos ir pasitikėjimo savimi,—ta
rė jis.—Nors tu ją ir laikai, tačiau vir
vės patraukti negali. Greitai ji pradės 
suktis ratu.

Senis dabar prilaikė valą kairiąja 
ranka ir pečiais; pasilenkęs jis dešinią
ja ranka pasėmė vandens skumbrės mė
sai nuo veido nuplauti. Jis būkštavo, 
kad jam pasidarys bloga, jis pradės vem
ti ir nusilps. Nuplovęs veidą, senis nu
leido už borto dešiniąją ranką ir laike 
ją druskingame vandeny, žvelgdamas į 
šviesėjantį dangų. “Žuvis plaukia be
veik tiesiai į rytus,—pagalvojo jis.—O 
tai reiškia, kad ji pailso ir plaukia pa
sroviui. Greitai ji ims suktis ratu. Tuo
met ir prasidės tikrasis mūsų darbelis.” 

Nusprendęs, kad jo ranka jau užtek
tinai ilgai pabuvo vandeny, jis ištraukė 
ją ir apžiūrėjo.

—Ji atrodo ne taip jau baisiai,—tarė 
jis.—O skausmas vyrui nieko nereiškia.

Senis atsargiai nutvėrė virvę, steng
damasis, kad ji nepatektų nė į vieną 
šviežią įpiovą, ir perkėlė kūno svorį to
kiu būdu, kad galėtų ir kairiąją ranką 
nuleisti į vandenį pro kitą laivelio bortą.

—Tu nors ir menkysta, bet pasirodei 
ne .visai blogai,—tarė jis savo kairiajai 
ranką. — Tačiau vieną akimirką tu bu- 

/ vai atsisakius manęs klausyti.
“Kodėl aš negimiau su dviem gerom 

rankom? — pagalvojo jis.—Gal būt, tai 
mano kaltė, kad neįpratinau jos kaip 
reikiant dirbti. Bet, dievas liudininkas, , 
ji turėjo pakankamai progų pati išmok
ti. Ti-esą pasakius, ji ne per daug ap
gavo mane šią naktį, ir tiktai kartą ją 
buvo sutraukęs mėšlungis. O jeigu tai 
pasikartos, tada tegu ją nupjauna va
las.”

Taip pagalvojęs, senis suprato, kad 
*. jam pasimaišė galvoje ir nutarė sukram

tyti skumbrės gabaliuką. Negaliu,—ta
rė jis sau.—Jau geriau aptemus galva, 
negu silpnumas-nuo šleikštulio. Aš ži
nau, kad nesusilaikysiu nevėmęs po to, 
kai mano veidas buvo mėsoje. Aš palai
kysiu jų blogiausiam atvejui, kol ji ne
suges. Vis tiek jau vėlu pasistiprinti. 
“Nebūk paikšas,—pabarė jis save.—Juk 
tu gali suvalgyti kitą skraidančią žuvį.”

Ji buvo šalimais/—išdaryta, švari,— 
ir, paėmęs ją kaire ranka, jis suvalgė 
skraidančią žuvį, atsidėjęs iškramtyda- 

• ttias kaulus, suvalgė visą—iki pat uode-

“Ji maistingesnė už bet kokią žuvį,— 
pagalvojo jis.—Kaip ten bebūtų, joje 
yra tai, kas man reikalinga. Dabar aš 
padariau viską, ką galėjau,—nuramino 
jis save.—Tegu ji tik pamėgina suktis 

. Vatu—aš pasiruošęs kovai.”
■ ,.' Saulė tekėjo jau trecią kartą nuo to 

laiko, kai j iš išėjo į jūrą. Ir štai žuvis 
ėhiė suktis ratu.

Iš valo nuožulnumo jis negalėjo nu
statyti, ar žuvis jau pradėjo suktis. 
Spręsti buvo ankstoka. Jis tiktai pajuto, 
kad įtampa truputį atslūgo, ir dešine 
ranka jis ėmė pamažėle traukti valą. 
Valas, kaip ir pirma, smarkiai įsitempė, 
bet tuo metu, kai rodėsi, jog ims ir nu
truks, jis pasidavė į priekį. Senis pasi
lenkęs numetė nuo pečių virvę ir ‘ ėmė 
traukti ją ramiai ir užtikrintai. Jis 
traukė pakaitomis čia viena, čia kita 
ranka, stengdamasis panaudoti visą kū
no jėgą. Jo senos kojos ir pečiai lingavo 
į svyravimo taktą.

—Ji suka labai dideliu ratu, — tarė 
jis.—Ir vis dėlto suka...

Staiga valas stabtelėjo, bet senis te
belaukė, kol ant jo ėmė šokinėti vandens 
lašeliukai. Paskui valą truktelėjo atgal, 
ir atsiklaupęs ant kelių, nenoromis ėmė 
jį leisti į tamsų vandenį.

—Dabar ji pačioj tolimiausioj savo 
rato daly,—tarė jis.

“Reikia ją laikyti kiek galint stip
riau,—pagalvojo senis. — Įtempta virvė 
kiekvieną kartą vis labiau trumpins jos 
ratą. Gal būt, po valandos aš ją pama
tysiu. Pirmiausia aš įrodysiu jai savo 
jėgą, o paskiau užmušiu.”

Tačiau, praėjus dviem valandom, žu
vis tebesisuko aplink laivelį, o prakaitas 
čiurkšlėmis tekėjo nuo baisiai pavargu
sio senio. Žinoma, žuvis dabar sukosi 
daug trumpesniu ratu, ir iš to, kaip va
las leidosi į vandenį, senis galėjo spręst’ 
kad ji pamažu kyla į paviršių.

Jau ištisą valandą seniui prieš akis 
šokinėjo tamsūs ratilai, sūrus prakaitas 
graužė akis, žaizdas virš akies ir kak
toje. Juodi ratilai jo nebaugino. Jie 
neturėjo stebinti, pagalvojus, su kokia 
jėga jis traukė virvę. Tačiau keletą 
kartų jis pajuto silpnumą ir svaigulį, o 
tai ne juokais jį išgąsdino.

—Aš negaliu nusilpti ir mirti dėl kaž
kokios žuvies, — tarė jis. — Tuo labiau 
dabar, kada man taip puikiai s-ekasi. 
Die^e, suteik man jėgų. Aš sukalbėsiu 
šimtą “Tėve mūsų” ir šimtą “Sveika 
Marija.” Tiktai ne dabar, nes negaliu.

“Tebūnie jos sukalbėtos, —- pagalvojo 
jis. — Aš sukalbėsiu jas vėliau.” :

Kitą akimirką jis pajuto smūgius per 
virvę, kurią laikė abiem rankom, ir 
trūktelėjimą. Jis buvo smarkus ir stip
rus.

“Ji kerta savo kardu per vielą, prie 
kurios pririštas kabliukas, — pagalvojo 
jis.—To reikėjo laukti. Taip ji ir turėjo 
pasielgti. Tačiau tai gali priversti ją 
pašokti į orą, o aš norėčiau, kad ji to
liau suktųsi ratu. Šuoliai buvo, reikalin
gi, kad ji pritrauktų oro, bet dabar kiek
vienas naujas šuolis praplatins kabliuko 
padarytą žaizdą, ir žuvis gali nusiplėš
ti.”

—Nešokinėk, žuvie,—prašė jis.—-Ne
šokinėk.

Žuvis vėl ėmė kapoti vieną, ir, linguo
damas galva; senis kiekvieną kartą at
leisdavo virvę.

“Aš neprivalau be reikalo ją skaudin
ti,—pagalvojo jis.—Mano skausmas pa
kenčiamas. Aš sugebu valdytis. O žuvis 
gali pašėlti nuo skausmo.”

Po valandėlės žuvis nustojo kapojusi' , 
vielą ir vėl iš lėto ėmė sukti ratu. Senis 
pamažu traukė valą. Tačiau jam vėl pa
sidarė bloga. Kaire ranka jis pasisėmė 
truputį jūros vandens ir užsipylė sau 
ant galvos. Paskiau jis vėl užsipylė van
dens ir patrynė sprandą.

—Manęs nebetraukia mėšlungis,—ta
rė jis.—Žuvis greitai išplauks, o aš dar 
pasilaikysiu. Tu privalai ištverti. Ki
taip ir negalvok.

Jis atsiklaupė ant kelių ir kuriam lai
kui vėl užsimetė valą ant nugaros. “Aš 
pasilsėsiu, kol ji sukasi, o paskiau pakil
siu ir, kai ji priplauks Arčiau, vėl imsiu 
traukti valą,”—nusprendė jis.

Jam labai norėjosi pasilsėti laivelio 
priekyje ir Jeisti žūviai apsukti vieną ra
tą, neištraukiant valo. TAČiąU, kai įtam- 
pa parodė, kad žuvis pasisuko ir artėja 
prie laivelio, senis pąkilo ir, lihgūodA- „ 
mas visu kūnu, ėmė traukti valą, kurį 
stengėsi vėl atkovoti iš žuvies.

“Aš taip išvargau, kaip niekada dar 
nebuvau išvargęs gyvenime,—pagalvojo 
jis,—o tuo tarpu vėjas kyla. Tiesa,, jis 
bus reikalingas, kai aš vešiu žuvį namo. 
Jo man dar prireiks,”

—Aš pasilsėsiu ,kai žuvis pradės kitą 
ratą,—tarė jis:—Juk aš jaučiuosi žy
miai geriau. Paskiau dar kokie du arba 
trys ratūi—dr ji bus mano.

Jo šiaudinė skrybėlė buvo nuslinkus 
ant pakaušio ir, kai jis pajuto; kad žu
vis pasisuko ir vėl ėmė tempti, neišsi
laikęs griuvo į laivelio priekį.

“Padirbėk dabar, žuvie, — pagalvojo 
jis.—Aš prigriebsiu tave, kai tu pasuksi 
atgal.”

Jūra smarkiai subangavo. Bet tai bu
vo geras vėjas, kuris padės jam sugrįžti 
į naihus.

—Aš laikysiuos pietų ir vakarų kryp
ties,—tarė jis.—'Neįmanoma pasiklysti 
jūroje, tuo labiau, kad mūsų sala ilga.

Senis pamatė žuvį, jai besukant tre-

Iš pradžių jis pastebėjo tamsų šešėlį, 
kuris taip ilgai slinko pro laivelį, kad 
senis tiesiog nepatikėjo jo ilgumu.

—Ne,—tarė jis.—Ji negali būti tokia 
didelė.

Tačiau žuvis iš tiesų buvo milžiniška; 
baigdama trečią ratą, ji išnėrė į pavir
šių, ir senis pamatė, kaip virš jūros pa
kilo jos uodega. Ji buvo didesnė už patį 
didžiausią piautuvą ir virš tamsiai mė
lyno vandens atrodė blyškiai violetinė. 
Uodega vėl pasinėrė, bet žuvis dabar 
plaukė negiliai, ir senis galėjo įžiūrėti 
milžinišką jos kūną, apjuostą violeti
niais dryžiais. Nugarinis pelekas buvo 
nuleistas, o didžiuliai krūtinės pelekai 
išskėsti į šonus.

Kol ji suko ratu, senis pamatė žuvies 
akį ir dvi pilkas žuvis-siurbėles šalia 
jos. Laikas nuo laiko parazitai sprukda
vo šalin. Kartais jie nerūpestingai 
plaukdavo žuvies šešėlyje. Kiekvienas 
iš jų viršijo trijų pėdų ilgį, ir, greitai 
plaukdami, jie raitydavosi visu kūnu 
tarsi unguriai.

Senis mirko prakaite, tačiau dėl to 
kalta buvo ne tik saulė. Žuviai kiekvie
ną kartą sukant nauju ratu, jis traukė 
valą, įsitikinęs, kad po dviejų ratų galės 
įsmeigti į ją žeberklą.

“Tačiau aš privalau ją tempti vis ar
tyn, artyn, artyn,—pagalvojo jis. — Ir 
nereikia taikyti į galvą. Reikia smogti 
į širdį.”

—Būk ramus ir ištvermingas, seni,— 
tarė jis.

•< (Bus daugiau)
—......................................................................... '■ t- ■■■ ■ ■ ,

Lenką valstybei 
tūkstantis metę

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
da neto J i klasė pasmaugė
liaudies revoliuciją ir įstei
gė monarchiją su Napoleo
nu Bonopartu . priešakyje. 
Napoleonas nukariavo be
veik visą Europą.

1807 metais taikoje su 
Rusija, kuri įvyko Tilžėje, 
išreikalavo Lenkijai nepri
klausomybės ir įsteigė Len
kijos ( Varsų vos) kuni- 
gaikštystę-hercogystę. Į ją 
buvo įjungta visa Lietuvos 
dalis į vakarus nuo Nemu
no—Suvalkija.

1812 m. Varšuvos herco
gystė dalyvavo kare prieš 
Rusiją. Lenkų, jėgoms va
dovavo kunigaikštis Juzei 
POniatowski, brolis buvusio 
Lenkijos karaliaus. Napo
leonas k a r ą T pralaimėjo. 
1815 m. Vienoje įvyko per
galėtojų kongresas. Lenki
ja buvo naujai pasidalinta.
Tas još pasidalinimas išsi- sū karaliais, nes juos daž-
- w« X u A . . ■ . . V_« • . . f 1 ’ j _ _ • s 1ji flaikė iki 1914 metų, tai yra 
Pirmojo pasaulinio karo.

Per kovas į laisvę
Lenkijos liūūdis, netekus 

laisvės, nenurimo. Po 1795 
m. pasidalinimo Amerikos 
revoliucionierių eilėse kovo
jo Kazimieras. Pulaskis ir 
Tadas Kosciusko.

1830, 1848 it 1862-1863 
m. Lenkijoje bUvo dideli 
sukilimai. 1870 mėtais PA- 
ryžiatis Komunos ■ apsigyni
mui vadovavo lenkai gene
rolai Dombrowskis ir Wro
blewskis. 19Ū5 , metais Len
kijoje buvo didėlis ■ sukili
mas. '

Baigiantis Pirmajam pa
sauliniam kArdivisdje Lep
iojoje būvo sOiš' už tary-

binę santvarka — steigėsi, 
sovietai, vadovau J a n t F. 
Dzeržinskiui, J. Mar- 
chlewskiui ir F. Konui. Bet 
šis bandymas buvo, pa
smaugtas vokiečių ir sąjun
gininkų bendromis pastan
gomis.

1939 m. į porų savaičių 
sugriuvo poniška Lenkija, 
nes ji laikėsi žiauraus dar
bo žmonių ir kitų tautų iš
naudojimo. 1 9 4 4 metais 
metais kartu su Tarybų 
armija Lenkijos išlaisvini
mui ėjo ir Lenkų Pirmoji 
armija. 1945 m. pradžioje 
Lenkija buvo išlaisvinta, 
įsisteigė Liaudies Respubli
ka.

Dabartinė Lenkijos liau
dies Respublika teritoriniai; 
yra ten, kur lenkų tauta 
per šimtus metų gyveno. Ji 
užima 120,355 ketv. mylių 
plotą ir turi apie ŠO,0O0,- 
000 gyventojų.

Žmonės sako, kad lenkų 
tauta neturėjo pasisekimo 

iiai pas kitas tautas skoli
no, ir neturėjo laimių prie 
karalių. Numatoma, khd ji 
bus laiminga be karalių.

Lenkų tauta yra davusi 
pasauliui Koperniką, G Ave
lių, Šopenų, Dambrowskį, 
Wrublewskį, M o t e i k o ir 
daugybę kitų žymių „ žmo
gių. Kiekvienoje mokslų 
šakoje, ar tai istorijoje, as
tronomijoje, filOSdfi joje, 
medicinoje, biologijoje, fi
zikoje, architektūroje, mu
zikoje, literatūroje, paišy
boje, dramoje inės rasime 
žymius lenkus; kūhie daug 
žmonijai daVė. Dabar lėh- 
kų tauta, greta sū kitomis 
tautomis; ėipa šOČialižmo 
kėliu priė Idisvėš ir laimęš,

• V/.sžo.

apgailestavimas
(Mintis imtą iš laiško, kurį siuntė sūnus iš 
Amerikos savo motinai Tarybų Lietuvon.)

Brangi mano motinėle,
Rašau tau laiškelį
Ir prašau, kad perskaitytum 
Kiekvieną žodelį.

Linkiu laimės ir sveikatos 
Rankas tau bučiuoju, 
Kad auklėjai mane jauną, 
širdingai dėkoju.

Bet, motule, dabar tiesą
Aš tau pasakysiu,
Kad Amerikoj gyventi
Ilgiau negalėsiu.

Man Amerikoj gi liūdna, 
Krūtinė alsuoja,
Kai žinau, kad Lietuvoje 
Jaunimas dainuoja.

Čia mane dirbtuvės “bosai”
Prakeiktu vadina,
Stumdo, verčia sunkiai dirbti, 
Sveikatą gadina;

Čia man viskas gi nemiela, 
Nenoriu čia būti.
Ir jei reiks vis taip gyventi, 
Pris’eis jaunam žūti.

Man gražiau gi, kai gegutė
Sodely kukuoja,
Negu kad čionai artistai
Kai dainas dainuoja;

Man geriau būt’ tarp gojelių, 
Laukuos dirbinėti,
Negu čia tarp aukštų mūrų 
Liūdėti; merdėti.

Aš džiadgiuos, kad Lietuvoje
Gimiau ir užaugau,
Bet labai apgailestauju,
Kad iš jos pabėgau.

Bet, motule, aš tėvynei
Žemai, nusilenksiu
Ir kad ranką prieš ją kėliau, 
Atleisti maldausiu.

Ir manau gi, kad tėvynė
Supras padėjimą
Ir atleis man šitą kaltę
Už šį pabėgimą.

Taigi, brangioji motule,,
Aš greit parvažiuosiu;
Ir vėl tavo žilus plaukus
Ir veidą bučiusiu, /

y Jonas Juška
'» ■ . . I '.t <v y ■ ' ♦ i » • •»»< — ♦ V f »• -4’’ • *==========

buvo išlaisvinta,

New Haven, Conn.
LDS 16 kuopos parengi- ' 

mas gerai pavyko. Liks ir^ 
pelno. Turėjome jaunai 
gaspadines, kurios patenki
no/ susirinkusius savo ga- 
rriinimo valgiais. Kuopos 
nariai taria didelę padėką 
gaspadinėms ir patarnavu
siems laike pietų. Ačiū A. 
Reid, J. Sholiunas, A. Gu
tauskas ir Eva Reid už ęįo- . 
vanas, nes tas prisidėjo 
prie padarymo pelno.

Varde LDS 16 kuopos 
pietų gaspadorius J? Kūn- 
ca taria širdingą ačiū už 
pasakymą atitinkamų kal
bų J. J. Mockaičiui, George 
ir Onai Šilkams, J. Strižaus- 
kui; J. I n a m a ičiui ir V. 
Valley. 1

Sargent Co. susitarė su 
unija algų reikale ir pasi
rašė dviejų metų kontrak-’ 
tą. Visiems darbininkams 
pakėlė algas po 7 y centas > 
per valandą. Darbininkai 
priklauso prie Electric® 
R. M. Workers unijos loka- / 
16 243. Jų vienybė daug 
reiškia.

Whitney Blake Co. pasi
rašė su unija kontraktą. 
Darbininkai gauna pakelti 
algas po 12 centų per va
landą. Jie priklauso prie 
E. R. M. W. unijos lokalo 
299. Greta pakėlimo algos 
gauna ir kitokių pagerini
mų darbe. J. S. K.

So. Boston, Mass.
MATYKITE LIETUVA!
Kovo 27 d. 7 vai., 318 W. 

Broadway, So. Bostone, bus 
rodomi iš Lietuvos judomi 
paveikslai. Rodys Jonas 
Grybas iš New Yorko.

Manau, nereikia jokios 
agitacijos ar kvietimo. Vi
si palikome Lietuvą apie 
prieš 50 metų, palikti vaiz
dai tebevaizduojasi. Nuo 
to laiko daug kas pasikei
tė, o ypatingai prie nau
jos, socialistinės sistemos. 
Kur buvo pelkės, dabar ja
vai žaliuoja^ vietoj kume
laitės ir arklo, traktorius 
riaumoja; palikti mūsų 
kaimai, dabar kolūkiai. At
eikite ir patys pamatysite, 
o (už pamatymą paaukosite 
tik Vieną dolerį.

Kovo 20 ,d. bostoniėtės 
minėjo Moterų dieną. Tū
rėjo pagaminę pietus. Pa- 
siValgiūs. Elzb. Repšienė 
vaizdžiai apibūdino moterų 
veiklą. Po Jos /pirmininkė 
Niauriėnė iššaukė dalyvius 
pakalbėti. Viši teigė, kad 
moterys daUg nuveikė, būt 
dar daug yra kūs veikti ir 
dabartinės kartos moterys 
ne taip ’ energiškai ‘ kovoja, 
kaip jų pirmtakūhės. Pri
eita išVadoS; kad kol kapi
talizmas; šalį valdo, kova 
negali būti baigta.

feejė, .Rainąrd i e n ė, su 
publikos phitarimų, sudąi- 
nhVo' kėlihš dainelės. To
kiuose atvejuose reikėtų 
pietinius dūinų vėterahus 
iš Anksto subrganizuoti ir 
atlaikyti bent porą repeti
cijų, . tai daug pataisytų vi
są dalyką. . Jaunutis

Baltimore, Md.
Apie sveikatą

Kovo 2 d., Lord Baltimore 
viešbutyje, kalbėjo Dr. H: 
van Žile Hyde. Jis kalbėjo 
apie tai, kad pasaulyje la- < 
bai daug žmonių serga, o 
serga todėl, kad apie bilįjo-, ‘ 
nas žmonių turi taip maįas 
įplaukas, kad amerikiniai? 
pinigais būtų tik apie $200 
žmogui per metus.

Dr. Hyde sakė, kad per 
metus yra po sekamą 
skaičių susirgimų: maliari
ja —150,000,000, trachoma 
—400,000,000, džiova — 20,- 
000,000, river fever — 40,- 
000,000, lepra (raupais))— 
15,000,000. Vien tik Nigeri
joje, Afrikoje, per metus 
suserga lepra 500,000. JiS 
sakė, kad yra 40,000,000 su
sirgimų “yaws”, karštų 
kraštų liga, kurią būtų ga- • 
Įima pagydyti tik vienu pe
nicilino įčirškimu. Bet to 
negali gauti tie žmonės, nes 
neturi tam pinigų.

Koks tai kaltinimas mė- 
dikališkoms įstaigoms! To
kius davinius pateikęs tas 
daktaras nuogąstavo, kad 
žmonės, kentėdami tokias 
lig^s, nepasisuktų į komu
nistų pusę. Jis sakė, kad 
jau žmonės sukyla pries 
skurdą.

Žmonės kentėjo per tūks
tančius metų, laukė išgany
mo nuo mahometų, būdų, 
zeusų, šivų, kristų^ bet da
bar jau kantrybė baigiasi; v

Žmonės pradėjo ieškoti 
kitokio išganymo. Prieš 
5,000 metų jie statė pirami
des, bet dabar jau rūpinasi 
ir savimi. Net sūhkū įši- t 
vaizduoti, kad šių dienų ci
vilizacija, krikščiohiška ar
timo meilė galėjo priė to 
prileisti pasaulį, kad 
žmonių masės kentėtų 
liškas kančias.

Paryžius. — 
žiemą per 17-ką 
ternational Ai 
Association 
žios keliauninkus 
abi jpusės tarpe New 
ir Londono.

Ateinančią 
dienų In- 
Transport

4■ p.-Lais Vė (Liberty)— jpfehkt., kovo



Los Angeles, Cal.
Iš susirinkimų

|| Kovo 13 d. įvyko LDS 35 
ir LLD 145 kuopų susirin
kimas. Narių atsilankė vi
dutiniškai. Visi atidžiai 
dalyvavo susirinkimo eigo
je ir įvykdė daug naudingų 
tarimų.
Pirma svarstyta LDS kuo

pos reikalai. Kuopa neteko 
4 narių. Ursula Deivienė ir 

Viktoras Oksas išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo ir, pirmi
ninkei O. Bernotienei pa
kvietus, nariai mirusiuo
sius pagerbė atsistojimu. O 
du nariai persikėlė į kitas 
kuopas.

Finansų sekr. M. Pakis 
savo raporte žymėjo, 
nariai, patekę 
rate”, kuriems

Philadelphia, Pa.
Kovo 18 d. Philadelphi- ir kaip tik tą dieną
• _________• Y ' • . J ' .. rn -1 • -
Kovo 18 d. Philadelphi- ir kaip tik tą dieną drau- 

joj susirinko virš šimtas ges Tureikienės gyvenimo 
žmonių pamatyti iš Lietu-' draugas minėjo ,§ąyo 72 
vos paveikslus. Juos rodė j metų gimtadienį. Pokalbiai 
drg. J. Grybas ir jam gel-1 
bėjo C. Bricd.s. Pirminin
kavo drg. R. Merkis.

Pradedant rodyti pa
veikslus, J. Grybas aiškino 
paveikslų prasmę. Laike 
pakeitimo filmų Merkis aiš
kino patyrimus jam būnant 
Lietuvoje. Rodė penkis fil
mus, ir jeigu jų būtų turė
jęs daugiau, tai susirinku
sieji jam būtų buvę labai 
dėkingi. Paveikslai spalvin
gi. Manau, kad visiems ge
riausiai patiko amerikiečių 
delegacija Lietuvoje ir ves
tuvės.

Nepaisant penktadienio, 
filadelfiečiai pasitenkinę, 

rūgoja. |kad tiek susirinko, 
ligonis, Savaite prieš'tai lietuvių

nusitęsė iki vėlumos. Kitą 
dieną aplankėme draugus 
Žalnieraičius. Draugė Žal- 
meraitienė tik ką buvo par- 
vykusi iš ligoninės po ne
lengvos operacijos. Ji val
gydama vištieną nurijo 
smulkų kauliuką, kuris 
įstrigo po krūtine ir nepa- 
siliuosavo. Dabar valgyti 
gali tik pieną, ir ims laiko, 
kol opperacijos žaizda su- 
gys. Jos gyvenimo draugas 
paslydo ir koją susižeidė, 
negali 
namie, 
raičiai 
Linkiu 
sveikti.

vaikščioti, gydosi 
Abu draugai žalne- 
turi ir cukraligę, 
jiems pilnai pa

kad 
po "step 

po 65 m. 
amžiaus beveik dvigubai 
pakyla mokesčiai, 

Randasi vienas
-£tai A. Bushas, kuris po radijas pranešė savo klau- ratūros 
sunkios operacijos gydosi sytojams, kad atvažiuoja! skrities 
iamuose. Vėlinu draugui I Brooklyn© “raudonieji” su [siskundė su apskrities veik- 
greit susveikti ir sykiu da- j filmais iš Lietuvos, kad bus ia> jį sako, pirmininkas Že- 
lyvauti.

Nutarta pamokėti 
duoklę Meno Sąjungai

i minais ib ijiciLivuo, nau uus 
I prieš juos ruošiamas pikie- 

$1 į tas. Kitą savaitę jau prane- 
ir še, kad pikieto nebus, bet 

paaukoti $5 kėglio ansamb- prašė visų neiti iš Lietuvos 
liui, taipgi $10 “Vilniai” už paveikslų pamatyti. Tačiau 
skelbimus. Išduotas rapor- jų šauksmas nepasiek e 
tas iš sausio 24 įvykusio tikslo. Senosios kartos tė

vynainiai skaitlingai atsi-

nep a s i e k e

sambūrio su pietumis ir

Teko 
ratūros

pasikalbėti su Lite- 
Draugijos. 6-tos ap- 
sekretore, kuri nu-

te. Ji sako, pirmininkas Že
maitis nesveikuoja. Apskri
ties ižde pinigų nesiranda 
ir jie negali prisidėti su fi
nansine parama prie savo 
organizacijos suvažiavimo.

LDS 5-tos kuopos veikte 
Philadelphijoje menka. Iš 

! kuopos valdybos nieko ne-

žiu dainelių/ Aišku, kad 
jis nepasitėnkihs tik solo 
dainuoti, jis dainuos duete, 
o gal ir kvartete. Kada ir 
kur tik P. Stogis dainuoja, 
ten klausytojų daug susi
renka. Visi žino, kad jo 
dainų malonu klausyti.

Taipgi jau gavome suti
kimą iš Clevelando meni
ninkų, kad jie atvyks ir 
dainuos balandžio 9 d. Jais 
yra J. Krasnickas ir S. 
Kuzmickas. Jie dainuos so
lo ir duete. O gal ir dar 
daugiau kas bus.

Vietiniai menininkai jau 
pasižadėjo: Estelle Bogden, 
G. Mikužienė, Valerija Ur- 
biki-enė, R. Žilis, P. Daude- 
ris, D. Mikeška, Zawadows- j 
ka ir visi keturi chorai.

Dar yra išsiuntinėti laiš
kai į Detroitą ir kitus mies
tus ir pakviesta, kad atvyk
tų į šį festivalį dainuoti. 
Tad iš anksto galime užtik
rinti, kad “Vilnies” dainų! 
festivalio pro grama bus 
graži, sudėtinga ir ža
vinti. Svarbu tik jau da
bar padirbėti, platinti bilie
tus ir rengtis jame daly
vauti. Taipgi užkviesti sa
vo draugus bei kaimynus, 
kad jie atsilankytų.

Vilnietė

prakalbomis, kuriame daly- lankė, ir rengėjai sake, kad susitikti. Bet teko pa-
vavo J. Gasiūnas, LDS pre
zidentas. Pasirodė, kad 
kuopa pasižymėjo kaip kul
tūriškai, taip ir finansiš
kai.

Sekė LLD kuopos posė
džio eiga. Kuopa neteko . 
vieno nario, Viktoro Okso,! nanų. Siame 
kurį mirtis pakirto. Susi- dalyvavo 4 Gfyb^s, 
rinkimas velionį pagerbė 
atsistojimu. Mūsų laimei, 
gavome atpildui naują na- 

' rį; d. Frank Slėnis, chica-

i jie gavo nemokamą garsi- tirti, kad kuopoje yra gra
mma. c žus skaičius narių.

Patyrėme, kad vienas se
nas pašalpinis klubas likvi
duojasi. Klubas, sakoma,

kad
Kovo 19-tą įvyko LDS ir 

Literatūros Draugijos kuo
pų susirinkimas. Susirinko' 
gražus būrys abiejų kuopų turi virš 20-ties tūkstančių 

susirinkime

Nutarta pasveikinti “Vii- k.ime. padiskųsuotos ■ gero- 
riĮ” proga 40 m;"šuRSkties sios ir blogokos pusėse Su- 
atžymėjimo su $30. Prie to s‘rlnk!m® ,^eko Pa^irV fda- 
surinkta $19 aukų — viso. e U.1 ? C1U .f.t -
$49 už kovingą gynimą dar- sudėtu ir^jų veikėjų ^spęka. 
bo klasės poreikių ir puošė- . ......
Įėjima mokslo ir apšvietos.1 vl_eF?0*\e kotemjoje, taip ir 
Aukojusių vardai tilps“Vil-; Philadelphijoje -~- 
nyje”, ' ......... . ........... ..
sveikinti su $25 įvyksiančią 
(balandžio 2 d., 118 N. 
Larchmont Ave., 10 vai. ly
to) Sveturgimių Gynimo 
Komiteto konvenciją. Tai 
sveikintini nutarimai.

Kalbėta apie surengimą 
rodymo iš Lietuvos filmų, 
tačiau atidėta neribotam 
laikui. Nutarta turėti sam
būrį su pietumis, kuris 
įvyks balandžio 17, Velykų .... .
dieną, teisingiau, gamtos at- P1! susirinkime. Išrinkta , i—___•------ , paimti
nT'saiŠje71359~w"'24th Št", i svetaines ir parinkti skel-

Filmai iš Lietuvos po JAV 
lietuvių kolonijas

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

So. Boston, Mass. — Kovo 27 d., 7-tą vai. vakare,

Lowell, Mass.
Matykite filmus iš Lietuvos

Balandžio 10 d., 2 vai. po 
pietų, White * Eagle Hall, 
490 Central^t., bus rody
mas filmų iš Lietuvos. Fil
mus rodys Jonas Grybas iš 
Ozoną Park, N. Y. Bus pa- A.L.P. Klubo salėje, 
rodyta 5 filmai, spalviniai, 
muzikaliai, su dainomis.

Kviečiame atsilank y t i 
ne vien vietinius, bet ir iš 
kitų miestų. „ Pasitikime, 
kad iš Nashua lietuviai 
skaitlingai atsilankys, nes 
pas juos filmai nebus rodo
mi, tai atvykite ir pas mus 
pamatykite.

Teko sužinoti, kad at
vyksta Jonas Gasiūnas, 
LDS prezidentas, kuris per
eitą vasarą lankėsi Lietu
voje. Taigi, pertraukose jis 
pakalbės apie tai, ką jis ten 
matė ir patyrė.

Turiu pasakyti, kad pa
rengimo tikietai gerai pla
tinasi, tai laukiame ir gerų 
pasekmių. Ateikite visi ir 
visos 1 Pamatykit, kaip mū
sų giminės gyvena Lietuvo
je, naujus fabrikus, žemės 
ūkius, jaunimą ir kultūros 
pasiekimus.

Sužinojus, kad Norwoo- žai.
de yra rengiami pietūs, J. dalis narių, dėl sniego 
Daugirdai pakalbinus, mie-! šalto oro, pabijojo eiti į su
lai sutikau ten nuvykti, ’sirinkimą/ 
Norwoodiškių parengimas I 
pavyko, nes žmonių prisi-! 
rinko nemažai.

Mums taipgi pavyko, nes 
J. Daugirda pardavė nema
žai bilietų mūsų parengi-j 
mo, tai yra, rodymo filmų 
iš Lietuvos.

Grįžome į namus linksmi. 
J. ir U. Daugirdai sakė, 
kad iš Norwoodo atvyks 
svečiai bent dviemis auto
mobiliais į mūsų parengi-'. . 
mą. Lauksime svečių iš (1 
Norwoodo ir kitų kolonijų, j Protokolų sekretorė drg.

J. Blazonis ' J- Na Valinskienė pranešė/ 
... .. ................. [kad ji susirašinėjo su D r.

Jonu Stanislovaičiu apie 
ats i 1 a n k y m ą pas mus į

V

Waterbury, Conn. — Balandžio (April) 3 d., 2-ra 
vai., Lietuvių Klubo salėje, 103 Green St.

Hartford, Conn. — Balandžio 8-tą, 7 vai. vakare, 
Klubo salėje, 157 Hungerford St.,

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

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

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

Rochester, N. Y. — Gegužės 14 ir 15 dienomis,lietu
vių Gedemino Salėje, 575 Joseph Ave.

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

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

7-tą vai. vaka-

2-rą vai. dieną,

7-tą vai. vaka-

J. Grybas

BINGHAMTON, N. Y
Iš LDS 6 Kp. Susirinkimo apie sumanymus organizar 

Kovo 7 d. įvyko LDS 6jc90S gerovei ir kuopos, su- 
kuoops susirinkimas, kuria-' sirinkimuose juos svarsty
me narių dalyvavo nema-, Sime.

Leistina manyti, kad i Sekantis LDS 6 kuopos 
* , įr | susirinkimas įvyks pirma-

dienį, balandžio 4 d., A. 
Klimo studijoje. Pradžia 

„. vai. vakare. Prašome
finansų ^sekretore Prane-, vįsus narius dalyvauti.

! se, kad įdavė pašalpos čekius , Lauksime skaitlingo susi- 
j draugėms . Tekle Bagdonas; rinkimo. Ona Wellus

.. Matykime Spalvotus 
Paveikslus Iš Lietuvos
Juos rodys Dr. Jonas Sta- 

nislovaitis ir jo žmona 
K r i s t i na iš Waterburio. 
Paveikslų rodymo vakarą 
rengia LDS 6 ir LLD 20 
kuopos. Įvyks šeštadienį, 
balandžio 9 dieną, Sokolau- 
na Hali, 226 Clinton Street. 
Pradžia 7 vai. vaakre.

Dr. J. Stanislovaitis tu
ri nutraukęs tas vietas, ku-. 
riose buvo nuvažiavę, būda
mi Lietuvoje. Viso apie 
500 spalvotų paveikslų. Ir 
mes, dalyvaudami šiame 
vakare, matysime juos. To^ 
dėl nei vienas nepraleiskite 
šios progos pamatyti pa
veikslus «iš mūsų gimtosios 
tėvynės Lietuvos.

Širdingai kviečiame ir iš 
apylinkės miestų lietuvius 
atsilankyti ir savo akimis 
pamatyti tuos puikius vaiz^ 
dus. Įžangos bilietas tik $1. 
Pabaigus paveikslus rodyti, 
bus ir užkandžių. Tai bUs 
puiki proga sueiti į arti
mesnę pažintį, pasivaišinti; 
draugiškai pasikalbėti it, 
žinoma, linksmai vakarą 
praleisti. Užkandžiams bi
lietas taipgi $1. Iki laimin
go pasimatymo.

Renginio komitetais

Kada atsirado 
valgomieji ledai

Daug kas galvoja,
valgomieji ledai yra atsi
radę moderniais laikais. 
Tačiau pasirodo, kad kinai 
gamino mažas ledų porci
jas dar prieš 3,000 metų. 
Tuos ledus sudarė sniegas, 
sumaišytas su granatų, cit
rinų arba apelsinų sultimis. 
Istorikai pasakoja, kad vie-

ir Viktorija Sadonis, ku- 
; rios buvo linksmos ir pa- 

1 tenkintos gauta pašalpa, 
i Taipgi sakė, kad šį mėnesį 
1 nėra nei vieno nario, kad 

* būtų užsimaldavęs į pašal
pą. Buvo linksma girdėti, 
kad visi LDS 6 kuopos na
riai yra sveiki. Taip ir rei-

dolerių, bet kuomet valstija
C. jų namą paima keliui ves-

_ I 1.2 2 2 ______________ 1-2 2. _ ~

-j mo pirkti ir nemano, kad
° be namo bus galima klubą

palaikyti. Pinigus pasida-1 nas mėgiamiausių Aleksam 
lys po lygią^ dalį, bet kuris dro Didžiojo patiekalų buvo 
narys yra išėmęs daugiau užšaldytas Saldyto pieno ir 
pašalpos^- tai-1 am bus pri- vaisių sulčiųv mišinys. Ne
skaitoma pašalpos dalys ronas, kurisp taip pat mėgo 
prie padalinimo turto. Klu- saldumynus/ vertino ledus 
1 * I • \ ... - «

Briedis ir Matulis. Grybas, ti, tai jie nemano kito na- 
atstovavo abiejų organiza- 
jų centrus. Čionai padėtas 
pamatas mūsų organizaci
jų suvažiavimams. Susirin-

organizacijų

Pasirodo, kad, kaip kiek-
bas narių turi 60. ir jo sveči^jį^ dažnai buvo Belgu lėktuvais iš

Pilietis vaišinami ■ užsaldytu medų-

; ypatingai 
Taipgi' nutarta pl-1 veiklesnių draugų ir drau- 

! gių stoka. Kolonija plati.
Senatvė kiekvieną vargi
na, bet galiu sakyti, kad 
nors mūsų draugai didžiu
moje pensijonieriai, bet tu- me dienraščio “Vilnies” 40 
rėdami liuoso laiko neturė
tų nusiminti. Darbui dirva 
plati ir yra galimybių vei
kimą praplėsti. Reikia tar
ti ačiū draugėms moterims, 
kurių, galiu sakyti, buvo di
džiūną parengime ir kuo- 

' "u susirinkime.
- gimimo šventės dieną, Da- I komisija seimams 

į _
Fval dienos Taiku, pagerbi- ! seimo programą.

Chicago, 111.
“Vilnies” dairių festivalis 

bus šaunus
Balandžio mėn. atžymėsi

M

imti “Laisves” ir “Vilnies” 
valininkų ir d. C. Pečiulio, Trims svečiams teko nak- 
sulaukusio reto “jaunatviš- voti Pas draugus Tureikius,
V amžiaus, už jo darbštų-1----- ===============----------
mą ir pastangas liaudies: margučiais — nepraleiskite 
poreikiams, ir kitų. Prie to | šio įvykio! 
bus šokiai — gal ir progra-bus šokiai — gal ir progra-I Sekantis susirinki m a s 
hia ir kitokių žaismių ir įvyks gegužės 8 d., 11 vai. 
pasilinksminimų. O ypač ryto, toje pačioje' vietoje.
bus proga pasirodyti su šakalių žemaitis

metų sukaktį. Ta proga 
yra rengiamas dainų fes
tivalis. Jis bus dvi dienas, 
balandžio 9 ir 10, Mildos- 
teatre. Taip pat bus litera
tūros paroda, kur bus iš
statytos įvairios knygos ir 
žurnalai bei laikraščiai, iš
leisti Amerikoje ir Lietu
voje.

Į festivalį yra pakviesti 
įžymūs mūsų menininkai: 
dainininkai, muzikai ir šo
kėjai. Jau per daug metų 
linksminęs Amerikos lietu
vius su savo neapsakomai 
tvirtu ir maloniu balsu Po
vilas Stogis yra pakviestas 
dalyvauti. Jis pasižadėjo 
balandžio 10 dieną dalyvau
ti ir padainuoti daug gra-

mi, sumaišytu su pienu, 
vaisių Sultimis ir sniegu.

Anglijoje lėdai pirmą kar
tą paminėti teik r a š t y j e 
“London Gazette,” kuris 
1688 m. rašė, kad jie buvo 
valgomi vyriau svhįpw 
bankete. Tačte žinomas 
anglų žodynas “Oxford 
English Dictionary” teigia, 
kad žodis “ice” (ledai) pir
mą kartą buvo pripažintas 
anglų kalbos žodžiu tik 
1760 m.

Naw 1 MaqLv?) Binghamtoną parodyti pa- 
l'JInU 1 indbKVg veikslus iš Tarybų Lietu-

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

New Yorkas. — Le Roy 
du Vivier, Sabena .lėktuvų 
linijos vedėjas, • 
kad sekamą mėnesį' jau 
prasidę tiesus lėktuvais 

įas tarp New 
Yorko ir Maskvos. Skrajos 
belgų lėktuvai “707” ir at
liks kelionę per 9 valandas 
ir 45 minutes.

New Porko o riaukiu vir
šininkai sutiko, kadz tarp 
Maskvos ir New Yorko 
skrajotų ir TSRS “TU-104” 
lėktuvai. Bet jie pradės 
skrajoti kiek vėliau.

M*

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS VELYKINIUS PAKETUS
I LtEiuV4, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KlTASį RESPUBLIKAS 

SIUSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telefone CHelsea 3-258?

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vąl. dieną. \
141 Second Ave., New York City. Tel. GRaihehcy 5-7430

. Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6;
musu Skyrių raštines:

359 yVest Broadway
SAuth Boston 27, Mass.
Telephone: ANdrew 8-5040

900 Literary Rd.
Cleveland 13, Ohio
Tel. tOwer 1-1461

2134 W. Chicago Aventf© 
Chicago 82, Ill.
Tel.: Dickens 2-8232
39 Raymond PlAza W. 
Newark, N. J.

fe. Tėr. MArfcet 2-2877 .

sekmadieniais 9-4.

832 Filmore Avė. 
Buffalo 6, 1ST. 1. 
Tel. MOhawk 2674

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

100%

132 Franklin Ave. 
Ilftfrtford, Conn. 
CHapel 6-4724 

11839 Jos. Campau
Detroit 12. Mich. 
Tel. TOivnsend 9-3980

Mūšų dideli ii/ patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.

• Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės rhedžlagn. 

/ Klauskit* pilnc katalogo, rodančio kalnas dėl muito ir patarAavinio. Katalogas veltui.
---------- r t. . - ..............t: ... ------------------------------------- .......... J----------------- — .• ---------------- :------

vos. Draugai Stanislovai- 
čiai sutinka atvažiuoti. Jos

> priimtas. Ir 
paveikslų , rodymo surengi
mas paliktas kuopos komi
tetui.

Yra narių, kurie lėtai 
mokasi duokles. Draugai, 
pasistengkite duokles užsi
mokėti kuopos susirinkime, 
nes finansų sekretorė jau 
6-tas mėnuo yra po gydy
tojo priežiūra, tai jinai ne
gali nueiti į jūsų stubas ir 
paimti jūsų narystės mo
kesčius. Pasistengkite tą 
padaryti dėl savo pačių 
naudos.

Manau, jau laikas pradė
ti rūpintis būsiančio LDS 
seimo reikalais, būtent, pa
ruošti tinkamus sumany
mus LDS labui ir gauti 
naujų narių. Kiekvienas 
narys turi teisę duoti su
manymus LDS labui ir 
gąuti naujų narių. Kiek
vienas narys turi teisę duo
ti sumanymus seimui.. Tai
gi, draugai, pamislykite

pranešė,' pranešimas 
„r. t . ' nn trzii Vol i1 i

ir

DETROIT, MICH.

Filmai iš Lietuvos 
ir turistų kalbos

' ĮVYKS. SEKMADIENĮ

Kovo 27 Mairch, 3vaL popiet
Buvusioje Lietuvių Svetainėje

•25-th St. ir Vernor Highway

KALBĖTOJAI:
S. J. Jokubka ir Julia Urmoniėnė

Jie pereitą vasarą buvo su turistų grupe Lietuvoje
ten kalbėjosi su savo giminėmis, Lietuvos valdininkais, 
darbininkais ir, atlankė svarbesnės vietas savo gimtojoje 
Šalyje, jie .papasakos, ką jie matė ir girdėjo. Bus įdo
mu pasiklausyti kalbėtojų ir pariiatyti filmus— > .

“YRA ŠAUS, T “VIENAME KOLŪKYJE,“10 DIENŲ 
tfeNfcljdJE LIETUVIAI MENININKAI”

Visi filmai yra labai gražūs ir įdomūs.
Kviečiame Detroito, Kanados ir apylinkių 

" i ■ ■ lietuvius atsilankyti.
Dūrjte Ūt'sidarys 1:30 vai dieną. Įžanga 75c.
Rengia Detroito Lietuvių Draugiją Sąryšis.

i

Varšuva. — Bankete iš
leidimui Vengrijos premjė- 
ro Kadaro kalbėjo Lenkijos 
vadas Gomulka. Jis sakė, 
kad Jungtinės Valstijos nor 
ri įvesti kontrolę pirm' nu
siginklavimo, kad “sužino
jus Tarybų Sąjungos rake
tų galybę”.

So. Boston. Mass.
Iš LIETUVOS FILMAI

“Nemuno žiotyse”, “Viename kolūkyje”, “Tary-a 
binė Lietuva”, “Neringa” ir “Yra šalis”, bus rddo-» 
mi sekmadienį, kovo (March) 27 d., 7-ą vai. vak., 
318 W. Broadway. Visi 5 filmai yra kalbanti, su 
muzika ir dainomis. Su nauju prodžektorium ro
dys Jonas Grybas. LLD 2-ra kuopa Jtviečia visus at-J 
silankyti ir pamatyti dabartinį Lietuvos žmonių 
gyvenimą. /

5 £.--LaisVč (UbėHy)—Penkt., kovo (March) 25, 19W)



Kovo

MIAMI, FLA
16 diena buvo ati- 
nauJas biznio cent- S. Kresge, 
N. W. 79-tos gat- Center,

tai: Sears Roebuck Co., S-!<s ‘ 
Singer Sewing guv0 

Waklgreen Drug 
and Lunch, Woolworth Co., 
taupymo bankas, drabužių, 
rakandu ir laikrodžiu krau
tuves. Na, ir barbernė, 
taipgi kelios valgyklos. Vi- 
<i bizniavęs nuo 9:30 ryto 
iki 9:30 vakaro. Reiškia, 
darbininkai ir visokį patar-1 
nautojai turės dirbti po 12 

labai valandų į dieną. Kokius 
vi- mokesčius už darbą jie 

’• gaus—neteko sužinoti. Ma- 
išranda v o t o s . j nau, mokesčiai nebus vie

tas eis pagal amatą

ras ant 
vės ir 27 ūvenės. Ta vie
ta prieš 10 metų buvo kar
vių ganykla, užimanti 45 
akrų žemės plotą. Prieš po
rą metų pradėta toje vieto
je budavoti naują 
centrą, kuris lėšavo, 
skelbiama, 
dolerių.

Viskas 
šauniai ir 
so dėl 53 
sos vietos
Tarp jų bus tokios depart-! nodi 
mentinės krautuvės, kaip, ir p

biznio 
kaip 

apie 50 /Julijonų

išbūdavo t a 
moderniškai, 
krautuvių ir vi-

"Laisvės" reikalai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

A. Wollow, Danielson, Conn..............
J. Masalsky, New Castle, Ind............
F. T. Puleikis, Lakeside, Mich..........
A. Glebo, Gardner, Massachusetts .. 
Stasys Kuzmickas, Cleveland, Ohio . 
Mike Pučkus, Philadelphia, Pa.........
J. Mikalausky, E'. St. Louis, Ill........
S. J. Liutkus,' Elizabeth, N. J..........
Daržininkas, Montreal, Canada .......
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa.
A. Guogienė, Woodhaven, N. Y........
Anna Visotskienė, Kensington, Conn 
Julia Yovis, Pittsfield, Mass..............

J. A. Kauliniai, Huntington, L. I. . .

mą darbe. Kožna krautuvė 
samdys nuo vieno darbinin
ko iki šimto, ;
“veiterių” ir
___ .» tūkstančiai
suvažiavę. Vyriausių to 
biznio centro išbudavotoju 
yra milijonierius Arthur V. 
Davis. Reiškia, mūsų mies
tas šauniai auga

Chruščiovas davė atsakymą Daugiau sveikinimą
yCterkip I Bronxo mokinei G. Bartley 
iai žmonių Niujorkiškės Junior High mergaičių įvairių tautų la-

School mokyklos laikraštu
ko redaktoriai buvo parašę 
laiškus įžymiems žmonėms, 
kaip tai prezidentui Eisen- 
howeriui, premjerui Neh
ru, premjerui Macmillanui, 
prem. Ben-Gurionui, gu- 

i bernatoriui Rockefelleriui, • • • . prem. Chruščiovui ir ki
tiems. Gale Bartley, 14 
metų mokinė ir viena iš mi
nėtų redaktorių, pasirinko 
parašyti laišką Chruščio
vui. Na- ir ji šiomis dieno
mis gavo gražų nuo Chruš
čiovo atsakymą. Kiti gavu
sieji mokinių laiškus, 
kas, nieko neatsakė.
Bartley jaučiasi už visus 
laimingiausia.

Premjeras Chruščiovas 
jai rašo:
Brangioji Amerikos 
moksleive:

Taipgi teko plačiai pasi- ] 
kalbėti su svečiais Masiais 

I iš Detroito, A Metelioniu 
i iš St. Petersburg^, E. Kaz- ! 1 1 • x A. Y T T 1 •

Sezono laiku pas draugus 
S. Kanapes svečiavosi toli
ma viešnia iš Buenos Ai
res Argentinos panelė Olga 
Bironaitė, kuriai Kanapi
nė yra teta. Panelė Biro
naitė mano Amerikoje pa
stoviai apsigyventi. Ji gi
musi Argentinoje, išmoks
linta ispanų kalba, tačiau 
sklandžiai kalba ir lietuviš
kai. Ji mananti lankyti mo
kyklą, kad išmokus anglų 
kalbos ir rašybos. Bironai-

g Q0 tė padėdavo darbuotis Soci- 
Vaa i alio Klubo parengimuose. 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 ,
5 O0ilausku iš New Yorko ir su 
5 00 ! Anuškiu ir S t a š k u m iš 
5.00 i Newark, N. J.
5X)0l
5.00 ; Kovo 16 dieną, kaip spau- 
5.00 da paduoda, Plant City, Or- 
5.00 Gando ir Vera Beach (Flo- 
5.00 I ridos miestai) siautė torna- 
5.00 idas ir lietus, ir pridarė ža- 
5.00 I los. Sako, kad apgriovė or- 
4.00 ; laivių stotis ir daug namų 
3.00 sugriovė. Šimtai šeimų nu- 
3.00 ) kentėjo.
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Ja prieš savaitę draugai 
Masiai išsivežė į Detroitą.

Man buvo labai nuosta- 
I bu, kad tą pačią dieną mū- 
, su Miamės mieste buvo šil- 
! ta ir saulėta.
j buvo

Tik vėjas
• pusėtinai smarkus, 

j tai mes tą dieną “spaciera- 
vojome” , .po j naują biznio 
centrai " V. J. Stankus

savo
Gecevi-

kol
Miss

Gavęs Jūsų laišką buvau 
giliai sujaudintas. Aš dė
koju jums už jūsų sveikini
mą ir linkiu jums geriau
sios sveikatos, pasisekimo 
jūsų moksle ir laimės jūsų 
gyvenime.

Jūs rašote savo laiške, 
kad virš 2,006 berniukų ir

vinasi jūsų mokykloje.
Aš noriu, kad tas Jums 

nesutrukdytų visiems bend
rai mokytis, bendrai žaisti 
ir dainas dainuoti. Aš no
riu, kad jūs žinotumėte, jog 
mūsų šalyje daugelio tautų 
žmonės kartu gyvena- dir- į 
ba ir jaučiasi linksmais. | 
Jie yra apsivieniję jų pasi-' 
ryži me gyventi taikoje ir 
draugiškume su visais ki
tais pasaulio žmonėmis.

Mūsų šalis, Tarybų Są-1 
junga, daro viską, ką tik i 
gali, gerovei viso pasaulio 
vaikų, kad Jie galėtų gyven
ti, augti, studijuoti ir links
mai žaisti. Ji siekia, kad 
net ant visos žemės žmonės 
galėtų taikoje dirbti, visai 
nejausti naujo karo grūmo
jimų ir nesibijoti dėl savo 
ateities.

Aš linkiu jums ir visai 
Amerikos jaunimo genera
cijai/kad ji sužinotų apie 
karą tik iš istorinių knygų 
ir visai jo nematytų savo 
akimis.

Dar kartą aš linkiu jums 
daug laimių ir labai gero 
pasisekimo.

N. Chruščiovas _

“Vilniai”
Štai ir vėl žiupsnelis var

dų pažangiečių, kurie svei
kina dienrašti “Vilnį” su 
keturiasdešimt metų su
kaktimi.

J. A. Bekampiai .. $40.00 
Moterų Klubas ... 10.00 

Petrikienė .
Wilsoniene .......
Kasmočienė .... 
Titąnienė .........
Galinauskienė .. 
Tamelienė .......
Jakštienė ....... .
Šibeikienė .......
maniau, kad su

M.

M.
M.

5.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
šiuo

pranešimu jau būsime pa
siekę keturių šimtų dolerių 
kvotą net su kaupu. Deja, 
nepavyko. Dar tik teturi-

Ką veikia Aido choras |
Tyku, rodos, kad niekok 

neveikiama, vienok taip nėe^ 
ra: Aidas gyvuoja ir veikiiF*

Jau nuo pereito rudens 
daug pastangų dedama su- / 
simokyti naujų dainų, gra-st; 
žiai prisirengti pavasari-^, 
niam koncertui, kuris įvyks 
balandžio 24 d., sekmadienį/'' 
216* Grand St., Brooklyn©/’ 
Jau galima spręsti, kack * 
koncertas bus gražus. Cho
ras tuojau pradės laikyti 
po dvejas pamokas savaip’i 
tėję. Vėliau paskelbsime’^ 
visą programos sudėtį

I. Mizarienė pateikė kny-> 
gų peržiūrėjimo komisijos 
raportą, jis. priimtas.,

Jau nuo seniai choras ne-ę 
turėjo finansų sekretoriauš; 
Choras išrinko Eleną B ra-Y

me $367. Dalykas tame, kad za’'skjen? toms pareigoms:
pildyti.

Skaitytas laiškas h u o 
i LMS. Prašė aptarti, kurio-:/ 
|je vietoje Meno Sąjunjtajį 
‘ turėtų atlaikyti festivalį 1Y ■■

.j 
s

*

*

1

Senas Parapijonas, Brooklyn, N. Y 
Millie Barnett, Hartford, Conn. ... 
A. Naumavičia, Cleveland, Ohio ... 
Kazys Degutis, Hialeah, Fla............
F. Jasiūnas, Stockton, N. J..............
S. Griggs, Port Arthur, Canada ... 
BI. Samoška, Orlando, Fla................
Mary Sass, Ft. Myers, Florida .... 
Jonas Velička, Jamaica, New York 
Joe Poška, Cleveland, Ohio ...........
S. Kvitelis, Waterbury, Connecticut 
V. Gaurelis, Cleveland, Ohio .......
F. Sutkaitis, Cleveland, Ohio .......
J. Žebrys, ’So. Euclid, Ohio ...........
A. Garland, Nanaimo,. Canada .......
Mary McDonald, Baltimore, Md. .. 
Mrs. J. Yonich, Hoquiam, Wash. . . 
V. J. Stankus, Miami Springs, Fla. 
Anton Gitaitis, Middletown, Del. .. 
S. Tamošiūnas, Montreal, Canada . 
Anna Raszcik, Alliance, Ohio .......
Mary Padgalskas, Mexico, Maine .
Po $1: KI. Briedis, Brooklyn, N. Y.; Geo. Jamison, 

Livingston, N. J.; Anna Patupa, Stratford, Conn.; John 
Walins, Anna Maria, Fla.; Iz. Shinkunas, Franklin, N. 
J.;Ig. Urmonas, Chicago, Ill.; Chas. Aimont, Hollywood, 
Fla.; P. Kalendo, Elmhurst, L. L; M. Račila, Dover Fox
croft, Me.; A. Navikauskas, New Canaan, Conn.; A. Ža
lis, Toms River, N. J.; P. S., Ozone Park, N. Y.; J. D. 
Sliekas, Miami, Fla.; J.'Mack, Rochester, N. Y.; J. Au
gulis, Mahanoy City, Pa.; J. Pakutka, Chesire, Conn.; 
Grandrapidietis; J. Kvedors, Wilkes-Barre, Pa.; K. 
Urbonienė, Dracut, Mass.; A. Gilman,, Springfield Gar
dens, L. L; J. Wallis, Chicago, Ill.; B. Barkauskas, K. 
Pociūnas, Elizabeth, N. J.; R. Didžiulis, Norwich, 
Conn.; S. Žaltys, Rockford, Ill.; B. Kershavich, Passaic, 
N. J.; Viktorija Mikulėnas, Lawrence, Mass.; Martha 
Pekunas, Great Neck, N. Y.; V. Simmons, Tampa, Fla.; 
B. Novick, Brooklyn, Conn.; Geo. Pauliukonis, Shaft, 
Pa.; M. Jurevičienė, Brooklyn, N. Y.; K. Reklienė, Mas- 
peth, N. Y.; D. G. Jusius, W. Boylston, Mass.

Dėkojame visiems aukojusiems ir džiaugiamės taip 
gausia finansine parama. Beje, atsiminkite, kad jūsų 
giminės Lietuvoje labai norėtų gauti “Laisvę”. Užsaky
kite jiems. Kaina į Lietuvą tik $12 metams.

“Laisves” Administracija

Lowell, Mass
Kovo 20 d. minėjo 

gimtadienį Jonas 
čius, jau sulaukęs 71-ių me
tų amžiaus. Kartu minėjo 
ir jo dukra Ema Čiuladie- 
nė, kuri taip pat gimus ko
vo 20 dieną.

Jonos ir Ema nuoširdūs 
darbininkiško judėjimo vei
kėjai ir rėmėjai. Linkiu 
jiems dar daug, daug pana
šių sukakčių sujaukti!

Balandžio 10 diena, 2 vai. 
po pietų, White Eagle Hall, 
490 Central St., bus rodomi 
filmai iš Lietuvos. Jie kal
biniai, spalviniai su daino
mis ir muzika. Rodys Jonas 
Grybas iš New Yorko.

Kviečįame visus lietuvius 
iš Lowellio ir plačios apyli- 
kės. Ateikite, atvažiuokite 
ir pamatykite dabartinę 
Lietuvą. Užtikrinu, kad ne
sigailėsite.

V. Kapsuko sukakties 
minėjimas bus Įdomus

Kaip jau buvo rašyta, 
' balandžio 7 d. sukaks 80 
metų, kai gimė Vincas Kap- 
sukas-Mickevičius.

ALDLD 1-oji kuopa nu
tarė suorganizuoti sukak
ties paminėjimą, • Mitingas- 
pobūvis įvyksf balandžio 10 
dieną Kultūrinio centro sa
lėję, Ozone Parke.

Pranešimą.japie' V. Kap
suko gyvenimą . ir darbus 
padarys Rojus Mizara, ku
ris su V.i Kapsuku turėjo 
gerą pažintį. Rį Mizara bus 
vienas iš Amerikos lietu
vių, kuriam teko pas V. 
Kapsuką svečiuotis 11931 
metais Maskvoje.

Minėjime bus ir meninė 
programa: dainų ir dau
giau įdomių pamarginimų.

Prašome tą dieną niekur 
neiti, o atvykti į Kultūrinį 
centrą, paminėti garbingo 
lietuvių tautos sūnaus, žy
maus revoliucionieriaus, ra
šytojo, publicisto ir valsty
bininko V. Kapsuko 
gimtadienį.

Tarp lietuvių
Pirmadienį telefonu 

skambino į Laisvės raštinę 
F. černiavičius. iš Maspeth, 
L. I. Jis praneša, kad jis ir 
žmona Ona jau grįžo iš po 
atostogų Floridoj.

F. černiavičius buvo ge
rokai susirgęs prieš išvyki
mą į Floridą, tad, sustiprė
jęs, jis ir žmona nuvyko j 
pietus, poilsio. Iš Černiavi- 
ČiaUs kalbos suprantu, jog 
jie sugrįžo geroj nuotaikoj, 
černiavičius sako, kad jis, 
priė progos, suteiks dau
giau’ žinių redakcijai apie 
velionės A: Kalakauskienės 
mirtį. Abu černiavičiai 
uolūs mūsų laikraščio 
mėjai.
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Jūs Dar Galite Siųsti Jūsų Velykinį Siuntinį Draugams 
ir Giminėms į Lietuvą ir kitas USSRi dalis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
Licensed by INTOURIST

persiunčia Jūsų siuntinį greičiau j bet kurią USSR dalį.
Apdraustas Garantuotas Pristatymas. Gavėjas Nemoka Nieko.

Įvairių specialiai parinktų daiktų žemomis kainomis 
galima gauti mūsų skyrių įstaigose. Ateikite patys ir 
įsitikinkite. Siųskite savo siuntinį dabar per COSMOS 
PARCELS EXPRESS CORP, skyrių, esantį arčiausiai Jūsų.

NEW YORK 3. N. Y., 39 Second Avenue. Tel. 4-5456 
CHICAGO 22, ILL., 2222 W. Chicago Avenue. Tel. BR 
CLEVELAND 13, OHIO, 2683 W. 14th Street. Tel. TO. 
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street. Tel. MU. 4-4619 
LAKEWOOD, N. J., 126—4th St. Tel. FO 3-8569 
VINELAND, N. J., West Landis Ave. (Greek Orthodox
PITTSBURGH 3, PA.. 1015 East Carson Street. Tel. HU 1-2750 
WORCESTER, MASS., 22 Carlstad Street. Tel. SW 8-2868 
NEW HAVEN, CONN., 6 Day Street. Tel. LO 2-1446

HAMTRAMCK, MICH., 9350 Jos. Campau Tel. TR 3-1666 
SAN FRANCISCO, CALIF., 2076 Sutter Street. Tel. FI 6-1571
Vineland, N. J., skyrius atidarytas tik penktadieniais, 

šeštdieniais ir sekmadieniais.

8-6966
1-1068

Bldg.)

I SUMUŠĖ PROKURORĄ
1 New Yorke buvo teisia
mas John Thompson, 240 
svarų vyras, .už pavogimą 
laikrodėlio nuo taksiko vai
ruotojo. Teisiamasis sakė, 
kad kaltinimas prieš jį yra 
sufabrikuotas. Ir, atsisto
jęs, taip trenkė prokurorui 
B.B. Robertsui į veidą, kad 
tas per dvi minutes negy
vai gulėjo.

Teismabučio keturi poli
cininkai įveikė Thompsoną. 
Teisėjas I. D. Davidsonas 
sakė, kad sekamą kartą jis 
jį teis prie kėdės prirakin
tą, nes nenori vėl matyti 
tokių įvykių. Thompsonas 
jau pirmiau du kartus bu
vo teisiamas už vagystę.

Svečias Stasys • 
Vaineikis

Praėjusį trečiadienį
Miami, Florida, grįždamas 
Binghamtonan, buvo susto
jęs Stasys Vaineikis.

Svečias papasakojo apie 
tai, kaip jis praleido pen- 
kius mėnesius Floridoje. 
Sakė:

—Gyvenau ten viešbuty
je. Oras buvo ne koks: daž
nai šaltas ir drėgnas, ne 
toks, koks buvo prieš metus 
apie tą patį laiką. Bet daug 
maudžiaus.

Gerb. S. Vaineikis atrodo 
gerai: pasilsėjęs, sutvirtė- 
jęs. Dabar jis ir vėl tebe
gyvens savo numylėtajame 
Binghamtone.

Beje, St. Vaineikis buvo 
sustojęs ir Washingtone, 
kur sutiko kai kurių pažįs
tamų bei bičiulių.

Mirė Vitalis Bukšnaitis 
. Praėjusį trečiadienį buvo 
palaidotas (iš Shallins-Ša- 
linsko laidotuvių įstaigos) 
Vitalis Bukšnaitis. Jis buvo 
gimęs Brooklyne, Pijaus 
Bušnaičio sūnus. Pijus dar 
vis tebedirba SLA raštinė
je, Niujorke.

Kadaise V. Bukšnaitis 
rašė anglišką kolumną 
“Vienybėje”. Jis tuomet 
buvo aitrus komunizmo 
priešas, smarkiai polemi- 
kavo su tais amerikiečiais 
lietuviais, kurie stojo už 
taiką, už sambūvį tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos.

Ne koks jau ten 
tas oras!

Laisvietis J. M. Stanlis 
rašo iš St. Petersburg, Flo
ridos: “Geriausių linkėji
mų iš nešiltos ir labai šla
pios Floridos! Lija jau ket
virta diena. Atvykau čia 
gydytis nuo artraičio, bet, 
kaip pasirodo, aš iš čia par
sivešiu jo daugiau, negu 
buvau turėjęs.”

Laiškas rašytas kovo 
d.

Sugrįžo iŠ ligoninės Dra«as Prašome:
c į Organizacijas prašu

17

Ottawa. — Kanada par
duos Rumunijai 250,000 bu
šelių kviečių.'

Anna Yanušas pamažu 
sveiksta. Prieš keletą dienų 
jinai sugrįžo iš ligoninės 
namo, 
Jamaica, N„ 1
greit sustiprėti.

138-27> Lloyd Rd., 
Linkime

prašo m e 
birželio (June) 26-tą ne
rengti piknikų, o dalyvauti 
mūsų piknike Camp Mid
vale, N. J.v

Amerik. Sveturgimiams 
Ginti Komitetas

mes negalime savintis svei
kinimo mūsų gerųjų drau
gų buvusių brooklyniečių! 
Bekampių. Būtų negražu; 
jų įstojimą į Vilnies 40 me-i y c . . 7^
tų klubą skaityti mūsų kre-1konferenciją: Chicagoje 
ditan, kuomet jie šiuo tar-1 ^\001^ 
pu gyvena ir gražiai dar- j 
buojasi Philadelphijoje. Jų 
sveikinimą parvežė Jonas! _ -.v ,v t
Grybas, kuris šiomis dieno- ęnzo ls Floridos, pra^^>- 
mis iš Lietuvos filmus rodė I .ei(^uslv.^.ie!< a1^?, 
Philadalphijoje. ■ S1 ^oie saulėtoje

Taigi, dar kartą prime-i!,^0^?' ?aiveze 
nu ir prašau draugų, ku-1 ?!a iškėlimų nuo loridiejv. 
rie dar nepasveik'^oto : cių’ Vaidų suminėti negalę 

nada-'ma' nes ^uvo dau&-
I Taipgi parvežė' chorieSu 

o i čiams visokių skanumyną, t 
L kuriais mus pavaišino. Dė-’ 

kui jai už viską!
Štai dar vienas įvykis,.// 

■ Dėkinga jiems užuojautą//, 
oareiškusiam Aidui, Kos- > 

j tanciia Karpavičienė dova
nojo Aidui penkis dolerius. - 
Ji yra dainų mylėtoja, 
sadaturi mintyje Aidą. Pri- 
s.ideda tai darbeliu, tai- j 
kuo galėdama, kad tik $ho- J 
ras gyvuotu ir vis daugiąjC.^ 
dainuotų: Labai nuoširdrv; 
rėmėja meno, dainų ir* pa* 
žangaus judėjimo. ‘

Aido koncertus bei ope
retes susimokyti ir pasta-> 
tvti reikia labai daug lėšą. 
Iždas išsisemia, atpildyti > 
be mūsų geros širdies vei
kėjų ir rėmėjų paramos 
būtų neįmanoma. Būtų la- *' 
bai gražu ir linksma, kad y 
atsirastų daugiau tokią, 
kurie paskirtų keletą dole
rių menui, kultūrai ir 
žangai. Iš snaudos visi gra
žiai žinote, kad choras jau f 
gyvuoja keturiasdešimtu 
oenkeris metus ir jis nori 
pasilaikyti, kiek galima, ii- • 
giau, ir tai priklausys nuo 
iūsu visokeriopos paramos.?/ 
Tapkite nuolatiniais rėme- . 
iais mūsų Aido choro. Jau
sitės prisidėję prie dainos- 
ir vaidybos meno ir pažaį&£ 
gaus iudejimbx

Visokiais Aido choro ref? ? 
kalais kreipkitės pas ■pfeįSf 
mininką:

J. Grybas, ’Y’S®
102-02 Liberty Avė., Į jy 
Ozone Park 17, N.

■ balsų už Brooklyną, 12 užu 
! Chicagą.

Draugė Marijona Tame-^

“Vilnies”, tuojau tai 
rykite.

Banketas Povilui 
Bėčiui pagerbti

Rengia LLD 2-roji Ap
skritis. Įvyks balandžio 
(April) 16 d., Kultūriniame 
centre, 102nd St. ir Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
Pradžia 7-tą vai. vakare.
1 Šiame bankete bus pa
gerbtas Povilas Bėčis, vie
nas iš veteranų veikėjų. 
Kaip atsakomingas LLD 
Centro iždininkas, eina tas 
pareigas per daugiau kaip 
20 metų. Sykiu atžymėsim 
jo 72 metų gimtadienį.

Iš visos LLD 2-ros ap
skrities visos kuopos turi
me būti skaitlingai atsto
vautos bankete.

Maistas bus pirmos rū
šies. Dainų programą pil
dys Aido Choro kvartetas, 
vadovybėje Mildred Stens- 
ler.

Mielas svečias
Vienas geras laisvietis, 

šiomis dienomis užėjęs į 
“Laisvės” redakciją, pasi
kalbėjęs su redaktoriais, iš
vykdamas padovanojo mū
sų laikraščiui $50.

Labai, labai dėkojame 
gerbiamam draugui, kuris 
prašė laikraštyje neminėti 
jo pavardės!

Dabar jūs galite aplankyti 
SAVO GIMINES

LIETUVOJ^
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 j įvairias 

Sovietų Sąjungos dalis. 
MES PADEDAM JUMS 
SUTVARKYTI VIZŲ IR 
KELIONIŲ REIKALUS.

Informacijų dėl vizų reikalavmų 
ir rezervacijų, 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.

Policija sako, kad Šv;$ 
Patriko airių paradą matiB 
apie 500,000 žmonių. s

T

t
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PRANEŠIMAI
LLD 6 kp. susirinkimas Įvyto. 

balandžio 4 d., L. T. Namo 
bariuose, 7:30 vai. vak. Prašom^fV^’" 
narius dalyvauti, yra svarbių 
kalų apsvarstyti. Gco. Shimaitis. JjL/

J
BOSTONUI IR APYLINKEI W

ALDLD VII Apskrities komitetą/$? 
posėdis įvyks sekmadienį, kovb? B 
(March) 27 d., prasidės 1 vai. 
piet, 316 Broadway. Kviečiame Ap* ?'1 
skrities komitetą ir kuopų atstovus 
dalyvauti susirinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarimui, bO-' į * 
tent, prisirengimas skaudos piknikui ’ - 
ir Apskrities piknikui LawrenC 
Yra ir kitų svarbių reikalų apta 
mui. Turėsime pasitarti ir apie 
sų ALDLD suvažiavimą'.

J. Jaskevičius, Apskr. s

į*I■ ■

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., kovo (March) 25,
t L3&:

sm;




