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KRISLAI
A

Lai gyvuoja taika, 
ramybė ir darbas!

Brangūs prisiminimai.
Sušilę ieško bėdos.
Gal užsitrauks koronę.
Broliams katalikams.

, Rašo A. Bimba

Rytoj Gegužės Pirmoji! Di
delio džiaugsmo šventė. Dar- i 
bo žmonių tarptautinė švento!

Koks didelis prieštaravi
mas ! (J ėgli žės Pi rm o i i. k ai po 
darbininku šventė, gimė Ame
rikoje. Bet šiandien platusis į 
Amerikos darbininku j u (loji- j 
pmas jos nebepripažįsta.

Gegužės Pirmoji prasiplė- j 
tė po visą pasauli, bet beveik | 
išnyko čia. pas mus, savo lop- ' 
š.\ j e !

Negalima, žinoma, sakvti, 
kad Gegužės Pirmoji Ameri
koje visiškai pamiršta. Keliuo
se didmiesčuose įvyks dideli 
imasiniai mitingai. Juos suruoš 
pažangusis darbininku judėji
mas su komunistais priešaky
je.

Juose garsiai skambės obal- 
siai: mums reikia taikos iv ra
mybės! Tegu eina šalin atomi
nės bombos ir jomis pagrįsta 
politika

Taikos ir ramybės pasaulis 
pokštą. I’ž taikos išlaikymą 
kovoja visa pažangioji žmoni
ja!

Kalbant apie Gegužės Pir
mąją šiemet, negalima neprisi
minti garbingos praeities. At
simenate’: New Yorke, Chica- 
goje, Cleveland*?, ir dar kitur 
įvykdavo galingos eisenos 
gatvėmis, žygi uodą vom, may- 
šuodavom! Gatvėse skambė
davo darbininkiškos dainos!

Reakcija paėmė viršų, turi
me prisipažinti: pažangusis 
Amerikos darbininką judėji
mas šiandien stovi žemiau, 
negu bile kada pirmiau bėgy
je paskutiniu 25 metų !

Bet tikėkime: praeis tam
sios dienos. Atgims judėjimas. 
Pakils naujos Amerikos darbo 
žmonių jėgos. Gal daugelis 
mūsų tos dienos nebesulauk^ 
sime, bet jos sulauks jaunoji 
karta.

Mūsų vyriausybės demons
travimas karinės jėgos Vidur
žemio jūroje nežada gero nei 
mums, nei pasauliui. Ieškoma 
naujos bėdos. Ieškoma naujos 
Korėjos.

Anąmet Trumanas, šiemet 
Eisenhoweris!

O ko mums ten lysti ir kiš
tis!? Tegu Artimųjų Rvtų 
žmonės patys išsprendžia savo 
likimą.

Laikraščiai rašo, radijo ir 
televizijos komentatoriai šne
ka: Kongrese dygsta, sumany
mai “suvaldyti darbo unijas”. 
Gal dar šioje sesijoje Kongre
sas tarsiąs savo žodį ir uždė- 
siąs ant unijų valdišką kont
rolę.

Tai būtų bloga. Valdžios 
vairą pasiims reakcionieriai ir 
su savo kontrole stengsis dar
bo unijas užgniaužti.

Kaip tokios kontrolės įvedi
mas teisinamas? Girdi, reikia 

• unijas gelbėti, nes jose vystosi 
\raketi z m a s ir raketieriai. 
Vfymsterių uniją paimama už 
pavyzdį.
\ Visiems sveikiau -būtų, jeigu
\ (Tąsa 4-tam pusi.)

Ibi s se inas buvo nuvykęs į 
J

Arabiją: J or <1 a n e praveda
kairiu elementu suėmimus

C-

Ammanas. —Jordano ka
ralius Husseinas buvo nu
vykęs į Saudi-Arabiją, kur 
jis konferavo su karalium 
Saudu. Atrodo, kad Saudi- 
Arabija gan pilnai remia 
Husseiną ir jo pro-vaka- 
rietišką režimą Jordane. 
Sirijos prezidentas, kuris 
lankėsi Kaire, buvo nuvy
kęs ir į Saudi-Arabiją. Bet 
manoma, kad Sirija neįti
kino Arabijos sostinės 
prieš Husseiną.

Pačiame Jordane kol kas 
ramu, bet tai ramybė prieš 
audrą, sako stebėtojai. 
Tvarką palaiko armija, po
licija ir arabiškas legijonas. 
Pravedami masiniai areš
tai tarp kairių elementų ir 
nacionalistų. Armija ir po
licija gavo įgaliavimus a- 
reštuoti visus įtariamus as
menis ir laikyti juos po a- 
reštu neribotam laikui.

Uždrausta laikyti bet ko
kius mitingus, susirinki
mus arba net privatinius 
susiėjimus, kur dalyvau
ja daugiau kaip 5 asmenys.

Kaip dalykai stovi su I- 
rako ir ‘Sirijos jėgomis, 
kurios įžengė Jordanan, 
kol kas neaišku.

Kairo radijas dar kri
tikuoja pervers.mišką Jor
dano valdžia, bet sako, kad 
Egiptas neturi mažiausių 
užsimojimų prieš Jordaną 
— Egiptas tik linki, kad 
Jordano žmonių valia prieš 
užsienio imperialistus ga
lėtų pasireikšti.

“Pravda” kritikuoja JAV 
“karo laivų diplomatiją” 
Maskva. — Komunistų 

partijos organas “Pravda”

Karo pavojus 
tarp Hondūro 
ir Nicaraguos

Tegucigalpa, * Honduras. 
—Egzistuoja karo pavpjus 
tarp dviejų mažiukių Cent
ral! nes Amerikos valstybė
lių: Hondūro ir Nicarag
uos. Hondūro karo reika
lų ministras pulk. Lopezas 
paskelbė, kad Hondūro ar
mijos junginiai koncent
ruoti prie pasienio ir Ikad 
jiems įsakyta “ginti. Hon
dūro teritorinę neliečiamy
bę”. '

Įtempimas jau senokai 
egzistuoja dėl Mocoron 
mibsto ir apylinkės Gracias 
a Dios provincijoje, kuri 
dabar yra Hondūro val
doma, bet į kurią Nicarag
ua reiškia pretenzijų. Pra
eitą savaitę Honduras at
šaukė savo ambasadorių iš 
Nicaraguos, nes pastaroji 
pradėjo vartoti grasinan
čią kalbą* link Hondūro.

Jeruzalė. —- J. T. sekreto
rius Hammarskjoldas grei
tu laiku apsilankys Izrae- 
ly-je.

sako, kad Amerikos užsi
laikymas Jordano krizės 
.metu primena senus kolo
nializmo laikus, taip vadi
namą “karo laivų diploma
tijos erą”. Toje kolonializ
mo ir 'imperializmo tradi
cijoje, sako “Pravda”, A- 
me'rika pasiskubino siųsti 
karo laivus netoli Jordano, 
kad tokiu spaudimu pa
veikti tenykščius įvykius.

Jordanas draus 
klausytis Kairo
Ammanas. —- Jordanas 

ūžimu stengiasi nustelbti 
Kairo radijo stotį “Al A- 
rab” (“Pan-Arabija”), per 
kurią aštri kritika taikoma 
prieš karalių Husseiną ir 
Vakarų imperialistines jė
gas. Jordano spaudoje da
bar sakoma, kad valdžia už-

Paskutinėmis keletu dienų fondo sukėlimui mažai pa- 
! sidarbuota. Tai kelia rūpestį,, kad dalykas nėra taip 
rimtai imamas, kaip rimtas jis yra. $10,000 yar stambi 
suma. Kad ją sukelti, turime skubiai ir įimtai darbuotis. 
Paskutiniu dienu pasekmės tokios:

PRIETELIŲ KLUBAS
I

J. K., Brooklyn, N. Y.................    $25.00 Į

Senas Grand St. Brooklynietis ......................... • • 25.00 |
AUKOS

Nuo Bostoniečio .........................  $20.00
Eleonora Songailienė, Brooklyn, N. Y................20.00
L. Tilwick, Easton, Pa......... •...........................  15.00
Trakų Svogūnas..................................................... 10.00
J. Uzubal, Chicago, 111.............• •......................... 10.00

; M. Vaikys, Philadelphia, Pa...................................  10.00
M. Urba, Easton, Pa.......... ..................................  5.00
V. Daniel, Easton, Pa................................... '.........  5.00
F. Malkaitis, Easton, Pa. .. .;............................. 5.00
Elzbieta Vinčienė ..............   5.00
Anthony Zline, Detroit, Mich. . .,..................  5.00
R. M., Philadelphia, Pa................................• •........... 5.00
B. Nelesh, Philadelphia, Pa........................ • •........... 5.00
J. Shaskas, Philadelphia, Pa........................... . 2.00

draus jordaniečiams klau
sytis ir kitų Kairo radijo 
stočių, taipgi Damasko (Si
rijos) radijo.

Kadangi pati Jordano ra
dijo stotis silpnutė ir jos 
programa menkai Įdomi, tai 
aparatus turį Jordano gy-į 
ventojai papraststai klau-į 
sosi Kairo, Damasko arba 
net Izraelio, kuris irgi per
duoda programas arabų 
kalboje.

Husseino valdžia dabar 
ragina jordaniečius klau
sytis savo stoties, arba Bag
dado, tai yra, Irako.

Vengrija gal išleisiu 
k a r d i n olą M ind sz en t y ?

Roma. — Komunistu or- 
nanas “Unitą” sako, kad 
gavo žinių, jog Vengrijos 
valdžia duotų kardinolui 
mo leidimą kardinolui 
Mindszenty, jeigu jis pa
geidautų išvykti į Vatikaną 
arba kokią kitą vietą. Kaip 
žinia, kardinolas dabar gy
vena Amerikos ambasadoje 
Budapešte, kur jis gavo 
politinę prieglaudą. Jis ten 
turi dvieiu kambariu butą, 4- i- V 7
gauna laikraščius, bet netu
ri teisės susirašinėti aitia 
telefonuoti.

Izraeliečiai paleido - 
šnipinėj tįsią jankę

Jeruzalė. — Izraeiliečiai 
paleido iš kalėjimo ameri
kietę Mary Frances Ha
gan, kurią, jie kaltino šni
pinėjime Sirijos naudai. 
Jie ją buvo nuteisę metams 
kalėjimo, bet paleido po 
8 mėnesių kalinimo. Pane
lė Hagan jau apleido Iz
raelį. Ji sakė laikraštinin
kams, kad niekad niekam 
nešnipinėjo.

Jungtinės Tautos. — Ha
mmarskjoldas sako, kad jis 
tikisi ■ netolimoje ateityje 
gauti audienciją pas‘popie
žių.

Stokime į Va jų Sukėlimui Laisvei 
$^@^-0©® FONDO

Kongrese įneštas siūlymas 
palengvint mokesčių naštą 
mažai užejirbantiem žmonėm

Ši syki įplaukė $172.00. Iš anksčiau gauta $1,407.00. 
Viso gauta $1,579.00. Dar reikia $8,421.00.

Ačiuojame virš minėtiems prieteliams už jų gražias 
dovanas dienraščiui.

Laisves A d m i n i st ra ei ja

I n donezii os kom m i istij 
keliauja kartu su pr
Jakarta. — Prezidentas 

Sukamo dabar keliauja po 
šalį, sakydamas prakalbas 
ir aiškindamas žmonėms, 
kaip tautinė vienybė ir liau
dies fronto vyriausybė ga
li išgelbėti Indoneiją, palai
kyti nepriklausomybę ir ne- 
dalomybę. Kartu su Sakar- 
no keliauja eilė kitų politi
nių lyderių, tarp jų komu
nistas Semaunas:

Semaunas yra vienas se
niausių Indonezijos komu
nizmo veteranų. Jis pralei
do 29 ' metus Tarybų Sąjun-

Pasaulio
Kr r alios ministrai rodo 
pavyzdį kitoms sritims

Deli. — Kaip žinia, -vie- 
noje Indijos, provincijoje J 
Keraloje, rinkimus laimė- 'j 
jo komunistai ir jie ten su
darė vietinę provincinę val
džią. Kaip tai pripažįsta 
visa Indijos spauda, komu
nistinė Ke’ralos administra
cija rodo pavyzdį visam 
kraštui.

Visų pirma Keralos mi
nistrai sau sumažino algas 
nuo $155 į mėnesį iki $72. 
Iš Keralos kalėjimų paleis
ta 500 politinių kalinių. 
Dirbtuvėse steigiamos 
bendros darbininkų, val
džios ir savininkų tarybos.----------- v

Pekinas. — Kinijos radi
jas sako, kad tarybinis 
prezidentas Vorošilovas 
apleido Šanchajų, kur jam 
buvo duotas kuo iškilmin
giausias masinis sutikimas, 
ir jis dabar randasi, Hang- 
chowe. Jis atvyko Kinijon 
savaitė atgal ir praleis toje 
šalyje dar dvi savaites.

L

vadovas 
Sukamo

goję i)* tik šiais metais su
grįžo Indonezijon. Kur tik 
Sukamo dabar sustoja, jis 
perstato Semauną ir prašo 
jo aiškinti žmonėms, kaip 
žmones dalyvauja savo 
krašto statyboje Tarybų 
Sąjungoje.

Semauno keliavimas su 
Sukamo konservatyviuose 
Indonezijos rateliuose, kaip 
tai buvo galima laukti, 
išš au k ė n epasi ten k i n i mo. 
Konservatoriai sako, kadx 
tas galutinai rodo, jog 
Sukamo yra tapęs “pro-ko- 
munistu”.

naujienos
Lenkijos jaunimo sąjunga 
nutarė remti PPR partiją
Varšuva. — Lenkijos So

cialistinio jaunimo sąjun
ga, kuri yra vadovaujanti 
organizacija šalies jauni
me, nutarė būti ideologinė 
PPR (komunistų) bendra
darbė, nors ne būtinai vi
suomet sekti jos liniją.

Suvažiavime iškelta, kad 
kairioji jaunimo . sąjunga 
dalpar turi tik 60,000 narių, 
tuo tarpu, kai prieš spa
lio įvykius turėjo du mili
jonus narių. Bet savo svei
kinimo ' kalboje Gomulka 
sakė, kad tie du milijonai 
buvo ne tikri nariai, o “pri7 
rašyti šešėliai, kurie nieko 
nereiškė — viskas skambė
jo gerai raportuose, o gy
venime buvo tuštuma”.

New Yčrkas. — Buvęs 
demokratinės administra
cijos Valstybės sekretorius 
Achesonas sako, kad Eisen- 
howerio doktrina yra pilna 
prieštaraviijnj ir sukėlė 
daug priešingumo Ameri
kai Artimuose Rytuose.

Washingtonas. — Demo
kratinis Kongreso narys J. 
D. Dingell (iŠ Michigano) 
įnešė du pasiūlymus, kaip 
sumažinti mokesčių—taksų 
našta mažiau uždirban
tiems žmonėms. ■ Vienas 
pasiūlymas yra, kad asme
nys, kurie uždirba ne dau- 
gaiau kaip $700 į metus, 
iš viso neturi mokėti mo
kesčiu. Dabar nemoka tik c

Sovietai bandę 
siekti Everesto . • .
Londonas. — Varšuvoje 

išeinantis laikraštis “Sztan- 
dar Mlodych” sako, kad į 
1952 metais tarvbinė lai
piotojų ekspedicija bandė 
pasiekti Eyeresto kalną Hi
malajuose ir tą beveik pa
darė — ekspedicija jau bu
vo 26,400 pėdų aukštumoje, 
tik 2,600 pėdų nuo viršų- . 
kalnio, kuomet sniego a-1 
valanšas ją užgriuvo. Žu- į 
vo apie 40 žmonių. Į

Sakoma, kad ekspedici
jos tikslas . buvo iškelti ant, 
aukščiausio kalno pasaulyje 
taikos vėliavą su balandžio 
ženklu. Bet kuomet ekspe
dicija pasibaigė tragiškai, 
apie ją nebuvo skelbta vie
šumoje.

vėliausios 
žinios

Roma. — Sąryšyje su 
diktatoriaus Mussolinio nu- 
dėjimo 12 metų sukaktimi 
neo-fašistinis laikraštis “H 
Populo Italiano” atspausdi
no pirmame puslapyje Mu
ssolinio paveikslą ir straip
snį pa antgalviu “Gėdinga 
Italijai diena”. Tai pirmas 
kartas, kad fašistai taip 
atvirai pagerbia Musso
lini.

Maskva. — Tarybinis ra
dijas sako, kad Amerika 
planuoja išsodinti mari
nus Jordane.

Bonna. — Socialistų par
tijos ivice-pirmininkas W. 
Mellies sako, kad partija 
“žodis žodin' pritaria Ta
rybų Sąjungos nuomonei, 
jog Vakarų Vokietijos ar
mija neturėtų ginkluotis 
atominiai”. Mellies sako, 
kad armija nebus ginkluo
jama atominiai, jeigu so
cialdemokratai perimtų 
valdžios vairą.

Londouias. — Žinomas 
škotų peotas H. Macdo
nald, kuris 1938 metais už 
opozicines mintis tapo pa
šalintas iš Komunistų par
tijos, dabar vėl priimtas 
nariu.

Londonas. —Naujasis lai
vas- “Mayflower” praneša, 
kad jis sutinka palankius 
vėjus ir jau randasi į vaka
rus nuo Portugalijos.

tie, kurie uždirba $600 ar
ba mažiau. Tokia pakai
ta, sako Dingell, nuimtų 
mokesčių naštą nuo 2,600,- 
000 žmonių. Valdžia gau
tų $2,800,000,000 mažiau į- 
eigų, sakė jis, bet ji galė
tų rasti būdus, jas gauti 
iš kitu šaltiniu.

Kitas siūlymas yra, kad 
mokesčių nemokėtų visi, 
kurie uždirba tik $800 ar
ba mažiau. Tas paliestų a-
pie 7 milijonus žmonių, ku
riems dabar tenka mokes
čius mokėti.

Nereikia leist turčiam 
išsisukinėti iš taksų

Geležinkeliečių brolijų 
-unijų organas “Labor” sa
ko, kad yra labai lengvas 
būdas sumažinti mokes
čius eiliniams žmonėms ir 
tuo pačiu laiku neprarasti 
įeigų . valdžiai: tik reikia 
bent kiek stipriau prižiū
rėti, kad turčiai, didžiosios 
korporacijos ir kompanijos, 
neišsisukinėtų iš mokesčių 
mokėjimo.

“Labor” sako, kad kor
poracijos turi specialius 
advokatas specialistus, ku
rių vienintelė užduotis yra 
ieškoti visokių būdų apėji
mui įstatymų, radiniui 
įstatymuose visokių Kei
čiu, išgavimui iš valdžios 
“išimčių”. Korporacijos 
dažnai gauna milijonus 
grąžintus iš valdžios iždo 
po visokiomis priekabė
mis, kad jos dirba naciona- 
liam saugumui ir t. t.

Jeigu nebūtų leista tur
čiams -išsisukinėti iš pilnų 
mokesčių mokėjimo, sako 
geležinkelininkų organas, 
tai valdžia lengvai galėtų 
apsieiti su mažiau mokes
čiu iš eiliniu žmonių. V 4-4.

Chicago. — Viešbučių ir 
restoranu darbininku uni
jos suvažiavime kalbėjo 
Cincinnati vice-majoras T. 
Berry, NAACP narys. Jis 
sakė, kad unijos ir negrai 
turi glaudžiau bendradar
biauti, nes jie yra natūra
liai sąjungininkai bendroje 
kovoje.

i . J________
WashingL nas.' — Pašto 

viršininkas A. E. Summer
field sako, kad ateityje laiš
kai skubiau pasieks vieną 
miestą iš kito “elektronikų 
pagalba”. Laiškai keliaus 
ne traukiniais arba orlai
viais, o tam tikrais vamz
džiais. Laiškas galės pa
siekti iš New Yorko Los 
Angeles per kelias valan
das.

Pekinas. — Kinijos radi
jas sako, kad Kinija su su
sidomėjimu seka debatus, 
kurie eina Amerikoje apie 
žurnalistų teisę vykti Kini
jon. Jeigu Amerika jiems 
duotų pasportus, Kinija 
juos įleistų, sako Pekino 
radijas.
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ANTANAS VIENUOLIS—ŽUKAUSKAS
LIETUVOJE, kaip ir pridera, įvairios organizaci

jos, visuomenė, vyriausybė ir spauda gražiai atžymi 
liaudžiai nusipelnusių, užsitarnavusių veikėjų-darbuoto- 
jų jubiliejus. Atžymimi jubiliejai nusipelntisių rašyto
jų, menininkų, dailininkų, mokslininkų, visuomeninin
kų ir t.t. %

Mes, toli nuo savo gimtojo krašto gyvendami, kai 
kuriuos tų jubiliatę minėjimus Lietuvoje atžymime sa
vo laikrašty, bet toli gražu ne visus. Nerašome mes ir 
redakcinių straipsnių apie juos visus, nes tai būtų neį
manoma.

Tačiau jubiliejus, kuris š. m. valandžio mėn. 7 dieną 
buvo iškilmingai atžymėtas Vilniuje, vertas didesnio 
dėmesio negu daugelis kitų.

Tai buvo rašytojo Antano Vienuoiio-žukausko 75 
metų sukakties atžymėsimas.

A. Vienuolis bus bene seniausias iš dabartinių Lie
tuvos rašytojų. Tai vienas iš žymiausių lietuvių rašyto
jų realistų. Tai klasikas. Tai žmogus, kuris jaunystėje 
yra kalėjęs ir kentėjęs dėl to, kad kovojo prieš carizmą, 
už savo tautos ir visų tuomet carinėje Rusijoje pavergtų 
tautų laisvę.

Jis sukūrė daug nemirštamų kūrinių, vaizduojančių 
darbo žmonių išnaudojimą, kritikuojančių santvarką, 
kurioje darbo žmogus buvo pavergtas ir išnaudotas, 
kad galėtų tukti nedidelė saujelė dykaduonių. ( • 1 \

A. Vienuolis per apie 40 pastarųjų metų gyvena 
Lietuvoje, savo numylėtuose Anykščiuose ir torn rašo,* 
kuria. Palaikydamas tamprius ryšius su liaudimi, ją 
gerai pažindamas, jis savo gausia plunksna atskleidžia 
jos rūpesčius, sielvartus, džiaugsmus ir kovas dėl gra
žesnio rytojaus.

Daugeliui ir Amerikos lietuvių A. Vienuolis yra ge
rai žinomas iš jo raštų, nes daug jų tilpo Amerikos lie
tuvių spaudoje. Mūsų skaitančioji visuomene, kai)) ir 
Lietuvos liaudis, rašytoją didžiai gerbia ir juo didžiuo
jasi. ; .

• —

LIETUVOS VYRIAUSYBES nutarimų, tapo įsteig
tas titulas rašytojams pagerbti. Nutarime skaitome:

“1. Įsteigti ‘Lietuvos TSR Liaudies rašytojo’ garbės 
vardą. .,

. “2. Lietuvos TSR Liaudies rašytojo vardas suteikia
mas rašytojams, sukūrusiems ypač įžymius idėjinius,

Kinijos ir Lenkijos 
vyriausybių pareiškimas

PEKINAS, bal 11 d. — 
Šiandien Pekine buvo pasi
rašytas Kinijos Liaudies 
Respublikos ir Lenkijos 
Liaudies, Respublikos vy
riausybių bendrasis pareiš
kimas.

Pareiškime sakoma, kad, 
Lenkijos Liaudies Respubli
kos delegacijai viešint Kini
jos Liaudies Respublikoje, 
buvo vedamos draugiškos 
ir nuoširdžios derybos savi
tarpio supratimo ir broliš
kos vienybės dvasia.

Abi šalys, išnagrinėjusios 
dabartinę padėtį, pažymi, 
kad dėl agresyvių imperia
listų blokų veiksmų prieš 
taiką, socialistinės šalys tu
ri stiprinti savo vienybę, 
a i* t i m i a u be n d r a da r bi au t i 
su visomis taikingomis jė
gomis ir ryžtingai stoti 
prieš imperialistų karinių 
blokų planus ruošti karą.

Abi šalys remia Tarybų 
Sąjungos 1957 metų kovo 
18 dienos pasiūlymus SNO 
N us i g i n k 1 a v i m o ko m i s i j os 
pakomitečio p o s ė d y j e ir 
yra tos nuomonės, kad šie 
pasiūlymai padeda pasiekti 
tarptautinį susitarimą nu
siginklavimo klausimu. Abi 
šalys yra tos nuomonės, 
kad dabartinėmis sąlygo
mis pasiūlymas tuojau pat 
n u t r a u k t i branduolinio 
ginklo bandymus turi ypa
tingai svarbią reikšmę.

Atsižvelgdamos į tai, kad, 
Vakarų Vokietijai įstojus į 
Šiaurės Atlanto bloką ir 
paspartintai remilitarizuo- 
jantis, padidėjo įtempimas 
Europoje ir visame pasau- 

i lyje, abi šalys yra tos nuo
monės, kad Varšuvos sutar
tis yra visiškai būtina gy
nybinė priemonė, k u r i o s 
ėmėsi taikingos socialisti
nės šalys. Kartu abi šalys 
vėl patvirtina, kad jos re
mia visas pastangas suda
ryti Europoje kolektyvinio

j ^augumo sistemą, 
užtikrinti taika

galinčią
Europos

meninius kūrįnius, vaizduojančius liaudies siekimus ir 
jos kovą už savo šviesią ateitį, urt komunizmą, plačiai! 
žinomus ne tiktai Lietuvos TSR darbo žmonėms, bet ir ' 
broliškųjų respublikų tautoms”.

Kitame savo nutarime, taipgi padarytame š. mg ba
landžio 6 d., vyriausybė sako:

“Už ypatingus nuopelnus vystant lietuvių tarybinę 
literatūrą, sukūrimą įžymių idėjinių-meninių kūrinių, 
ryšium su septyniasdešimt penkerių metų amžiaus su- > 
kaktimi, suteikti rašytojui Vienuolįui-žukauskui Anta
nui, Juliaus sūnui, Lietuvos TSR Liaudies rašytojo gar
bės vardą”.

Taigi A. Vienuolis yra pirmutinis Lietuvos rašyto
jas, gavęs tą šlovingą titulą.

Nors rašytojas gyvena, kaip jis pats sako, “gyveni- 
’mo vakarą”, nors jo galva baltutėlė-pražilusi, tačiau jis 
dar yra gaivus, pasiryžęs dirbti ir dirbti, rašant veika-Į 
lūs, įkvėpiančius kuriančiąją socializmą Lietuvos liaudį I 
meile darbui, meile mokslui, meile taikai, meile savo tau
tai, meile visai dirbančiajai žmonijai.

Nors ir pavėluotai, mes, pažangiosios Amerikos lie
tuvių visuomenės vardu, nuoširdžiai linkime jubiliatui A. 
Vienuoliui ilgiausių metų, geriausios sveikatos ir neiš- j 
senkančios energijos rašyti!

FARMERIAI VYKS TARYBŲ SĄJUNG.
CHICAGOS DIENRAŠTIS Vilnis rašo:
“Apie 30 šiaurinės dalies Illinois valstijos farmerių 

vyks birželio mėnesį į Tarybų Sąjungą ir pabus, 17 dienų. 
Jie lankysis žemės ūkio parodoje, taipgi pavažinės po 
TSRS pamatyti kaip dirbama žemė, kas naujo ten yra.

Grupei vadovaus Les Dąvis, televizijos stoties WR- 
EX direktorius farmerių reikalais, Rockforde.

Jie lankysis Maskvoje, Leningrade, Kieve ir keliuo-

šalims.
Abi šalys visiškai remia 

teisėtą vokiečių tautos sie
kimą suvienyti Vokietiją ir 
Vokietijos Demokra t i n ė s 
Respublikos pastangas šia 
linkme.

Kinijos Liaudies Respub
likos vyriausybė dar kartą 
patvirtina, kad dabartinė 
Lenkijos Liaudies Respub
likos vakarinė siena Ode- 
riu-Neise yra Lenkijos ir 
Vokietijos taikos siena, kad 
ji atitinka saugum’o Euro
poje interesus ir neleistina 
ją pakeisti.

Abi šalys stoja prieš to
kius karinius blokus, kaip 
NATO, SEATO, Bagdado 
paktas, ir yra’ už tai, kad 
visus antagonistinius kari
nius blokus pakeistų kolek- 
tyViniž saugumo ir kolekty
vinės taikos sistema. Abi 
šalys ir toliau darys visa, 
kas nuo jų priklauso, kad 
būtų sudaryta efektyvi ko
lektyvinio saugumo siste
ma.

Abiejų šalių vyriausybės 
pažymi, kad jokios jėgos 
negali sulaikyti istorinės 
reikšmės proceso — koloni- 
j i n i ų ir pusiaukclonijinių

šalių išsivadavimo iš ver
govės jungo. Abiejų šalių 
vyriausybes s m e r k i a bet 
kuriuos kolonizatorių mėgi
nimus sustabdyti nacionali
nio išsivadavimo judėjimą.

Abiejų šalių • delegacijos 
yra tos nuomonės, kad rei
kia tvirtai siekti įvairių ša
lių suartėjimo, nepaisant 
jų politinės, ekonominės ir 
visuomen i n es santva i *kos. 
Nors imperialistinės jėgos 
mėgina ‘ palaikyti “šaltąjį 
kara,” taikus skirtingos 
santvarkos šalių sambūvis 
atitinka žmonijos interesus.

•Socialistines šalis, toliau 
sakoma pareiškime, jungia 
bendras kovos tikslas — 
sukurti socialistinę ir ko
munistinę visuomenę. So
cialistinės šalys vadovauja
si bendromis marksizmo- 
leninizmo idėjomis. šios 
bendros idėjos ir bendras 
tikslas glaudžiai sutelkia 
Tarybų Sąjungą, Lenkiją, 
Kiniją ir kitas socialistines 
šalis. Abi šalys yra tvir- 
tvirtai pasiryžusius ir to
liau daryti visa, kas nuo 
jų priklauso, kad toliau sti
prėtų socializmo stovyklos 
•šalių vienybė, p a g rišt a 
marksistiniais - leninisti- 
niais proletarinio interna
cionalinio ir nacijų lygia
teisiškumo principais.

Abi šalys yra tos nuomo
nės, kad socializmo pasta
tymas pagal marksizmo- 
leninizmo mokslą yra di
džiausias abiejų šalių tautų 
interesas, kad kiekvienoję 
iš abiejų šalių, statant soči; 
alizmą, atsižvelgiant i savo 
nacionalines ypatybes ir 
konkrečias sąlygas, reikia 
nuosekliai kovoti su bot ku
riais nukrypimais Jr stoti 
tiek prieš dogmatizmą, tiek 
prieš revizionizmą. Tai ir 
yra p a t i k i m a garantija, 
kad bus efektyviai įveikti 
sunkumai ir sužlugdytos 
bet kurios priešiškųjų jėgų 
užmačios pakirsti socialis
tinę statybą.

Abi šalys dar kartą pa
tvirtina, kad jos remia 
Vengrijos Liaudies Respub
likos Revoliucinę darbinin
kų - valstiečių vyriausybę, 
kovojančią už socialistinės 

• santvarkos stipri n i mą bei 
j praeities klaidų padarinių 
likvidavimą, ir toliau padės 
venerų tautai įveikti' sun
kumus, su kuriais ji dabar 
susiduria.

Kinijos Liaudies Respub
liką džiaugsmingai pažymi 
Lenkijos jungtinės darbi
ninkų parti jos lai mej i mus, 
pasiektus po jos Centro ko
miteto VII plejiumo. Visos 
liaudies demokratinės jėgos 
Lenkijoje kasdien vis glau
džiau susitelkia apie drau
go Gomulkos vadovaujamą 
Lenkijos jungtinės darbi
ninkų partijos Centro ko
mitetą.

Abi? šalys pareiškia, kad 
abiejų šalių vyriausybes ir 
toliau plės abiejų galių 
draugystę ir bendradarbia
vimą. ELTA.

Kalbink užsirašyti Laisv^ 
tuos, kurie jos dar neskaito.

se kituose didmiesčiuose, bet daugiau studijuos kolekty
vius ūkius.

Po TSRS jie keliaus traukiniais ir orlaiviais, kad 
daugiau pamatyti.

Delegacija taipgi sustos Berlyne, Paryžiuje ir Br.u-

į TSRS, nes jie nori dalyvauti’ Jaunimo Festivalyje, lie
pos mėnesį. '

Apsikeitimai delegacijomis, taipgi ir turistų dides
nis, lankymasis abiejose šalyse yra naudingas abiems

JUOZAS POŽĖRA

SĄŽINE
( Apsakymas )

(Pabaiga)

Kai po kelių minučių jis

selyje. '
Atrodo, kad kultūrinės ir industrinės delegacijos, 

kaip ir farmerių, vėl dažniau vyks į TSRS ir iš ten at
vyks Amerikon.

Valstybės departmentas, Washingtone, sako sutikęs 
vėl padrąsinti kultūrinių misijų ir delegacijų apsikei
timą Amerikos su Tarybų Sąjunga.

Chicagoje apie 75 jauni žmonės reikalauja pasportų

Lai žmonės apsipažįsta su abiejų šalių gyvenimu, pama
to -kas gero yra abiejose, kad būtų galima iš to pasimo
kinti.

Tokie apsikeitimai taipgi gerina santykius tarp a- 
biejų šalių, o geri santykiai TSRS ir JAV reikalingi tai
kos išlaikymui?

Kitos šalys negalės .vesti karą viena prieš kitą be 
TSRS, ir JAV pritarimo vienai ar kitai pusei”.

vėl atsimerkė, ' pirmiausia 
pamatė tas pačias, liūdnas 
t a r y t um užsisvajojusias 
moteriškės akis. Vėl tas 
pats sunkus, slegiantis ir 
nepakeliamas, sielą sting
dantis žvilgsnis rėmėsi tie
siog į akis, tarsi savo ne
bylia, bežode kalba norėda
mas Artūrui sušnibždėti 
kažką priekaištingo. Ir tą 
pat akimirką jis moteriškę 
pažino. Skruzdėlės nubėgo 
nugarkauliu, o krūtinėje 
plūstelėjo k a r š t a srovė, 
nusmelkdama visą kūną. 
Ji buvo tokia stipri, kad 
net išmušė, sudrėkino pra
kaitu delnus. Artūrui lyg 
svilo padai, norėjosi pa- 

; šokti ir bėgti kuo toliau, 
kad tik nematytų tų akių... 
Tačiau jis susivaldė ir, nu
leidęs galva, žiūrėdamas at- 
skleistą knygą, ėmė šaltai 
samprotauti.

“Tikriausiai nepažino... 
i Būtų pasveikinusi ar priė
jusi... Tik nereikia per 
daug domėtis... Geriausia 
apsimest nuobodžiaujančiu, 
skaityti nepakeliant galvos 

'ir viskas bus gerai. Juk 
vieną kartą jiedu tesimatė 
ir gal prabėgomis, priete
moje... Bene atpažins? O 
be to, ar vienas šuva pa
saulyj margas...”

Jis, kiek tai buvo įma
noma, k a d neprižadintų 
žmonos savo bruzdesiu, 
pasiraižė, delnu pridengęs 
burną plačiai nusižiovavo, 
abejingu, nuobodžiaujančiu 
žvilgsniu pervedė apsnūdu-

1 sius, savo mintimis užim
tus keleivius ir, pasėdėjęs 
p irstą, pervertė puslapį. 
Tačiau ir per tą trumputę 
sekundėlę, kai jis abejingai 
peržvelgė keleivius, spėjo 
akies kraštuku pamatyti 
nuo kito suolo prie moteriš- 

. kės palinkusią šviesiaplau
kę galvą, kuriai, kaip pasi
rodė Artūrui, moteris kaž
ką šnibždėjo.

Dabar kraujas tarsi su
stingo gyslose. Širdies dū
žiai lyg plaktukas kalė 
smilkinius, ir rodėsi, kad 
visi keleiviai, visa kupė bū
tinai turi išgirsti šį plaki
mą. .

“Pažino... Aišku, kad pa
žino... kur nepažins! O jei 
ir nepažino, 'tai anai pasa
kė, kad panašus... Na, o ta, 
neapsiriks, — tarsi iki bal
tumo įkaitinta geležimi de
gino mintys Arturo galvą. 
—“Ta ir juodžiausioj nak
tyj jį pažintų...”

Staiga jam taip užėjo no
ras rūkyti, giliai, pilna bur
na, pilnais plaučiais už
traukti dūmą, kad po krū
tine net čiulpti pradėjo, 

I kaip peralkusiam žmogui, 
j Ęuvo bekyląs, bet tuoj su
stingo, nusmelktas siaubin
gos minties:

“Pakilęs pažadinsiu žmo
ną... O tos dar pagalvos, 
kad sprunku, gali sušukt: 
palauk, jaunikaiti, mes, 
rodos, pažįstami... ką tuo
met daryti? Apsimest ne
pažįstančiu, nieko nežinan-

I čiu?.. O gal prisipažint, 
papasakot viską žmonai ? 
Nesupras... Ašaros, prie
kaištai pasipils ir sudiev 
ramybei, sugyvenimui, lai
mei... Ne, jau'geriau sėdėt 
ir laukt. Kas bus, tas bus... 
O gal ir nepažino, gal ir jis 
pats apsiriko?”

Paskutinės minties jis 
stvėrėsi, kaip krentantis 
nuo stogo stveriasi, griebia
si už oro. Pamažu, kad 
nesukelt ' įtarimo, pakėlė 
nuo knygos galvą, lyg atpa

žindamas vietovę pažvelgė 
pro langą, o paskui—į gre
timą kupė. Tartum dalgis 
į akmenį suskambo susidū
rę žvilgsniąi, lyg prarijus 
žariją išdžiūvo burna, pa
mačius ilgus, ant nuolai
džių pečių nuk r i t u s i u s 
plaukus... Ir nors anos, jau
nosios veido nematė, bet 
paskutinė viltis taip stai
giai išgaravo, dingo, kaip 
žymės nepalikęs išnyksta 
lašas, užtiškęs ant įkaitin
to lygintuvo... Tuos švel
nius, sakytum lietučio 
praustus, saulutės džiovin
tus ir baltintus plaukus jis 
ne sykį ir ne du glostė sa
vo plaštaka, pynė į kasikes, 
rankiojo iš jų prikritusius, 
įsivėlusius pušų spyglius... 
Ir ne prieš trejetą ar pen
ketą metų, o dar visai ne
seniai, vos prieš pusmetį, 
praeitos vasaros pradžioje... 
Birželyje užliejamos lankos 
sukilo vešliai, tirštai. Šil
tomis naktimis, kai nukris
davo rasa, jos pakvipdavo 
žvangučiais, čiobreliais, do
biliukais. Jis patiesdavo 
sodrioje žolėje švarką, ir 
gulėdavo abu žiūrėdami į 
žvaigždeles, klausydamiesi 
paupio krūmuose kasnakt 
suokiančios, ulbančios lakš
tingalos, godžiai, kaip alka
nas duonos kvapą, pilna 
krūtine traukdami tirštą, 
savo dvelkimais svaiginan
tį žydinčios lankos orą... 
Mylėjosi dar godžiau, sa
kytum bijodami, jog tai 
paskutinės jų gyvenimo 
akimirkos... O paryčiais, 
kai padangės skiautelėje 
įsidegdavo aušros pažarai, 
rasota žole, brisdavo namo, 
palikdami dvi žvilgančias, 
tamsias brydės... Sudegė, 
sužaižaravęs aistros ki
birkštimis, jausmas, paliko 
tik nuobodulys ir atsimini
mai — kartūs, kaip dūmai, 
ir pilki, kaip pelenai... Ir 
nebejaudine daugiau šir
dies nei ašarų užtemdytos 
jos skaisčios akys, nei tos 
pabirusios auksinės garba
nos, kai ji, kone keliais 
šliaužioęlavo po jo kojomis, 
vis siekdama jas apkabinti, 
maldavo nepalikti jos bai
siai gėdai, nepamesti ne
laimėje, prisiminti savuo
sius pažadus.

Prisiminimu dar sunkiau 
prislėgtas, Arturas dabar 
sieloje krimtosi dėl to leng
vabūdiško, aklo atsidavimo 
aistrai ir dėl to, kad nepa
sakė jai tiesos, o dar vienu 
melu atgaivino joje baigu
sią gesti viltį.

Ach, kodėl tuomet vienu 
tiesiu žodžiu jis nepiukirto 
ryšių su šia praeitimi!

Neišdrįso... Kai apsiaša
rojusi ji išlydėjo jį į dulki
ną, pritemusią, per dieną 
saulės prisigėrusią ir karš
čiu alsuojančią gatvelę, štai 
tos pačios ' akys, motinos 
akys užgniaužė jam gerklę. 
Ir šimtą sykių buvo leng
viau sumeluoti, nuraminti 
ją, j°g' neužilgo sugrįšiąs ir 
būsią viskas gerai, negu 
pasakyti, kad jis daugiau 
niekados negrįš į tą mažutį 
užkampio miesteliuką, kad 
mieste jo laukia saVasj 
gyvenimas ir štai ji, 
dabartinė žmona... Taip. 
Šimtą sykių buvo lengviau 
meluoti, žinant, jog meluo
ji, negu sakyti teisybę žiū
rint į motinos akis...

Nugulėjusi skruostą, pra
budo žmona. Mieguistomis 
akimis ji nusišypsojo Ar
tūrui ir, pataisiusi, suklos- 
čiusi paltą, kabantį jai už 
nugaros, atsilošė į jį ir vie-
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2 pusi. Laisve (Liberty)

no skverno pala, dar kartą 
šyptelėjusi vyrui, užsiden
gė veidą. Netrukus jos ran-1 
ka pamažėle nuslydo žemyn 
ir bejėgiškai, delnu į viršų, 
sustingo ant kelių. 4

“Užmigo... Gal geriat 
pačiam prieiti? Bet aplink 
žmonės... Žiūrės, šaipysis, 
o ir ji gali prabust. Neuž
čiaupsi delnu burnų, jei tos 
įsikarščiuos... Tyčia, kuo 
garsiau šauks... O gal ir 
praeis viskas gražumu? 
Gal jos iš paniekos, iš sa; 
vimylos net ir neprieis, ne
pasakys nieko?”

Pastaroji mintis Artūrui' 
vėl pasirodė tuo šiaudeliu? 
už kurio griebiasi skęstan
tis. Tegul! Tegul jį kone-* 
veikia, plūsta, niekiną, te
gul paskutiniu šliužu vadi
na, į akis spiauna, bet tik 
ne čia, ne prie visų, ne prie 
žmonos. Juk ji juo taip ti{ 
ki! I .

Nervai, kaip įtempta sty
ga, suvirpėdavo, sugausda
vo, kilus mažiausiam krebž
desiui ar sijonui sušlamė
jus gretimame kupė, kui\ 
sėdėjo juodvi. Kaip žmog
žudį nesuprantama jėga 
anksčiau ar vėliau atveda į 
nusikaltimo vietą, taip toji * 
pat nesuprantąma jėga 
šaukė, stumte stūmė, lyg 
nenumaldoma ranka kėlė 
Arturo galvą, versdama 
bent dalelytei akimirkos 
pažvelgti ton pusėn, kur 
sėdėjo moteris/ Nubraukęs 
skepetaite prakaitu išraso
jusią kaktą, vėl plačiai ir 
be noro nusižiovavęs, vir-' 
pėdamas • visomis gyslelė
mis, jis pažvelgė ten. Mo
teris sėdėjo palinkusi, įsi
kniaubusi į skarelę. Ir žils* 
telėjusiu plaukų s r u o g a, 
nusvirusi ant smilkinio, ii\ 
apdėvėto, nublizginto pal% 
tuko siauri petukai dažnai 
krūpčiojo ar tai nuo vago
no siūbavimo, ar nuo pri
slopintos, slepiamos raudos. 
Kaip vagis, kiekvieną aki
mirką pasirengęs užsideng- x 
ti knyga, Arturas žiūrėjo į 
šią smulkutę, susigūžusią, 
tarsi to didžiulio skausmo 
prispaustą senutėlę. Baimė, 
kad ši*žmogysta gali už
temdyti, sudrumsti, o gat 
ir visiškai sugriauti jo lai
mę, su kuria jis per pasta
rąsias dienas susigyveno ir* 
apsiprato, išstūmė iš jo šir
dies gailestį ir užuojautą. 
Tik vieno jis gailėjosi: kad 
šioje žemėje gyvena, tuo 
pačiu oru alsuoja tos dvi' 
moterys, kurios kiekvieną 
minutę gali atskleisti vieną 
iš biauriausių jo gyvenimo.» 
puslapių.

Krustelėjo suvytusios, pa
mėlusiomis gyslomis išva
gotos rankos, ir Arturas 
paskubomis įsikniaubė kny-* 
go n.

Traukinys, tarytum ne
beištverdamas pašėlusio lė-* 
kimo, ėmė lėtinti greitį. Už 
lango šmėkštelėjo retutis, 
pakrikęs priemiestis, sucy
pė, sugirgždėjo vagonų są- * 
nariai, lyg atsileisdami po
ilsiui, praslinko stotelės ži
bintas, kažkodėl anksti, 
įžiebtas, ir traukinys, pas
kutinį kartą krūptelėjęs, 
sustingo.

Arturas daugiau ausimi, 
negu žvilgsniu, sekė gyve
nimą gretimame kupė. Ten 
subruzdo. Sučežo traukia
mi nuo lentynų pundai, su- ' 
bildėjo kojos, atplaukė ato
dūsiai. Akies krašteliu pa
matė, kaip pakilo senutė, 
šmėstelėjo auksinės garba
nos. Ach, ką jis atiduotų 
kad tik galėtų išgaruoti, 
pranykti, ' virsti mažutėle
dulkele!.. Lyg laukdamas*- 
smūgio, susigūžė dar že
miau ir sustingo, pro kny-

(Pabaiga 3-me pusi.)

Antrad., balancL (April) 30, 1957 f
* * ■
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Jonais

Pasprukau Amerikon
ATSIMINIMAI

maukim dar toliau.

: “Lauzschargen”.

nenorėdami pasiduot, bandykim gi ir dar

čia būta seniau kokio 
— gal Paupys ar Pa

imi, ir čia užrakinta.

reikia. Turbūt, štai čia jau bus ir miesto 
vidurys. Plati rupiais akmenims grįsta 
aikštė. Stovi koks išsipuošęs, išsipustęs, 
ūsus kaizeriškai viršun užrietęs, veikiau
siai policininkas! Paltas jam, kaip kokio 
didelio karininko, pilkos, storos gelum-

išdidžiai,

ll čia aplinkui ramu, ir žmonių 
to. P 
visgi

nulieti. 
tartum 
nežiūri, 
nešima-

. kur tau. Išdidžiai 
ičnieko nemato nei

1

manes, nei

į aukštį žiūri, o mūsų, apskurusių 
miečių, suprask, nė pastebėt nenori, 
laukiau, su neramia ;irdžia, keletą 
nučiu, na ir drįsau paklaust, voki:

mi-

— Atleiskite, malonusis pone, ar ne- 
malonėtumėt tamsta parodyt man, kur 
čia laivakorčių agentūra?

Pagaliau teikėsi išdidusis teutonas val- 
‘dininkas nuleist savo dideles akis į ma
ne, menkutį žemės vabalą. Krustelėjo 
kietais vaškuotais (įsais ir rodo:

— A nava, matai, aname kampe, dviejų 
aukšti] namas, raudonas, mūrinis. Ant
rame aukšte ir yra laivakorčių agentūra.

stūkso išdidžiai. Padėkojom nužemintai,

Užkopę viršun, vėl gavom paragaut aro
gantiško vokiško tono ir biurokratiškų 

’manierų. Vėl gavom, kepures nusiėmę, 
kukliai pastovėt ties durim keliolika mi
nučių, nors tąsyk tik mes du ir tebuvo su

čiaveidis strampas sėdėjo užu stalo ir 
būk tai ką stebėjo ant popieriaus. Ga
liausiai burbteleio, ko norim. Priėjęs ar- 
tyn, paklausiau, kiek kaštuoja laiva
kortė Amerikon.

— sugaudė storas.
šiurkštus balsas.

O aš dar nė nežinojau ir pats, tai pa
sakiau Čikagon. Agentas pasakė kainą, 
vokiečių markėmis. Krūva pinigų! O 
Niujorkan kiek? Niujorkan mažiau, 
bet, kiek dabar turiu, tai tik menka da
lelė 
te i t

. Padėkojau ir išėjom.

svetimam mieste, svetimoj

ir girdėjęs “Otto von Mauderode” spaus
tuvę. Pasiklausiau praeivio, suradom. 
Ant langų gotiškom aukso raidėm stovi

sienos stovėjo trys stalai. Pile jų vartoj 
žiūrinėjo popierius kokie vyrai. Vicu
nas akiniuotas, su juoda barzdele, pakė,-

rime.
Pažengiau aš artyn ir klausiu lietuviš-

vietos, apsistot mieste kurį laiką. Žmo
gus nusišypsojo, atseit, gerai pataikėm: 
jo esama lietuvio, arba bent suprantan
čio lietuviškai. Ant popierėlio parašė 
adresą: “Wilhelm Haak”, gatvė ir nume- 

lietuVis, kiek suvokietė-ris.

klausinėjo, tai ir pasakiau jam savo rei
kalą. ,

Išsikalbėjom truputį, pasiju to m sa- 
vesni ir artimesni. Pasisakė savo vardą 
pavardę. Regis, pavardė girdėta: Jan
kus ar kaip. O ant stalo prieš jį atversta

lietuviška maldaknygė. Matyt,
nauja

Padėkojom ir pro duris. Po kelių kvar
talų susiradom ir tą adresą. Esama val
gomųjų daiktų krautuvės. Didelis pa

gėm. Plačiaveidis, didžiaūsis, storas, 
drūtas, petingas, vyras, su balta pri
juoste pasirodė esąs pats šeimininkas. 
Pradėjom vokiškai, baigėm lietuviškai. 
Tas I lakas kalba lietuviškai nors ir

tis, ir visa išvaizda, ir mos-

rus ir nemaloniai gargždėjo. Pei 
pilvą teutonas. . . virtos iš lietuvio.

parodė nedidelį

čia galėsime gaut.

Lovele

Atsisėdom su Sabaliauckuį “savo” 
kambarėly. Na, pat pirma turim rašyt 
laišką seseriai ir svainiui, prašyt ma
žiausiai bent šimto rublių. Taip ir -pada
riau. šeimininkas atnešė reikmenų. Pa
rašiau vienu mostu bent du laišku. Su

mum vyko. Prašiau- kuo 
pasirūpint pinigų. Ėjo jau kovo mėnuo, 
1906 m. Kitą laišką parašiau lenkiškai 
man visai nepažįstamai Henrietai Radzi-

greičiausiai

SĄŽINE
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

gos kraštą tematydamas 
raudonas vagono grindis. 
Štai pamažu nudėstė vy
riškos kojos, apautos sto- 
rapadžiais kaučiuko batais 
ir pilkomis, siaurutėlėmis 
kelnėmis; išdidžiai nu- 
girgždėjo išblizginti auli
niai ir staiga dvi poros 
moteriškų batelių sustojo 
šalia suolo. Jis žiūrėjo į 
išklypusį, nušleivintą kul
ną ir laižė sukepusias lū
pas... Sekunde, antra, tre
čia... Daugiau nebeišlaikė. 
Pakėlė galvą ir sustingo: 
priešais stovėjo jau nebe 
pirmos jaunystės šviesia
plaukė, vienoje rankoje lai
kydama ryšulėlį, o kitą 
pratiesus! žilagalvei senu
tei, kuri savo liūdnomis, 
nebyliu priekaištu spindin
čiomis akimis žvelgė kaž
kur viršum žmonių galvų, 
sakytum norėdama įžiūrėti 
kažką svarbaus, vien tik jai 
žinoma ir matomą.

Tai buvo neregė.
Saldus alpulys sugniaužė 

vyro kūną.. Jis užsimerkė 
ir atsilošė, net nepajėgda
mas nubraukti prakaito, 
pasipylusio smilkiniais že
myn. Pasidarė iki graudu
mo lengva ir gera, kad jo 
laimė liko švari ir neužtem
dyta, v

Paskui jis žiūrėjo per 
langą į peroną. Jos abi nu-

BEER-VVINE-LIQX JOR-LICENSES

slinko pamažu, saugodamo- 
sios ryšulių, lagaminų, dė
žių. šviesiaplaukė ėjo pir
moji, o senutė, vis taip pat 
pakėlusi galvą, pasiram- 
čiuodama lazdele, lingavo 
paskui, priekin ištiesusi sa
vo palydovei suvytusią ran
ką, lyg prašydama išmal
dos.

MEDUS
Jeigu dar neparsitraukėte Natū

raliu Raudonų Dobilų Medaus iš 
Thomsono, tai skubiai siųskite už
sakymą. Medus yra sveikiau val
gyti negu baltas cukrus.

Medus ir citrino sultys, arba Sage 
Tea ir medus, pagelbsti nuo šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro nešil
dyto Naturalio medaus. 3 svarai 
(kvorta) $1.35.

5 svarai, puse galiono, $2.50.
10 svarų (galionas) $4.70.

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas
J. W. THOMSON

RFI) 1, 1U. 32, N. Franklin, Conn.

Brockton, Mass.
Brocktono Veteranų Hospi

tal rengia Militaiy Order of 
the Cootie Annual Variety 
Show. Įvyks penktadienį, ge
gužės 3 d. Pradžia 8 valandą 
vakare. Donation 75 c. Bus 
Lietuvių Tautiškam Name, 
668 N. Main St., Montello, 
Mass.

•
Daug rašiau apie mūsų pa

rengimus kaip kad operetės 
“Teismo komedija’’ parengi
mas įvyks gegužės 11 d. ir 
apie Vilnies šėrininkų suva
žiavimą, kuris įvyks gegužės 
5 d., Chicago, Ill.

Bet buvo visai praleistas 
Laisvės vajus sukėlimui 10 
tūkstančių dolerių ligi liepos 
15 d.

Mes, Montellos laisvieęiai, 
irgi galvojom, darome planus, 
kad turėt sėkmingą draugišką 
vakarą. Pasikalbėjus su neku
rtais draugais, nutarta šaukti 
draugišką vakarą gegužės 25 
d., Liet. Taut. Name. Turėsi
me nors kiek įsigėrimų, už

kandžių ir draugiškai pasikal
bėsime. Gal ir sudėsime kole
tą šimtų dolerių. Jei taip, tai 
padalysime gerą pradžią.

G. Shimaitis

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

AR BIBLIJOS
PASAKA :

apie Samsono spėką 
turi kokią reikšmę?

Kranas Bitautas, išradėjas Nau
jos Gadynės—“New Era’' mišinio 
galvai mazgoti, sako: Stiprūs Į 
plaukai duoda energijos, daro 
asmenį jaunu. Pats išradėjas,; 
ir daugelis kitų jį vartoja jau h 
per 40 metų ir jie t uri jaunus Į 

Įplaukus ir nepaprastą energiją.
i Išradėjas pataria visiems naudo- iĮ 
ti Naujos Gadynės mišinį. Pri- Į' 
siųskite $2.00 už 8 uncijų bonką. Į

F. BITAUTAS
303 So. Pearl St.
Denver, Colorado

BROOKLYN, N.Y. ir BROCKTON, MASS.
Bus Suvaidinta Labai Juokinga Dviejų Aktų Operetė

“TEISMO KOMEDIJA”
Abiejose Vietose Suvaidins Brooklyno Aido Choras

Operetės režisėrė ir muzikos dirigentė Mildred Stensler

Malonu buvo susipažint su tuo kitu 
vyru iš Lietuvos. Irgi bėglys, revoliucio
nierius. Iš Lietuvos esąs gydytojas, pa
varde, rodos, Dr. Visminas, gal 35 m. 
vyras, su akiniais, su smaila, tamsia 
barzdele. Labai darbštus, kruopštus 
žmogus. Turėjo jis tiek pat nedidelį 
kambariuką, o ant jo staliuko krūvelės 
knygų, laikraščių, popierių. Atsisėda ir 
rašo. Rašo pranešimus, korespondenci
jas ir adresuoja, persiuntinėja vis Ško- 
tijon, “Darbininkų Balsui”, Lizdeikai.

Pamatęs, kad ir aš neblogai rašau lie
tuviškai, paprašė, kad ir aš ką parašy
čiau tam laikraščiui iš savo patyrimų, 
kad duočiau žinių apie revoliucinį judė
jimą mūsų apylinkėse. Mielu noru! Pa
dariau nemažą rašinį, gal 20 su viršum 
puslapių. Aprašiau savo valsčiaus — 
Antazavės, Jūžintų, Kamajų, Dusetų įvy- ,

Imbradą, Avilius, Dūksta, Salaką, Tur
mantą, kiek man teko išgirsti anie tas
vietas, dar beesant Lietuvoje. Gaila, 
kad neteko matyt “Darbininkų Balso” 
ilgą laiką, ir perskaityt tų visų rašinių 
neteko.

Dr. Visminas labai džiaugės, radęs 
, patogi] bendradarbį. Tai aš jam nema
žai padėiau ir palengvinau jo darbą. 
Davė jis man perrašyt Vinco Kapsuko 
ilgą rašinį, smulkiom raidėm labai 
glaudžiai surašytą ant plonučio popie
riaus. Aš turėjau didesnėmis raidėmis 
ir aiškiai visą ką perrašyti, kad leng
viau būtų laikraščiui spausdint.

Kapsukas rašė, būdamas, rodos, Kal
varijos kalėjime. Smulkmeningai vaiz
davo kalėjimo tvarką, gyvenimo sąly
gas, politinių ir kitokių kalinių sąstatą 
ir būklę. Pasirašinėjo slapyvardžiu “Jaks 
Tyras”. Tarpe kalinių, tame kalėjime 
buvę ir keli lenkai ar gal sulenkėję lie
tuviai, tai kreipdavęs! į jį kokių žinių ir 
patarimų, “do pana Jakstera”. Bendras 
politinių kalinių susipratimas esąs men
kutis: “gyvi dievo avinėliai, nieko o nie
ko , gilesnio neišmaną”. Tai Kapsukas 
juos ir moko, girdi, vaikštinėdamas su 
jais po kalėiimo kiemą, nelyginant So-

Nesivėlinkite, Laisvės Prietcliai

ves prietelių eilę, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite, 

po kiek galite mokėti j mėnesį, ir pradėkite 
darbą. '
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Notic-a is hereby given that license number 
4RL-3005 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wino and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
36-20 28th ave., Long Island City. GEORGE 
QUZOU.NIAN. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-3823 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption al 
101-08 Northern blvd. Corona. EST. OF 
HENRY L. DAVENPORT dba Davenport's 
Cocktail Lounge. BRW

Notice is hereby given that license numbet 
4RL-4734 has been issued to tha undersigned 
to sell Liquor, Wine and Bc-er at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
160-04 46th avo., Flushing. JOHN LAND- 
SIEDEL and GUSTAV F. WILD dba Kissena 
Bowling Academy. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-4735 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Bear at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
25-88 /90 Steinway st., Long Island City. 
RED DOOR CĄFE. Inc. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-5398 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer, at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
222-57 /61 Braddock ave., Bellerose. JOHN 
A. and FRANK CORRADINO dba Babe's 
Bar and Grill. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-6335 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Bear at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
221-13 Jamaica ave., Queens Village. 
KATHERINE SEIBERT Exex. Est. of Andrew 
C. Seibert. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-6793 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
95-36 Queens blvd., Rego Park. MICHAEL 
SLACHTA and PAUL LAWSON dba Meehan's 
Bar and Grill. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-7053 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
135-28 Roosevelt avo., Flushing. JACK ROSEN
BAUM and HARRY ZEID dba Crazy House 
Restaurant, Inc. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-7643 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wino and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
84-23 37th ave., Jackson Heights. SAPHIRE 
REST. INC. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8636 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Bear at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on promise consumption at 
45-06 48th ave., Woodside. DANIEL GAUG
HAN. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8624 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Bear at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
52-20 Roosevelt ave., Woodside. WRIGHT 
& DUNN. BRW

Notice is hereby given that license numbter 
4RL-8635 has boon issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption ai 
104-06 Liberty ave., Ozone Park, MICHAEL 
DeVITO and CARMINE MICHAEL DeVito dba 
Carmichael's. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8742 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wino and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on promise consumption at 
185-14 Hillside ave., Jamaica. MANUEL 
THOMAS GOMES dba Emerald Bar and Res
taurant. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-7984 has boon issued to the undersigned 
to soil Liquor, Wino and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on promise consumption at 
87-20 95th ave., Ozone Park. PARKWOOD 
CAFE, INC. ' BRW

Notice is hereby given that license number 
L-4380 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor and Wino at retail in a 
Package Store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off promise consumption at 
145-05 Rockaway blvd., South Ozone Park. 
JOHN W. NEV. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5100 has been issued to the undersigned 
to s-all Liquor and Wino at retail in a 
Package Storo under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
24-04 34th ave., Long Island City. FRANK 
J. MASTROLE and RAPHAEL CEAFONE dba 
Queens View Liquors. BRW

Brooklyne Įvvks Sekmadienį

Gegužės 5 May Popiet
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.,
Pradžia 3:30 vai. popiet — Bilietas $1-50. Prašome nesivėlinti.
Aido Choras kviečia visuomenę iš plačiosios New Yorko apylinkės 

suvažiuoti ir pasigrožėti muzika ir gražiu vaidinimu.

Brockton, Mass. Įvyks šeštadienį

Gegužes 11 May,- W57
Lietuvių Tautiško Namo Salėjo

668 No. Main St., kamp. Vine St., Montello, Mass. *
Vaidinimas lygiai 7 vai. vakare Įžanga $1.50 asmeniui

PO VAIDINIMO BUS KONCERTAS — SOLAI IR DUETAI
Kviečiamo iš visos Naujosios Anglijos visuomenę atsilankyti ir pamatyti 

gražų vaidinimą ir išgirsti malonių dainelių.
Lietuviu Tautiško Namo Draugovė

Nellie Ventiene
Skundėjos rolėje

Elena Brazauskienė
Advokatės rolėje

Mildred Stensler
Mokyto ja-dirigentė

Tadas Kaškiaučius
Teisėjo rolėje

Jonas Grybas
Gynėjo rolėje

Petras Grabauskas
Sargo rolėje



WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA
“LAISVĖS” VAJUS

Dienraščio Laisvės vajus 
už sukėlimą $10,000 
čia pat.
dos, visiems

jau
Šis reikalas, ro

jai svieči ams

mūsų talkos minėta suma 
negalės būti sukelta. Gi 
reikalin g u m a s išlaikyti 
Laisve dienraščiu irgi, ro
dos, aiškus, nes Laisvė kas
dien mums suteikia teisin
gas namines ir pasaulines 
žinias; taip pat Laisvėj tel
pa raštų, kurie supažindi
na darbo žmones su polici
niais klausimais, kurie yra 
remtini, o kurie neremtini.

Alan atnaujinant Laisvę 
teko su kai kuriais susigin- 
čy t i. Pavyzdž i u i: vie na m
Plymoutho piliečiui užra
šiau Laisvę ant metų; me
tams pasibaigus, užėjau 
pas ji paprašyti, kad atsi
naujintų. Ir štai ką jis man 
pasakė: * “Aš Laisves 
giau neatsinaujinsiu, 
nėra ko ten skaityti, 
nias aš kasdien matau 
liškafn laikrašty.

surengti pavasarinį paren
gimą, ar vėliau pikniką. 
Taip pat nutarta surengti 
metinį kapinių apvaikščio- 
jimą, bei jų gėlėmis papuo
šimą. šis apva ikščiojimas 
yra tradicinis, tik šiemet 
gal bus skirtingesnis tuo, 
kad jis bus masinis ir su 
prakalbu programa. Ap
va i kščioj imas Ix^ks gegu-

būtų nepalankus, tai ap- 
vaikščiojimas įvyktų gegat-

Korpora- 
rengimo 

visus te

Jau
nes

ang- 
Bet, kai 

teko patirti, štai kas pasi
rodė: jis neskaitė Krislų, 
neskaitė editorialų, neskai
tė “Kas ką rašo ir sako,” 
neskaitė Įvairumų, apysa
kų, eilėraščiu. Kitais žo- 

žmogus nieko, 
neskaitė, vie

nok sako, kad Laisvėj nėra 
ko skaityti.

Tokie žmonės turėtų būti 
atviresni Ir prisipažinti: 
nieko nežinau ir nieko ge
resnio žinoti nenoriu. Tai 
bent jau būtų teisingas pa
sisakymas. Tokiems žmo
nėms doleris yra viskas pa
saulyje—už jį nieko vertes
nio nėra.

KAPINIŲ REIKALU
Lietuvių Laisvų Kapinių 

K o r p o r acijos Wyominge 
praeitame susirinkime pa
daryti du svarbūs tarimai:

Brockton, Mass.
Jau gavo pranešimus Vinies 

skaitytojai, kad Vilnies šėri- 
ninkų suvažiavimas Įvyks ge
gužės 5 d., Chicago, Ill. Nors 
pranešta pavėluotai, bet jeigu 
paskubėsime, galėsime atlikti 
gražų darbą, paremdarhi mū
sų progresyvišką spauda.

New Zinioi
Sveikinimai Vilniai

mui pasveikinti Įteikė dovano

2.00

Viso iki šiol yra tik 70 do
lerių, o suvažiavimas Įvyks 
gegužės 5 d. Prašome visus,
Kuric galite, 
dovanelėmis.

c i jos valdyba ir 
komisija kviečia 
tuvius masiniai 
nes čia bus proga pasima
tyti su seniai matytais 
draugais ir prisiminti jau 
mirusius draugus bei gimi
nes.

Taigi visi ir visos rezer
vuoki tęs viršminėtas dienas 
aplankymui kapų.

A. Valinčius ir Kulpanas 
apsiėmė apvalyti kapines, 
kurios iš po žieminio oro su 
sniegais buvo užterštos.

APIE A. VALINČIŲ
Pasikalbėjimas su draugu 

A. Valinčium. Jis jau ne
jaunas žmogus, bet atrodo 
pilnas energijos ir viltingai 
žiūri į ateitį. Pasirodo, jog 
jis gražiai darbuojasi Pitts- 
tone ir apylinkėje, nes jis 
'čia rūpinasi dienraščio 
Laisvės ir LLD reikalais.

Mudviejų su A. Valin
čium pasikalbę j iro o išvada 
buvo tokia: Laisvės vajus 
už $10,090 būtinai turi būti 
sukeltas paskirtu laiku. 
Taip pat LLD senų naivių 
metinės duoklės turi būti! 
iškolektuotos kaip greit ga
lima. Taipgi turi būti de
daluos pastangos, kad juo 
daugiau naujų narių įra
šius į LLD—prakilnią, kul
tūringą apšvietus organiza
ciją. U. Ž.

Pašalintas dipukiško 
pikieto “generolas”

tikomunistų fronto Centro val
dybos” vardu, praneša, kad 
“A. Kundrotas ir M. Ruzgai- 
lis nieko bendro 
Antikomunistinio 
('ėjimu”.

netuii

Kiek žinoma, Kuzgaitis i 
Kundrotas buvo to “fronto

to “generolas”, 
pikiete jis pa.' 
“uniform a”.

Paskiausiame pn<iet(> prie 
Liberty Auditorijos jis smar
kiai švaistė savo lazdą, žino
me to švaistymosi pasekmes. 
Trys senyvi žmonės buvo 
smarkiai sužaloti.

Kodėl jie buvo pašalinti iš

to”, nepaaiškinama.
Teismas su mušeikomis bus 

ketvirtadienio rytą, gegužės

Pirmieji čia Įspūdžiai 
pabėgėlei nemalonės

-MALE and FEMALE

ATMINČIAI

JONO VITKCNO
Balandžio 5, 1957, Brooklyn, N. Y.

Tai buvo nuoširdus draugas ir geras rėmėjas 
gyveno šiojeWilkes-ILuTo Aido (.noro, 1 

anvlinkėie. Anot Maironio—

‘•() vienok bn\<> laikas, kad tarp linksmo jaunimo, 
Reikalingi mes buvom svečiai,
\Tuo skaisčiui idealų, nuo 'saldaus įkvėpimo 
kvietė mums iš akių spinduliai...

tai būna ramu tau, Jonai, ilsėtis šioj Amcri-

A. VALINČIUS ir ŠEIMA 
W. Pittston, Pa.

New York o spaudoje
Profesor i u s Al u e 

Scli \\ eitzeris yra asmuo, 
tikrai negali nusiskųsti, 
ji ignoruoja Amerikos spau
da. Faktas yra, kad Ameriko
je jis labiau išgarsintas, negu 
bet kokioje kitoje šaly>, 
įskaitant jo gimtinę Prancūzi
ją. Jo Įspūdingas veidas, tan
kūs plaukai ir kabanti ūsai 
dažnai sumirga Amerikos 
laikraščiuose.

kuris
drausta daugumoje vietų va
žinėti greičiau negu 60 mylių 
per valandą, kam gaminti au
tomobilius, kurie gali pasiek
ti 100 mylių greiti?

3. Negaminti tokius 
dabartinius moderniškus 
mobilius, kurie turi

Bet štai tas konservatyvus 
mokslininkas aną savaitę pa
darė viešą pareiškimą, kuri jis 
pats skaito vienu svarbiausių 
jo gyvenime. Jis tą pareiški
mą (prieš atominius sprogdi- 
neimus) skaitė tokiu svarbiu,

priekyje ir gale, 
nimai nelaimės 
tampa užmušimo

4. Griežčiau 
kurie nusikalsta

kaip 
au-to- 
smai- 

aštrius pagražinimus
Tie pagraži- 

at-sitikimu 
Įrankiais.
bausti tuos, 

saugios va-
inotės Įstaty’mams.

Mirė
A. Jokubauskas palaidotas 

balandžio 18 dieną
Balandžio 14 d. mirė Anta

nas' Jokubauskas^ sulaukęs 52 
metų amžiaus. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis ba
landžio 18 d., šv. Jono kapi
nėse. Laidojimu rūpinosi Bal
las (Bieliausko) laidotuvių 
Įstaiga.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną, septynis sūnus ir 
na dukterį.

Aholnai Cafeferijos Darbininkai
Visiems šiframs ’

Kreipkitės Asmeniškai ••

AL. GREEN ENTERPRISES 
. c/o FORD MOTOR CO.

CAFETERIA
Rouf 17, Mahwah, N. J.

(84-90)

helF~wanted-male
f

vie

teismo 
komedija”

.. MAŠINISTAI. Pirmos klases. 
Operuoti sunkiems darbams Lathų, 
Apmokamos vakacijos. Nuolatinis 
darbas. J. V. Piliečiai. AERODW, 
NAMIC LABORATORY, 527 Atlan
tic Ave., Freeport, N. Y. MA. 3- 
0806. (84-90^

Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovės tam tikras Komite
tas rengia operetę, atžymėji- 
mui 44 metų 'sukakties. įvyks 
gegužės 11 d. Suvaidinti ope
retę “Teismo komediją” atva
žiuos garsus Aido Choras, iš 
Richmond Hill, N. Y.

Tai bus mums, Naujos Ang
lijos progresyviams, gera pro
ga matyti gražią, su žavingo
mis dainomis, operetę. Po šito 
parengimo pradėsime rūpintis 
mūsų vasariniais piknikais.

7 apskrities piknikas Law
rence, Mass., bus birželio 9 d. 
o Laisvės piknikas Montello,- 
Mass., July (liepos) 4 d.

| gamino užkandžius sugrį- 
Įžusiems į Lietuvių svetainę 
;palydovams; visiems auko- 
■ jusiems pinigines aukas 
Laisvei, kad pagerbti velio
nį Jurgį ir išreikšti man 
šiltą užuojautą; taipgi lai
dotuvių direktoriui Petrui 
Karaliui už mandagų pa- 

i tarnavimą; giminėms, at- 
vykusiems į laidotuves iš 
P e n n sylvan i jos valstijos; 
Laisvei ir jos koresponden
tams už simpatingus apra
šymus; draugijoms už jų 
aukas ir gėles.

’Visiem tarini didelį šir
dingą AČIŪ!

Elzbieta Kanapkienč

lysliavos laikraštis prane
ša, kad iš Tarybų Lietuvos pa
bėgusi Birutė Bilevičiūtč orlai
viu atvyko New Yorkan.

čia ją pasitiko “vaduoto
jai” V. Sidzikauskas ir K. 
Škirpa ir pradėjo šią pabėgė
lę tampyti. Abu “vaduotojai” 
dėlto smarkiai apsikolioję. 
Bet Škirpa “vainą” laimėjęs, 
Bilevičiūtę išsivežęs i Wash-

jai bai-

vra u

Pirmieji Įspūdžiai 
šiai nepatikę, kuomet pamatė, 
kad tarp “vaduotojų 
kurtas, “žūtbūtinis karas”.

Prisiklausiusi apie “aukso 
kraštą” Ameriką, praeitais 
metais j’i pabėgo nuo tarybi
nio laivo ir atsidūrė Švedijoje. 
Dabar pasisekė jai atvykti 
Amerikon. Būdama antitary
binė, socialistinei santvarkai 
priešinga, ji tikėjosi Ameriko
je rasti visus antikomunistus 
“vaduotojus” vieningai vei
kiančius. Dabar 
smarkiai nusivylusi

Kai gerai čia pasidairys, 
veikiausia gailėsis to savo ne
lemto žygio — savo tėvynes 
palikimo, tos tėvynės, kuri ją 
išaugino, išmokslino ir si'ikūre 
patogias ateičiai sąlygas.

esanti

!• o m i te ta s 
('uotų

Norvegijoje, kad 
tą pareiškimą per- 

pasauliui daugelyje 
per kuo daugiau 
adijo stočių.

pa-

saIyj e jo 
tik nebuvo 
))or radiją 
paminėjo 

prabėgomis. Vienintelis 
rastis, kuris Schweitzerio 
reiškimą traktavo kaip svarbų 
Į\ykj, tai... kairusis “Daily 
Worker”, nors šiaip ideologi
niai Schweitzeris daug arti
mesnis konservatyvei spaudai.

reiškimas ne 
jau perduotas

tuo-

Kalbant apie “Daily Wor
ker” _  tas laikraštis dabar
vėl veda finansinį vajui ir nu
siskundžia, kad vajus eina la
bai pamaži, kad kol kas atsi
liepimas nekoks.

viešą
Cor-
kaip

civil i-

Youngstown, Ohio
Mirė Petras Sodeikis

Balandžio 20 d. mirė

Liet. Lit. Draugijos 6 k p. 
susirinkimas Įvyks gegužės 6 
d., Liet. Taut. Namo kamba
riuose, 7 valandą vakare. Visi 
kuopos nariai turėtumėt būti 
minėtame susirinkime, turime 
gerai apkalbėti, kad prirengus 
gerus planus minėtiems pikni
kams, nes ant montellieeių 
pečių gula visa sunkenybė pri
rengti pįkjniką, aprūpinti val
giais ir gėrimais. Reikia turė
ti gerą talką.

George Shimaitis

O

Worcester, Mass.
PADĖKA

Š. m. kovo 30 d. mirė, 
balandžio 2 d. krematorijoj
sudegintas mano vyras 
Jurgis Kanapkis.

Dėkoju visiems draugams 
ir draugėms, kurie pagel
bėjo man liūdnoj valandoj, 
ypatingai tiems, kurie pa-

Pet
ras Sodeikis. Amerikoje išgy
veno velionis 50 metų, o 
Youngstowne —- 45 metus. 
Dirbo geležies dirbtuvėje, bu
vo kalvis.

Paliko nuliūdime sūnų ir 
dukterį; sūnus g y v e n a 
Youngstowne, vedęs, turi 7 
vaikus, o duktė Viola, ištekė
jusi už dantų gydytojo Zcllin,. 
gyvena Detroite, Paliko sese
ris Margaret Andrulis, gyv. 
Detroite, o vieną Lietuvoj.

.Visi esame labai nuliūdę 
dėl Petro So^eikio mirties. 
Petras buvo darbininkiško ju
dėjimo veikėjas. Jis čia suor
ganizavo LDS 9 .kuopą, vaka
rais dažnai ėjo pas žmones 
užrašinėti Laisvę ir Vilnį. Kai 
kurie žmonės jam neatsiteisę 
už ,tai, kad jis savo pinigais 
buvo užmokėjęs jų prenume
ratas. Prieš 5 metus velionis 
buvo išėjęs pensijon, bett tuo
jau susirgo džipvos liga ir sir
go per penkerius metus.

Beje, velionio pastangomis 
čia buvo Įkurta ir LLD kuopa, 
kuri mirė prieš keletą metų.

Labai visi liūdime, netekę

“ T i m es” ats p a u sd i n o 
laišką nuo profesoriaus 
liss Lamont’o. La'mont, 
žinia, yra kovotojas už
nes teises ir pažangietis, daž
nai rašinėja civilinių laisvių 
klausimu. Bet šiuo kartu .jis 
rašė kitu reikalu : apie 
mobilius.

Mat, jam 
matyti auto 
jo jo artimi

auto-

akimis
kurio-

AIDO CHORAS
Aido Choro pamokos dabar 

vykdomos trečiadienių ir 
penktad. vakarais 8 vai. Visi 
aidiečiai prašomi dalyvauti vi
sose pamokose. Valdyba

šio gero draugo ir veikėjo, 
Petro Sode ik i o.

Miršta mūsų senosios kartos 
lietuviai, o jaunieji, susimai
šę su kitomis tautomis, neda
lyvauja lietuviškam judėjime.

čia nesentai mirė James 
Gruzdas, sulaukęs 80 metų.. 
Buvo jgimęs Lietuvoj. Ję mo
teris mirė seniai. Kadaise bu
vo diktas’ vyras, dirbo sunkiai 
ir gavo gerą algą. Kai jo mo
teris mirė, tai pradėjo gerti ir 
pragėrė namus ir darbą. Kiti 
žmonės augino jo vaikus, o jis 
pats buvo patekęs Į “poor 
house” (biednųjų Ramus). 

. i 1

S. J. Eizonas

teko savo
- nelaimę 
mirtinai susižeidė, 
kai jų automobili

nuo kelio nustūmė jauno neat
sakingo 19 metų vaikino greit 
ir pavojingai vairuojamas au
tomobilis, kuris vieškelyje 
nardė iš vienos kelio puses Į 
kitą.

Lamontas nurodo, kad kiek
vienais metais 40,000 ameri
kiečių užsimuša automobilių 
nelaimėse. Jeigu koks nors ki
tas kraštas staiga užmirštų 
4 0,000 amerikiečių, mes tuo
jau* tam kraštui 
karą. Kodėl mes 
karo pavojingam

Lamontas siūlo
rhiimus, kad padaryti vairavi
mą saugesniu :

1. Neduoti vairavimo leidi
mo (laisnių) jaunesniems ne
gu 20 metų asmenims.

2. Negaminti automobilių, 
kurie galėtų važiuoti greičiau 
negu 60 mylių per valandą. 
Tik. policijai ir ambulansams 
galima būtų g a m i nti 
greitesnius vežimus. Jeigu už-

paskelbtume 
neskelbiame 
vairavimui ?

tokius page-

“Mirror’’ sako vedamajame 
straipsnyje, kad neužtenka 
šalinti iš miesto tarybos vieną 
narį po kito, nes jie Įsivėlė i 
visokias finansines machinaci
jas. Tas laikraštis sako, kad 
reikia paskelbti tam tikras 
taisykles, kurios griežtai nu
statytų, kas galima ir ko ne
galima, kokius biznio intere
sus miesto tarybos nariai gali 
t urėti ir ko negali. 

o

Panašią nuomonę taipgi 
reiškia “World - Telegram”.

ši komedija jau tik už kele
to s dienų.

Tai bus sekmadieni, gegu
žės 5 d., Liberty Auditorijoj, 
Richmond Hill., N. Y.

Jau trečiu kartu rašau apie 
šią komediją todėl, kad aš ją 
myliu, kad ji nepaprastai gra
ži ir Įspūdinga ir dar todėl, 
kad aš priklausau prie šios 
grupės, kuri tą veikalą būda- 
voja, aukli, mokinasi. Ir ta 
grupė yra gerai visiems žino
ma, tai Aido Choras.

Tą visą sunkiausią naštą 
pakelti sykiu ir • aš pridedu 
nors mažą glėbuti savo jogų. 
Taip mes visi choriečiai pada
rome. Dedame pastangas ge
rai ir gražiai susimokinti, kad 
visi savo pareigas, savo , Už
duotį atliktų kuo geriausiai.

Reikia pažymėti, kad drau
gė Mildred Stensler paneša ir 
atlieka sunkinsi darbą. Ji mo
kina dainų ir vaidybos, visa 
tai supuola jos atsakomybėn.

Veikalas “Teismo komedi
ja” jau susimokinta ir publi
kai bus patiekta sekmadienį, 
gegužės 5 d., 3:30 vai. po pio-

Dabar mūsų, aidiečių, tro.Š-' 
Rimas yra laukti gražios die
nos, o dar gražesnės publi
kos vietinės ir daug svečių iš 
toliau. Tai to mūsų visų cho- 
riečiy širdis pageidauja.

Choro komisija kviečia 
sus.

vi-

K.
politikierius

Praeitą savaitę mirė John 
F. Curry, kuris nuo 1929 iki 
1934 metų buvo Tammany 
politinės mašinos galva. Jis tu
rėjo 83, metus amžiaus. Savo 
laiku jis stojo prieš Roosevel- 
tą ir Lehmaną, prieš liberališ
ką j Į demokratų partijos spar
ną.

Geležinkelio ekspreso 
kompanija reikalauja 
iš unijos $250,000...
Railway Express agentūra 

traukia teisman Tymsterių 
unijos du lokalus. Kompanija 
skundžiasi, kad prieš ją veda
mas streikas “neteisėtas” ir 
prašo teismo nubausti unHą 
$250,000 pabauda, kuri būtį 
Įteikta jai — kompanijai. 
Teisman traukiami 
yra 808 Manhattane 
Jersey City’j e.

Kompanija 
ja nedavė jai 
ko prisirengti 
ryti siūlymus,
do, kad kompanija ilgas lai
kas atgal buvo Įspėta, kad rei
kalavimai jai buvo „ padaryti 
mėnesiai atgal, o kompanija 

įtik delsė, sakydama, kad 
“Jūs visvien nestreikuosite./.'’

lokalai 
ir' 459

teigia, kad uni- 
pakankamo lai- 
deryboms ir da
bot unija nuro-

Pasaulinės prekybos 
paroda sėkminga

N. Y. majoras Wagneris 
pareiškė, kad jis norėtų ir sc-n 
Ramais metais New Yorke tu
rėti pasaulinės prekybos paro
dą, kokia buvo ši gegužės mė
nesį N. Y. Coliseume. 2

Majoras pripažįsta, kad si 
paroda buvo sėkmingiausia, 
apie pusė milijono žmonių ją 
aplankė. Joje dalyvavo l>ele-* 
tas ir socialistinių šalių.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

būtų palikta pačioms unijoms 
nuo raketizmo apsivalyti.

W. Gropperio kūriniy 
paroda ACA galerijoj
AC A galerijoje (63 East 

57th St.) dabar vyksta žino
mo pažangaus dailininko Wil- 
liamo Gropperio naujausių 
kūrinių paroda. Gropperis ge
rai žinomas pažangiečiams už 
jo piešinius ir braižinius, taip
gi karikatūras, kurie per ilgus 
metus tilpdavo pažangiojoje 
spaudoje. Paskutiniu laiku 
Gropperis mažiau dirba spau
dai ir daugiau tapo aliejinių 
paveikslų. »

Įėjimas Į galeriją, kaip ir į 
daugumą meno galerijų New 
Yorke, laisvas. Galerija atda
ra iki 6 valandos vakare, 
Įskaitant šeštadienius, bet už
daryta sekmadieniais.

Vatikanas išleido naujus 
patvarkymus visiems katali
kams. Juos paskelbė The Sac
red Congregation of Rites ot 
the Catholic Church. Jie vi
siems verstini. Nėra jokio pa
sirinkimo. *

Jokioje bažnyčioje nevalia 
rodyti filmus, net ir “šventus” 
filmus apie Kristų ir šventuo-* 
sius! <

Niekur nevalia mišias lai
kytį kitose kalbose, apart lo
tynų. Katalikams nevalia su
prasti, ką kunigas prie alto
riaus kalba arba gieda.

zlki šiol buvo draudžiama 
katalikų bažnyčiose pasirody
ti mišriems chorams. Dabar 
bus leidžiama mišriems cho
rams dainuoti, bet vyrai ir 
moterys turi būti aiškiai ir to
lokai atskirti vieni nuo kitų ! ;

Stovėjimas susimaišius arba 
šalimais, petys petin, šonas šo
nan draudžiama, nes nepasiti
kima : net ir šventas giesmes' 
giedant gali jaunų žmonių 
krūtinėse ir širdyse gimti ro
mantiškos pagundos. Juk vel
nias darbuojasi visur, a— net 
ir bažnyčioje! j

Degino automobili, sudegino 4 
žmogų

City Auto Wreckers degin-* 
darni senus automobilius vie
name sudegino ten esantį 
žmogų, kurio pavardė nesuži
nota. Manoma, kad tai buvo 
koks benamis, sename auto-* 
mobilyje miegojęs.

PRANEŠIMAS

V

$15Q,000 VAJUS

National Sclerosis Society 
Ęroklyno*’ Skyrius paskelbė va
jų sukelti $150,000. Brookly- 
ne 3,000 ta liga sergančių1 rei
kalingi pagalbos.

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienio vaka
re, gegužės 2, Liberty Auditorijoje. 
Visi nariai kviečiami jame dalyvau
ji. Valdyba. V84-86)

MATTHEW A

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis

BUYUS
(BUYAUSKAS)

Parašė L. Prūseika

Atvyko jaunavedžiai 
sportininkai

Ameriki e t i s olimpijados 
sportininkas H. Connolly, ne
seniai vedęs tokią pat čekoslo- 
vakę sportininkę Olgą Fiįcoto- 
vą, čia atvyko.

Jie apsivedė Čekoslovakijos 
sostinėje Pragoję ir buvo iškil
mingai išleisti į Ameriką.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*OC**tJG*

426 Lafayette St
Newark<5, N. J.
MArket 2-5172

Tai gyvi bruožai iš jo gyve-1 
nimo, visuomeninės veiklos, f 
caro, reakcijos metu pei'gy-Jj 
venimai kalėjimuose, ištremi-S 
'mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 1 
takai jo Ristoje už laisve ir | 
šviesesnį gyvbnimą d a r b o J 
žmonijai. f

Knyga iš 304 puslapių Į
Kaina tik $2.00 £

. Laisvė . 1
- 110-12 Atlantic Ave. A
Richmond Hill 19, N. Y. S

4 pusi. Laisvė (Liberty) Aitfrad., b al and. (April)




