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KRIS LA I ‘Aiidvkhi darbininkai gyvenai
jonas Karsonas.

. Stiprios valios šviesi 
asmenybe

Kuo negalima didžiuotis.
Gali skaudžiai atsirūgti.

Rašo A. Bimba

Antradienio pavakary*. Sč- 
(iii prie mašinėlė* šiuos krislus 
rašyti.

Bet sunku ant širdies. Pri
slėgė liūdna žinia, atėjusi fo
nograma iš Lowell, Mass, fen, 
sako telegrama. amžinuoju 
miegu užmigo Jonas Karso
nas.’
f -Kaip gaila! Koks smūgis 
mūsų pažangiajam judėjimui!

Kas gi iš mūsp nepažinojo
me Jono Karsono, to seno, ne
nuilstančio veikėjo, to ugningo 
agitatoriaus, to nepąhiužiamo 
optimisto, to gero, malonaus, 
i uoširdaus draugo!

Jau g'erokas laikas atgai 
girdėjome apie Jono sveikatos 
reikalu tragišką pašlijima. 
Girdėjom!*, kad .jis nebevaldo 
ir lanku. Kojų gi jis buvo ne
tekęs prieš daugelį metu. Su
sirūpinom!'... bet nesitikėjome 
ir nelaukėme tokio greito už
gesimo tos šviesios gyvybės.

Jonas Karsonas buvo pir
maeilis veikėjas, drąsus kovo
tojais. Kai dar jaunas būda
mas neteko abieju kojų (jam 
kojas nukirto traukinio ratai), 
silpnesnes valios žmogus būtu 
virtęs nebepataisomu nusivylė
liu, < pesimistu. Bet ne Jonas. 
Nepaisant kančių ir sunkumu 
nebeturint kojų. Jonas nepasi
davė likimui, nenuleido ran
kų; nepasitraukė iš kovojan
čių darbo žmonių gretų.

Visi didžiuodavomiesi ir 
’dažnai- iš jo sėmėm inspiraci- 4
ią.

Sakydavome: ž i ū rėkite,
kaip jam sunku pasiekti mi
tingus, konferencijas, suvažia
vimus. pramogas! Bet ar jis 
sėdi namie? Ar jis rūpinasi 
liktai savo sunkiu likimu? Ne! 
Jis eina, dalyvauja, jis kalba, 
jis agituoja, jis šaukia kovon 
trž geresnę ir šviesesnę „ateitį 
visiems dirbantiesiems!

Bet, štai, dabar mirtis mūsų 
Joną išbraukė iš gyvųjų tar
po. Palaužė dar vieną tvirtą 
lietuvišką ąžuolą. Netekome 
dar vieno pažangaus, susi pra
tusiu darbininkų klasės sū
naus. Bus sudiltas dar vienas 
lapas!

Jonas Karsonas buvo nuola
tinis Laisvės bendradarbis ir 
korespondentas. Jo mirtis — 
didžiulis dienraščiui smūgis. 
GMiausia užuojauta jo likusiai 
žmonai ir dukrelei, ir visiems 
Naujosios Anglijos draugams, 
su kuriais kartu tiek daug 
metų taip energingai ir nenu
ilstančiai Jonas Karsonas dar
bavosi.

Mūsų vyriausybė ir prašo ir 
sako Jordano karaliui IIus- 
seinui: Būk toks geras, štai, 
va, imk dešimt milijonų dole
rių, paimtų iš Amerikos žmo
nių kišenės taksų formoje. 
Imk ir daryk su jais, ką tik 
išmanote!

Aną dieną panašiai buvo 
rjetiai pateptas vergų,ir nesu
skaitomo skaičiaus pačių savi
ninkas Sau d i-A rabi jos kara
lius Saudas.

(Tąsa 4-tam pusi.)

? degiau: an ti - darbiniu kišk i 
įstatymai už tai atsakingi

■ cy

Washingtonas. — Audyk
lą darbininku (tekstilinin
ku) unijos sekretorius W. 
Pollock sako, kad anti-uni- 
jinis Taft-Hartley įstaty
mas taip pakenkė, kad a- 
pie milijonas tekstilininku 
dabar gyvena blogiau, ne
gi] praeityje. Audyklą 
darbininku gyvenimo ly
gis, sakė jis, nukrito. Pol
lock savo nuomonę išreiškė 
AFL-C1O industrinės divi
zijos trimėnesiniame orga
ne “Digest”.

Pollock straipsnis parem
tas dokumentais ir statis
tika. Jis aiškiai parodo, 
kad eilinio audyklą darbi
ninko šeima dabai; turi 
grumtis su aukštomis nuo
momis, aukštomis maisto 
ir drabužiu kainomis, me
diciniškais kaštais ir t. t. 
Kaslink darbo žmonių tei
sią, tai Taft-Hartley Įsta
tymo dėka, darbininkai tek- */ ■

Indijos - Pakistano konfliktas
del Kašmiro esąs be išeities

Jungtinės Tautos, N. Y. 
— Specialus Jungtinių Tau
tų pasiuntinys Kašmiro 
konfliktui rišti raportuoja, 
kad jis nesugebėjo rasti iš
eiti. Tas pasiuntinys, šve
das ambasadorius G. V. Ja
rring, praleido dvi savaites 
Indijos sostinėje Delyje ir 
dvi savaites Pakistano sos
tinėje Karačyje. Jis taipgi 
lankėsi pačioje K,ašmiro 
provincijoje, kurioje klau
simas yra sukėlęs konflik
tą.

Ambasadorius Jarring 
raportuoja, kad jis negalė
jo suderinti Indijos ir Pa
kistano reikalavimu. Pakis- c

Į

I Presbiteri jonai 
prieš rasizmą
Birmingham, Ala. — Pie

tiniai presbiterijonai, įta
kinga protestantų sekta, 

į čia laikė savo suvažiavimą. 
I Suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, kurioje gan griežtais 
žodžiais pasmerkė rasisti
nę segregaciją. Tai pirmas 
toks protestantų sektos 
Pietuose pasisakymas, nors 
pavieniai protestantų pas
toriai pasižymė.^) kovoje 
prieš rasizmą.

Presbiteri jonų suvažiavi
mas išreiškė savo solidaru
mą su kolektyvine-koope- 
ratyvine Koinonia farma 
Georgijoje, kur balti, ir neg
rai gyvena kartu. Kaip 
žinia, rasistiniai elementai 
keletą kartų tą farmą ap
šaudė ir ją bendrai terori
zuoja.

WiesBadenas. — Per pra
eitus metus 1,600 Ameri
kos aviacijos kareivių ir 
karininkų Vakarų Vokieti- 

I joje vedė vokietaites.

Į stiles pramonėje dabar tu- 
I ri tiek mažai teisiu, kiek 
į turėjo 1932 metais.

Taft-Hartley Įstatymas, 
(sako Pollock, gal pakenkė 
nemažai toms unijoms, ku
rios jau buvo pilnokai su
organizavusios. savo pra
mones, bet Tekstilės unijai, 
kuri tik dalį pramonės bu
vo suorganizavusi, istaty-j 

■ mas sudavė didžiuli smū-1 
i gi.

Bosai dabar be pasigai- 
i Įėjimo meta iš darbo akty- 
| vius pro-unijinius darbi
ninkus. Tuip, pavyzdžiui, 
Pietuose praeitais metais 
iš darbo išmesta 200 žmo- 
nių. Daugelyje vietą Pie
tuose bosai taip elgiasi: jei
gu unija laimi rinkimus ir 
turi teisę atstovauti darb- 
ninkus, J savininkai tik per
kelia fabriką į naują vietą, 
kur darbininkai dar neor
ganizuoti.

tanas reikalauja plebiscito 
Kašmire, nes tikisi jį laimė
ti, nes apie 75 nuošimčiai 
Kašmiro žmonių yra mu
sulmonai. Pakistanas tikisi, 
kad visi musulmonai bal
suotų už prisidėjimą prie 
jo. Indija, iš kitos pusės, 
plebiscito nenori.

Lowell, Mass.

JONAS KARSONAS
Čia mirė senas veikėjas 

ir drąsus už darbo žmonių 
reikalus kovotojas Jonas 
Karsonas. Bus laidotas 
šiandien, ketvirtadienį, ge
gužės 2 d. Jono palaikai bus 
sudeginti krematorijoje.

Dig. Jenas Karsonas bu
vo ilgametis Laisvės bend
radarbis ir korespondentas. 
Reiškiame gilinsią užuojau
tą }»o šeimai ir draugams.

Šią liūdną žinią telegra
ma pranešė Jono dukrelė 
Adele Zusin. Gaila, kad te
legrama mus pasiekė ant
radienio popietyje, kuomet 
Laisvės trečiadienio laida ✓
jau buvo atspausdinta, ir 
todėl žinios Inebesuspėjome 
įdėti.

Mmerikos marinai
IJbano sosftinėje

Beirutas. — Tūkstantis 
Amerikos marinų randasi 
čia, Libano sostinėje. Tiesa, 
jie išlipo ne ginkluoti ir ne 
kai]) pulkas, o kaip pavie
niai “atostogoms”. Bet pri
pažįstama, kad išleisti juos 
atostogoms įsakyta iš j 
Washingtono, kad praves-1 
ti Libane kai]) ir. karinę1 
demonstraciją.

Tas tūkstantis, marinų, 
kurie dabar sukinėjasi Li
bano sostines gatvėse, tai 
dar ne viskas — Beiruto 
uoste dabar stovi še-'-i ga
lingi Amerikos kariniai

Vėliausios

Pasaulio
New Yorkas. — Laikraš

čiui einant spaudon tre
čiadienio vidudienį pradėjo 
ateiti pirmos žinios apie 
Pirmosios Gegužės šventi
mą šiais metais. Maskvo
je demonstracija, sako AP 
agentūra, buvo didesnė, ne
gu praeitais, metais. Kari
nį paradą priėmė Žuko
vas. Pekine, Kinijoje, de
monstracijoje dalyvavo pu
sė milijono žmonių, Tribū
noje šalia Mao radosi Vo- 
i’o ši lo v as.

Liaudies valdoma p r o v i u c i j a 
Ind i joje p 1 a n u o j a valstybini 
svetimšalių valdomą pra

Deli. — Komunistinė Ke- 
ralo's provincijos valdžia 
paskelbė, kad ji planuoja 
nacionalizuoti tos srities, 
fabrikus ir įmones, kurie 
priklauso svetimšaliams. 
Kaip žinia, Keraloje rinki
mus laimėjo komunistai ir 
jie ten sudarė vietinę val
džia.

Keralos pramonės reika
lų ministras Goplan pas
kelbė, kad Kerala naciona
lizuos svetimšalių valdo
mus fabrikus, bet tą.darys 
laikantis bendrų Indijos 
įstatymų, o tie įstatymai 
reikalauja, kad privatiniai 
savininkai būtų už atimtus 
fabrikus atlyginti pinigais.

Jis nežino, kutomet, bet 
jis nrpraranda vilYes

Chicago. — Vice-prezi- 
dentas Nixonas čia pasakė, 
kad “ateina didi revoliucija, 
kuri nušluos nuo žemės pa
viršiaus komunizmą”. Diek 
Nixonas sakė, kad jis ne
žino, kuomet taip įvyks, 
bet jis turi vilties, kad ne 
už ilgo. . .

Kopenhaga. — Danijos 
premjeras Hansenas atsakė 
į premjero Bulganino į- 
spėjantį laišką. Hanseno 
atsakymo esmė: Danija pa
siliks NATO eilėse, nors no
ri draugiškų santykių ir su 
TSRS.

laivai. Kartu su tūkstan
čiais jūrininkų tame lai
vyne randasi 1,882 marinai.

šešto Amerikos laivyno 
kamandantas adm. Brown 
paskelbė, kad jo laivai yra 
“viskam pasirengę, net pil
nam karui”.

Pro-vakarietiška Libano 
valdžia patenkinta laivyno 
vizitu ir marinų išlipimu. 
Premjeras Malikas pareiš
kęs, kad tai yra kaip ir 
garantija, jog “Amerika 
rimtai nori pastoti kelią 
komunizmui Artimuose Ry
tuose”.

naujienos
i Londonas. — Tarybų Są
junga pasiūlė naują nusi- 
I ginklavimo ir karinės ins- 
■ pekcijos planą. Sovietai 
sutinka atidaryti inspek
cijai didelę dalį Sibiro, jei
gu Amerika orinei inspek
cijai atidarys Alaska ir va
karinę teritoriją nuo Mi
ssissippi upės iki Pacifiko.

Washingtonas. — Arti
mas velionio Einšteino II 
bendradarbis prof. Nathan 
federalinio teismo nuteistas

• “už panieką Kongresui”.

Tie pinigai turėtų ateiti 
iš centralinio Indijos iždo. 
Labai abejojama, ar Indi
jos valdžia, kurios prieša
kyje stovi Kongreso parti
ja, sutiks bendradarbiauti 
su Keralos vietine valdžia 
nacionalizavime. Bet jeigu 
Koralai ir nepasiseks dabar 
nacionalizuoti' fabrikus, tai 
komunistai bent parodys 
žmonėms, ką jie darytų,-jei
gu jie stovėtų prie vairo na
cionaliniu mastu.

Dauguma Indijos laik-. . 1 raščių pripažįsta, kad di-) 
dėlė dauguma Indi jos, žmo
nių simpatizuotų nacionali
zavimui.

Atėnai. — Specialus pre-l 
zidento Eisenhowerio pa
siuntinys Richardas da- 
bar čia, Graikijoje. Jis 
taipgi norėtų vykti Jorda- 
nan, bet karaliaus Huss'ei- 
no režimas jam davė su
prasti, kad jo apsilanky
mas nepageidaujamas, šiuo 
metu, nes pabrėžtų, kad 
Jordanas dabar kaip ir A- 
merikos satelitas.

Colombo. — Pirmas Ta
rybų Sąjungos ambasado
rius Ceiloinui atvyko čia ir 
pristatė savo kredencialus. 
A’nskčiiau Ceilonas ir Tary
bų Sąjunga neturėjo diplo
matinių santykių.

Į Maskvos kaltinimus apie 
Jordaną Washingtonas irgi 
atsako panašiu kaltinimu...
Washingtonas. — Tarjbų 

Sąjungų apkaltino kekes 
dienos atgal Ameriką inter
venciniuose žingsniuose 
Jordane, tai yra, maišymie- 
si vidujiniuose Jordano rei
kaluose. Dabar atėjo atsa
kymas: Washingtonas kal
tina Maskvą kaip tik tame 
pačiame. Valstybės depart
ment spaudos sekretorius 
Lincoln White paskelbė, 
kad Amerika ne tik neskai
to savęs kalta intervenci
joje, bet interventai yra, 
girdi, antroji pusė. Jis sa
kė, kad jeigu buvo inter
vencijos, tai ją pravedė 
Sovietai “per tarptautinį 
komunizmą”.

White sakė, kad tarptau
tinis komunizmas sąmoks- 
liavo, kad nuversti karalių 
Husseiną. Jis neminėjo na

Singapore asamblėja nesutinka, 
kad komunistai nekandidatuotų
Singapore. — Vietinė a- 

samblėja, tam tikros rūšies 
steigiamas seimas, patvirti
no naują šio miesto sįįovį: 
Singapore bus* pusiau ne
priklausomas vienetas Bri
tanijos bendruomenės są
state. Miestas tvarkys vi
sus savo vidujinius reika
lus, nors britai palaikys 
karinę kontrolę ir užsienio

Sen. Humphrey 
pas G. Nasserį
Kairas. — Senatorius H. 

Humphrey, demokratas iš 
Mimiesotos, kuris dabar 
lankosi Egipte, tapo priim
tas prezidento Nasserio. 
Sen. Humphrey sakė, kad 
jis tik norėjo išklausyti Na
sserio nuomonės, bet pats 
nieko jam nesiūlė ir nebu
vo įgaliotas su juom kalbė
tis kaip oficialus Amerikos 
atstovas.

Iš pradžios' buvo abejo
nių, ar Nasseris priims se
natorių Humphrey, nes «is 
senatorius yra draugin
gas Izraeliui ir yra keletą 
kartų kalbėjęs įvairiuose 
pro-izraelietiškuose mitin-1 
guose New Yorke. Bet 
Nasseris buvo informuotas, 
kad Humphrey kėliau i a su 
senatine tyrinėjimo misija, 
kurios tikslas, yra formu
luoti Amerikos užsienio po 
litiką — ir jis jį priėmė.

Ammanas. — Karalius; 
Husseinas sako, kad Jor
dano komunistai yra “žy
diškų Izraelio komunistų 
broliai” ir jie, esą, “Gauna 
įsakymus iš Tel Avivo, vy
riausio komunizmo centro 
Artimuose Rytuose”.

Tegucigalpa. — Hondu
ras ir. Nicaragua dar ran
dasi prie karinio konflikto 
prarajos.

cionalistinio premjero Na- 
bulsio, kuris* turėjo parla
mento daugumos paramą, 
bet kurį karalius pa'alino.

Jordanas dar nnpriima 
Eisenhowerio doktrinos
Iš Ammano pranešama, 

kad Jordano valdžia atsi
sako oficialiai pagirti Ei
senhowerio doktriną. Jor
danas taipgi neplanuoja 
tuojau prisidėti prie Bag< 
dado pakto. Bet Valstybės 
departmento ekspertai čia 
nepyksta ant Husseino ir 
jo valdžios — čia supranta
ma, kad Husseinas tiktai 
“juda pamaži”,’bijo per
daug įerzinti Jordano ma
ses, bet jis planuoja, jeigu 
tik galėtų, pilnai sugretin
ti Jordaną su vakarietišku 
bloku.

santykius.
Singapore asamblėja pa

tvirtino britų pateiktus au- 3 
tonomijos planus, tik vieną 
dali atmetė: britai buvo • 
pasiūlę, kad Singapore pri
imtų įstatymą, kuris 
draustų komunistams sta
tyti kandidatus rinkimuo
se. Asamblėja, betgi, didžia . 
dauguma tą siūlymą atme
tė.

Singapore turi apie mili
joną gyventojų. Nors jis 
randasi Mala jos pusiasaly
je, jo gyventojų daugumą 
sudaro ne malajiečiai, o ki
nai. Didelė dalis Singapore 
kinų yra nusistatę drau
giškai link Pekino valdžios 
Liaudies Kinijoje.

Parinko penkis 
did. senatorius
Washingtonas. — Dveji 

metai atgal Senatas sudarė 
specialų komitetą, kuris 
turėjo nuspręsti, kokie 5 
senatoriai Amerikos istori
joje labiausiai pasižymėjo 
ir užsitarnavo apibūdinimo 
“didis senatorius”. Parin
kimo komiteto ' priešakyje x 
stovi jaunas demokratinis 
Mass, senatorius John F. 
Kennedy.

Buvo parinkta apie 20 
praeities senatorių, tarp jų • 
tokie, kaip Wagneris, Bor- 
rah, Lehmanas. Bet iš tu 
parinktų penki išskirti 
kaip' galutinai laimėję: • 
Henry Clay iš Kentucky, 
Daniel Webster iš M&ss., 
John C. Calhoun iš $outh 
Carolinos, Robert M. La 
Follette Sr. iš Wisconsin^) 
ir Robert A. Taft iš Ohio.

Garsiausias Šių penkių, 
be abejo, yra Daniel Web
ster, ktlris Amerikos isto
rijoje geriau žinomas, ne* 
gu kai kurie prezidentai.

i
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PAŽYMĖJIMAIS”
IJJ rugvaj iečių “ Darbe”

skaitome:
“Neseniai vienas drau

gas sumanė pirkti rašomąją 
mašinėlę. Parduotuvėje jis 
nustebo, kuomet jo parei
kalavo policijos ‘Atestado 

a neces.idad’, — ‘reika
lingumo pažymėjimo’ pre

 

kei nupirkti.

Draugija, Liutkus darbavo
si jos eilėse ir už kelių me
tų buvo išrinktas Draugi-, 
jos iždininku.

“Kai 1918-19 metuose kai
riųjų lietuvių eilėse pasirėš- 
kė dvi viena kitai priešin
gos sroves, Kazys Liut
kus nuėjo su dešiniųjų gru-’ 
pe, nors
ii buvo labai

Brooklyne ir kitur 
menka ir nei- L

“Literatūros

IR MOKYTAS IR VISKĄ ŽINĄS
PRIEŠ JORDANO karalių Husseiną sukilo tos ša

lies visuomenė,\liaudis, dėl to, kad jis bando pakreipti 
Jordaną “į Vakarus”, dėl to, kad jis atsisako veikti išvien 
su Egiptu ir Sirija, prieš imperialistų užmojus.

Karaliui Husseinui pavyko kol kas, su kariuomenės 
talka, nepasitenkinančiuosius “suvaldyti” — kaip ilgam,

Husseinas buvo nuvykęs Į Saudi-Arabiją tartis su! ARALAI PRAŠO TALKOS 
tos šalies karalium Saudu, ieškoti pas jį globos. Sako
ma, Arabijos karalius, kur dar tebeviešpatauja vergija, 
suramino Husseiną. O kai pastarasis grįžo atgal į Jor
daną, tai pareiškė, kad jis nesitarsiąs su Sirija ir Egip-

sieninėms prekėms nupirk
ti reikalingas policijos pa
žymėjimas tiek rašomo
sioms mašinėlėms, moto
rams ir k i t.

“Sakoma, k
sumažinti
kontroliuojantv

manoma

Draugijos- 
Centras ėjo su kairiaisiais 
ir atmetė Socialistų parti
jos globą. Tuo laiku (1919 
m.) Liutkus buvo LLD iž
dininku. Ižde buvo apie 
$2,000. Sakydamas, kad da
bar tik jis vignaš yra lo-

Husseinas — jaunai vyrukas,

Jo politika šiandien tokia: areštuoti ir kalinti tuos, 
kurie kalba, kurie nori, kad Jordanas laikytųsi išvien 
su Egiptu ir Sirija, kurių politika — neutralumo politi
ka. Pranešimai skelbia, jog tūkstančiai Jordano piliečių 
yra areštuoti, o kitus dar siekiasi areštuoti.

apie 21 ar kiek ten
metų amžiaus. Jis nepatyręs, jis mažai žino, jis negali, 
jei ir norėtų, spręsti valstybinius ir sudėtingus tarptau
tinius reikalus.

Bet tuojau po to, kai Husseinas pasišiaušė, prieš 
Egiptą ir Siriją, kai jis pradėjo pulti “komunistus” 
(komunistu jis vadina kiekvieną, kuris griežčiau kovoja 
prieš jo žalingą politiką), tai Amerikos, komercinei 
spaudai tasai karaliukas jau patapo antruoju Saliamo
nu, išminties šaltiniu.

Ir mūsų vyriausybė jau siūlo jam 10,000,000 do
lerių paramą, o jei reikalaus, tai ir fizinių jėgų duos, 
nepaisant to, kad Jordano liaudis jam nepritaria, ne
paisant to, kad Husseinas laikosi tik diktatoriškomis 
priemonėmis.

Visa tai ir parodo mūsų valstybės departmento po
litikos nenuoseklumą. Ši politika, yra tokia: palaikyti 
kiekvienos šalies valdovą, kuris tik suka dišelį “Į Va
karus”, nežiūrint, kad prieš toki “vadovą” vyksta žmo
nių sukilimai, reiškiami didžiuliai žmonių nepasitenki
nimai.

DEŠIMTMETIS NUO CVIRKOS MIRTIES
ŠIANDIEN, gegužės 2 dieną, sukanka dešimt metų, 

kai mirė vienas žymiausiųjų Lietuvos rašytojų bele
tristų, Petras Cvirka.

Jis mirė dar jaunas, vos tesulaukęs 28 metų am
žiaus. Jis mirė pačiame subrendime, kaip žmogus, kaip 
rašytojas. Širdies smūgis parbloškė šį daug davusį ir 
dar daugiau žadėjusį lietuvių tautai žmogų-kūrėją.

Petras Cvirka mirė, tačiau jo darbai gyvuoja. Jis 
tebėra vienas mėgiamiausių Lietuvos rašytojų. Jo ne
maža raštų yra išversta į daugelį kitų kalbų ir per šį 
rašytoją kitos tautos susipažįsta su lietuvių kultūra, su 
Lietuvos žmonių gyvenimu ir siekimusi.

Iš rašytojo Petro Cvirkos semiasi įkvėpimą ir pa
mokas. jaunieji Lietuvos rašytojai ir poetai. O tokių 

-rašytojų Lietuvoje atsiranda vis daugiau ir vis talen
tingesnių.. Abejojame, ar pats Petras Cvirka buvo kada 
pagalvojęs, kad praėjus dešimčiai metų po jo mirties, 
tarybinė lietuvių lįteratūra. pasieks toki aukštą lygį, 
kokį pasiekė.

Jei ne beširdė, stagi 'mirtis, rašytojas Cvirka dar 
būtų davęs daug, daug lietuvių tautai!

Vilniaus spaudoje skaito
me :

“Lietuvos Mokslu Akade
mijos 
gavo 
ha n o

mokslinė biblioteka 
pirmąjį laišką su Li- 
pašto ženklu.

“Taika — mūsų šventas 
reikalas — pasiekė nepap
rastą pažangą” — šiame 
laiške prancūzų kalba rašo 
pedagogas iš Balbeko Abdo 
Mo r tada Hu sei nas.

“. . . Arabų tautos dėkin
gos jums už jūsų kilnią pa
galbą prieš imperialistus, 
angliškuosius - prancūziš
kus- - izraeliškuosius ag
resorius.

... Aš labai noriu populia- 
jūsų kraštų idėjas ir 
nes socialistinė kul
iu menas padeda 
mūsų bendroje ko- 

eš imperialistų 
naują nusikalsto-

rinti
mena, 4. Z
turą
mums
v oje
ruošiama
m a kava v C

Toliau laiško autorius 
prašo puisiųsti jam ir jo 
draugams

Draugijos centre, o visi ki
ti yra eretikai ir po 
liai, Liutkus atsisal 
duot Draugijos iždą kai
riesiems ir užšaldė jį savo 
rankose. Reikalas atsidū
rė teisme. Kad advokatai
nesuvalgytų iždą, gahi ga
le, buvo nutarta pasidalinti 
likusius pinigus. Li 
gavo pusę ir kairieji

“Nesakome, 
Liutkus norėjo 
pinigus 
naudai.

savo

V1LNIUS.—Sekmadienį1 
balandžio 7 d. Vilniaus vi
suomenė iškilmingai pami
nėjo Tarybų Lietuvos dar
bo žmonių mylimojo rašy
tojo Antano Vienuolio - Žu
kausko 75-ąsias gimimo 
metines.

Žodis suteikiamas Lietu
vos Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Sekretoriui 
S. Naujalio i. Jis paskelbia 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nes Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
įsaką del Idetuvos T S R 
Liaudies rašytojo garbės 
vardo suteikiamo Antanui 
Vienuoliui-Žukauskui

I j i etų vos A u kšči ausi osi os 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninkas J. Paleckis karštai

ir literatūros instituto dar-' 
buotojai, Tarybų Lietuvos 
sostinės ir periferijos teat
rų, respublikinių laikraščių 
ir žurnalų redakcijų atsto
vai, Vilniaus pionieriai, 
moksleiviai, . skaitytojai iš 
Ukmergės rajono. Rašyto
jui suteikiamos dovanos,

jungos valdybos sekretorius» 
M. Sluckis perskaito sveiki
nimo telegramas, gautas A 
nuo broliškosios Baltarusi
jos rašytojų, iš saulėtosios 
Gruzijos ir Azerbaidžiano, 
nuo Latvijos, Kirgizijos, 
Uzbekistano tarybinių ra
šytojų organizacijų, nuo 
mokslininko Otrembskio iš 
Lenkijos, nuo Lietuvos kul
tūros ir meno veikėjų, kū
rybinių ir visuomeninių or-t 
ganizacijų.

— Nuoširdžiai dėkoju 
partijai ir vyriausybei už* 
aukštą apdovanojimą, kuris 
man suteiktas septyniasde
šimt penktųjų gimimo 
tinių proga, -— giliai susi- . 
jaudinęs kalba A. Vienuo
lis. — Aš noriu padėkoti 
partijai ir vyriausybei savo 
ir visų rašytojų vardu už 
puikias kūrybinio darbo są
lygas, už didelį rūpinimąsi 
liaudies gerove, lietuviško
sios kultūros vystymu. Nie
kada Lietuvoje nebuvo tiek 
daug mokyklų ir kultūroj 
įstaigų, kaip dabar. Dau
gelis jūsų, o ypač jaunimas, 
nežino, kaip gyveno mūsų 
žmonės prieš kelias dešiių-t 
tis metų. Aš gerai prisi
menu carinės priespaudos 
laikus, kai mokykla ir kuL 
tūra buvo prieinami .tik iš
rinktiesiems, kai 
buvo skandinama 
ir prietaruose.

Septyniasdešimt 
metai istorijoje —tai lašas 
laiko mariose, gi atskiro 
žmogaus gyvenime — tai 
tam tikra riba, tai jau žmo
gaus gyvenimo vakaras, ki
taip sakant, senatvė. Bet 
argi senatvėje nebeesti gra
žių saulėtų dienų ir žaviir- 
gų žvaigždėtų naktų? Tr 
saulė, kai leidžiasi į vaka
rus, ar ji ne malonesnė, ar 
mūsų širdžiai ji ne rames
nė? Argi ne kiekvienam 
amžiui savi džiaugsmai ir 
vargai? Argi šiandien man 
nedžiugi diena, kad aš galiu 
kalbėti tokiai didelei audi
torijai? Prisipažinsiu, kad 
man senatvė nemažiau ma
loni, kaip ir jaunystė. Nors 
ir ne taip dažnai pasišaunu 
naujiems žygiams bei už
mojams, bet nesijaučiu, kad 
būčiau pavargęs- gyvent ir 
kurt, ir dabar, sulaukęs 
septyniasdešimt penkerių 
metų, vis dar gyvenu kūry
ba ir svajoju apie nepara
šytus siužetus, vis dar ti-' 
kiuesi užbaigti, ką esu užsi
brėžęs. Man ir mano kar
tos žmonėms teko pradėti 
literatūrini dauba carinės 
priespaudos laikais ir dirb
ti jį buržuazijos viešpatavi- 

i mo metais, ką i kūrybai ne
buvo palankių sąlygų. Koks 
begalinis skirtumas, kai 
palygini anuos laikus su ta
rybiniu gyvenimu — dabar 
mūsų, darbo žmonių, val
džia nesigaili pastangų ug
dyti literatūrai. Mes, se
nieji rašytojai, džiaugia
mės, kad mūsų pradėtas 
darbas nepaliktas likimo 
valiai, kad jau atėjo šAii- 
ni ir talentinga jaunųjų^ 
pamaina, kuri, Tarybinės' 
vyriausybės ir Komunistų 
partijos globojama, didžių
jų meninio žodžio melstu 
ugdoma ir mokoma, iškels 
mūsų' literatūrą į tokias, 
meno viršūnes, apie kurias i 
mes seniau tik svajoti te
galėjome.

—Visiems, visiems, čia, 
susirinkusiems ir manfe- 
sveikinusiems, ačiū, — bi4- 
gė savo kalbą A. Vienuolis.

Po vakaro iškilmingos|ios 
dalies įvyko koncertas. , - . ■ > 1 
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Sveikina jubiliatą Lietu
vos Grožinės literatūros lei
dyklos darbuotojai. Jie įtei
kia rašytojui jubiliejaus iš
vakarėse leidyklos išleistą, 
dar-spaustuvės dažais kve
piančią knygutę, pasako
jančią apie A. Vienuolio 
gyvenimo ir kūrybos kelią.

Kauno miesto atstovai, 
sveikindami jubiliatą, kal
bėjo apie didį jo kūrinių po-

nivo

kad

asmeninei

Antanas Vienuolis savo darbo kabinete

A
. • Via

tikėjosi su grigaitininkų 
pagelba sukurti savąją Li
teratūros Draugiją. Įš to, 
žįnoma, nieko neišėjo ir 
po vienerių ar dviejų mė

liu Kazio Liutkaus draugi-

knygas ir meno r. 
albumus. Baigdamas jis i' 
rašo:

“Mes esame 
imperializmas 
tas iš arabu 
pasaulio.

tikri 
bus

i negarbingai mirė, nona- 
‘gdama išleisti nei vienos

knygos.
“Tuo tarpu senoji Litera

tūros Draugija greit atsi
peikėjo nuo finansinės kri
zės, ir pradėjo augti daug 
spartesniu tempu. 1920-21 
molais Literatūros Draugi- 
jon įstojo tūkstančiai nau
ju nariu. 

a Tautkui

sveikina A. Vienuoli - Žu
kauską 75-ųjų metinių pro
ga, linki geros sveikatos, 
jėgų kūrybiniame darbe.

Jubiliatą sveikina profe
sorius V. Mykolaitis - Puti
nas, rašytojas J. Šimkus.

Šiltais žodžiais A. Vie
nuolį sveikina jubiliejaus 
proga Lietuvos Kultūros 
ministras J. Smiglevičius, 
Vilniaus miesto darbo žmo
nių deputatų tarybos vyk
domojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas J. Abišala,

.. kad! Trump 
1.'stu.m'| kolonij 
ir viso . i-i- f

nai pagyvenęs kitose 
ijone K. Liutkus persi-

Tėgy-
vuoja taika!”

“Mokslu Akademijos bib
lioteka Abdo Mortadai Hu
seinui išsiuntė pirmąją 
knygų siuntą.

“Mokslų Akademija pra
deda užmegzti betarpiškus 
ryšius su arabų šalimis. Ne
seniai iš čia išsiųsti Mokslu 
akademijos darbai Egipto 
mokslų akademijai, Egipto 
geologų draugijai, Egipto 
matematiku ir fiziku drau
gijai ir Nacionalines tyri
mo tarybos, mokslinės infor
macijos departmental 
re”.

linija buvo dešiniausių so
cialistų. linija ir jis virto 
tipišku raudonodžiu.

“Vėliau, kada 1936 me
tais įsisteigė Amerikos Lie
tuvių Kongresas, kuriame 
kairieji ir socialdemokratai 
per kelis metus veikė bend
rai kovoie 
Lietuvoje,

Kapsuko vardo universite
to prorektorius E. Meš
kauskas, Lietuvos Mokslų 
akademijos Lietuvių kalbos

veiki Lietuvos darbo žmo
nėms, kuriantiems savo ša
lyje socializmą.

—Mes neradome tokių 
gražių gėlių, kurios galėtų 
tikti Jūsų, brangus jubilia
te, šventės grožiui, — sako 
J. Švedas, sveikinantis Lie
tuvos nusipelniusio kolekty
vo liaudies dainų ir šokių 
ansamblio vardu. Ansamb
lio atstovai čia pat, prita
riant kanklėms, atlieka lie
tuvių liaudies dainą “Vai 
gi gražus gražus rūtelių 
darželis.”

Lietuvos dailininkai, pa
sveikinę jubiliatą, įteikė ra
šytojo biustą, keletą peiza
žų'.

Tarybinių rašytojų są-

liaudis 
tamsoje

Kai-

APIE K.‘LIUTKŲ ir
SENĄ ISTORIJA

Mes rašėme Laisvėje, kad 
Chicagoje mirė Kazys Liut-. 
kus, bet nepaminėjome to 
įvykio, kuris atsitiko su Li
teratūros Draugija, kai ve
lionis 1 buvo jos iždininkas.

i Tuo klausimu parašė Vil
nis, todėl mes čia paduosi
me kai kuriuos tos senos is-’ 
torijos dalykėlius.

* Vilnis rašo: j
“Jis buvo teisingas žmo- 

! gus. Kada li?15 metais įsi-' 
|kūrė Lietuvių Literatūros!

fašizmą

nuo fanai i z mi

Lietuviu Kongrese. Bet ka
da grigaitininkai nutarė 
numarinti Kongresą, jisai 
buvo su jais”.

MOKSLEIVIAI ĮSIGYJA
SPECIALYBES

Radviliškis. — Rajono kul-

Kaip buvo nužudytas pirmasis Lietuvos
ateistas-bedievis

KAZIMIERAS LYŠČINSKIS buvo pirmasis Lietu
vos ateistas-bedievis. Už tai jis turėjo atsakyti savo gy
vybe.

Apie Kazimierą Lyščinskį, tą drąsųjį kovotoją 
prie* fanatizmą, parašė veikalą Juozas Jurginis, prieš 
Antrąjį pasaulinį karą lankęsis Amerikoje, o šiuo metu 
gyvenąs Vilniuje ir dirbąs Lietuvos Mokslų akademijoj.

Vilniaus “Tiesa”, recenzuodama Jurginio knygą, 
* šitaip trumpai apibūdina Kazimierą Lyščinskį ir.jo nu

žudymą :
“Vilniaus akademija XVI—XVII amž. buvo jėzuitų 

mokslo centras. Ji ruošė teologijos fakultete aršiuosius 
katalikybės gynėjus-jėzuitų ordino narius, kur jie bu
vo mokslinami, ugdomi fanatizmo, žiaurumo dvasia ir 
rengiami kovai prieš kitatikius, katalikybės priešus. K. kaip nusikaltęs dievo įžeidimu. 
Lyščįnskas, įstojęs į jėzuitų ordiną, mokėsi akademijos- 
teologijos fakultete. Po dvylikos mokslo metų, kai jam 
beliko padaryti ištikimumo popiežiui įžadą ir įsišven
tinti kunigu, K. Lyščinskis išeina iš jėzuitų ordino ir pa
rtraukia iš akademijas, atrodo, veikiamas abejojimų.

“Jėzuitai uoliai seka K. Lyšeinskio veiklą. 1687 m. 
Braclavo stalininkas Jonas Bzoska, naudocĮamasis Lyč- 

' „činskio pasitikėjimu, pagrobia 15 sąsiuvinių (iš viso £60 
lapų) Lyšeinskio raštų. Ir kai šie raštai, patenka Vil
niaus vyskupui Bžosftovskiui, kai Vilniaus jėzuitai, su-

kinoinechauikams, ir 
chaniky padėjėjams 
šiuose kursuose mol

ki 11 31111'-

Valsi miienes
vardo vidurinės mokyklos vy
resniu,ju klasių moksleiviai.

Tik labai gerais pažymiais 
kursus užbaigė Andrius Druč
kes, abiturientai Algis Ruz- 
g as, J o n a s M e d e k š a, Algirde 
Jakubenas. Jiems Įteikti sta
cionarinio kino mechanikų 
padėjėjų teisių pažymėjimai. 
Viso kursus, baigė 16 moksl--

Koresp.

vipažinę su jais, randa juos esant aiškiąi a‘ieisiiniais,-ka
raliaus Jono Sobieskio Įsakymu Lyščinkis suimamas,

“1689 m. vasario mėnesį Varšuvoje prasidėjo K, Lyč- 
činskio teismas. Teisme posėdžiavo karalius Jonas ‘So
bieskis, aukštieji urėdai ir visi Lietuvos ir. Lenkijos vys
kupai. 1689 m. vasario 28 d. Seimo teisme karalius Jo
nas Sobieskis paskelbė K. Lyščinskiui mirties nuo
sprendį — sudeginti ant laužo, K. Lyščinskis buvo nužu
dytas 1689 m. kovo 30 d. Ant laužo jis sudegino savo 
ateistinius raštus. Paskui budelis nukirto jam galvą ir 
visą kūną įmetė į ugnį. • Taip žuvo pirmasis: Lietuvos 
ateistas”/ * . . ./. u ' .. , - •.. •

Gyvenimas Lietuvoje
VILNIAUSažALIASIS 

APDARAS
Vilniaus gatvės atrodo 

jau pavasariškai. Esant 
šiltam saulėtam orui atlie
kami paruošiamieji darbai 
respublikos sostinės, žalu
mynams sodinti. Aikštėse, 
soduose ir parkuose daro
mos lysvės, ’ sodinami me
džiai ir daugiametės gėlės.

Gyva šiomis dienomis 
Vilniaus apželdinimo tres
to. Prityrusioms m e i s t- 
r am s- gė 1 i n i nk a m s. A n t a n u i 
Kaunui ir Juozui Voicvė- 
nui vadovaujant š i 11 n a - 
minose auginamas pirma
sis milijonas ■ kvepiančių 
“Alisutos,” puošnių “Irezi-

Jomis ,bus papuoštos gat
ves Černiachovskio ‘ir Sto
ties aikštėse i atvirą grun
tą jau pasodinta 20 tūks
tančių daugiamečių narci
zu, flioksu ir kitu geliu.

V aša rą dar gražesnė • bus 
Vilniaus gyventojų- mėgia
ma poilsio vieta -— Lenino 
aikštė. Šį pavasari čia pir
mą kartą bus pasodinta 1,- 
000 rožių ir (langiau kaip 
5,000 tamsiai raudonų ka
nu. .

Didelius darbus taip pat 
numatoma atlikti plečiant 
vertingų veislių . medžių, ir 
krūmų želdinius. Vingio 
parke pradėti ąžuolyno so
dinimo darbai. Čia bus pa
sodinti 35-40 metų ąžuolai. 
Daugiau kaip 2,000 dvide
šimtmečių ąžuolų, liepų, 
vaisius duodančių vaisme
džių, jazminų ir alyvų kilū-

mų papuoš naujai nutiestą 
magistralę tarp miesto ir 
aerouosto. Dideliais me
džiais bus apsodintas gre
ta Vilniaus esantis nemiš- 
kingas šešiolikos hektarų 
plotas.

EKSKAVATORIUS- 
MILŽINAS KAUNO 
HIDROELEKTRINĖS 
STATYBOJE

Kaunas. — Kauno hidro
elektrinės statytojai gavo 
dar vieną ekskavatorių, at
gabentą iš Gorkio hidroe
lektrinės. Jo svoris viršija 
350 tonų, strėlės ilgis siekia 
daugiau kaip 40 metrų, 
kaušo talpa — 7 kubiniai 
metrai. Šiam milžinui at
vežti prireikė 30 geležinke
lio platformų. Mašinos na
šumas per pąmainą siekia 
iki 3,000 kubinių metrų že
mės. 110 centimetrų pločio 
vikšrai įgalina važiuoti ir 
per minkštą gruntą.

Šiuo ekskavatoriumi ba
landžio mėnesį bus pradė
tas darbas hidroelektrinės 
pagrindinio pastato daubo
je. Minkšta žemė leis na
šiai išnaudoti šią mašiną, 
pakeičiančią visus statybo
je turimus ekskavatorius. 
Iki Didžiojo Spalio 40-ųjų 
metinių, su šia mašina iš 
daubos bus išimta pusė mi
lijono kubinių metrų že
mės. Tai įgalins jau šiais 
metais pradėti kloti elek
trinės pastato pamatus.



Jonas Kaškaitis

Pasprukau Mmerikou
Lowell, Mass.

ATSIMINIMAI
(Tąsa)

Tas Hakas, kai bent kiek išsigerdavo, 
pasidarydavo baisus nepraustaburnis ! 
Keikdavo, plūsdavo, kurvindavo, kek- 
šindavo jis lietuviškai savo vokietę 
žmoną, tokią pablyškėlę, išpiepusią, 
skriauznutę moterėlę. Keikdavo ir 
biauriai pravardžiuodavo ir savo ket
vertą vaiku, kurie jo bijojo ir nuo jo 
bėgdavo, slapstydavęs, glausdavos prie 
molinos.

senos, lyg būtu žemaitiškai, lyg ir ki
taip. Tarėsi jie visi trys, apie lietuvišką 
vakarą. Minėjo Vydūną (V. Storastą), 
dar kokius vardus. Vydūną jau buvau 
truputi girdėjęs, bet skaitinėt jo raštų 
gavau gal dar po kelių metų, jau būda
mas Amerikoj.

Rengėsi duot kokią paskaitą, pakviest 
Vydūną. Kalbėjo apie lietuvišką chorą, 
kurį apmokydavo bene tik tas pats Va
nagaitis, o gal ir Vydūnas.

Pavartydavau ir paskaitinėdavau pas 
dr. Visminą ir Amerikos lietuvių laik
raščius. Rimtesnis atrodydavo savait
raštis “Vienybė Lietuviukų”, leidėjas K. 
Paukštis ir J. Pražys, ir “Tėvynė”. Kal
ba atrodė švaresnė ir straipsniai bran
desni. Paskui “Lietuva”, rodos, Olszews- 
Kio vedama Čikagoj. “Draugas”, “Gar
sas”, “Žvaigždė”. Račkausko vedamoji 
“Saulė” — Mahanojaus ‘gazeta” -- bu
vo gyvas kurjozas! Kokia ten nežmo
niška kalba! Nei tai butų žemaitiška, 
pilna barbarizmų, negirdėtų ii’ nesu- 
.pran.amu man žodžių, turbūt, iš anglų 
kalbos suambrytų. Ir pripliaukšta viso
kio niekalo.

Ir kas keisčiausia: tų visų laikraščių 
didumas! Didžiuliai lapų lapai, pilni pri- 
ple^kinti \isokios makalienės, ypač te
kia “Saude”. Tų kvailų karikatūrų gau
sybė, kokių keistu kvailų pasakų, po
kalbių! O tų visokių garsinimų, reklamų, 
skelbimu kokiu miklių, net ir su paveik
sliukais! \ is daugiausia saliunai, saliu- 
nininkai. biznieriai! (Svetimi man žo
džiai.)

Po šiai dienai atsimenu, pats žiūrė
davau tu keistų paveikslėlių ir skelbi
mų, net ir Hakas ir tas pasižiūrėdavo ir 
kvatodavo skaitydaamas, kaip įmant
riai moka tie Amerikos lietuviai gar
sinus.. .

Padarytas atvaizdėlis: žmogus su fra
ku bėga, net jam skrybėlė krinta, o 

■kitas žmogiukas mėžia priešais ir klau
sia:

— Tai kur tu taip bėgi, Raidai?
— Nagi pas Šliakį, ant Grandstryčio. 

Puikus saliūnas, gera visko, šakas alus, 
saldus vynas, o kokie ten pūltebeliai!
Sudieu, man nėra kada. Turiu skubin
tis. . .

S te be jiesi Daka , stebėjaus ir aš, ir ne-
galėjom sumot, kas tai yra tie “piilte-
heliai”. Supratau lik po keliu metų, kad

.tai “po( d tables” — biliardų stalai tai])
vi 's r i a i -ulieluvinti.

Valgy t gatidavom pas Daką paken-
čiamai. vis daugiausia ‘‘senės kartelei
žirniu, p-upii, rūk čių kopūstų, spirge
lį mūsos, v

Kai u t ir uribiivom pas Ilaka ir
jis mane pamatu taip menkai, kaimiš
kai alps i ii ki?: i. tuoj iis patarė nueit ir
nusipirkt 's nt juodą skrybėlę. Tai
nebus taip g?da, ’s gati’ėi pasirodyt. Su-
likau. K a s leisvL'u, tai ne melas, lai ir
įsii alsia u tokią minkštą, juoda, skeltą
\'ii’šiij '.i'1' •bėk*. Sabaliauekiokas nieko
nepirko: Ii i- miestelio, tai ir apsitai-
sęs biuro j<<doriau už mane.

Beidavo m abu .'U Tadu pasivaikščiot.
Mcgdavim i L LT u palraukt j laukus. Be
ra kariu pasilaikė, mudviem taip už
miesto i'C!-išlai-Mant: susitikom koki sc-

I’akinusiai! paskui dr. Vismino, kada 
ir kur būsiąs tas lietuviškas vakaras: 
gal ir mudu su Sabaliaucku dar galėtu
me ten užspėt. Bet neužuspėjom. Užtat 
mudviem teko pasižiūrėt “lietuviško na
mo”. Dr. Visminas pats neturėjo laiko, 
tai jis tik nurodė, kur ir kaip surast tą 
narna.

Ėjom, ėjom gatvėmis, skersgatviais, 
išėjom' Tilžės pakraštin ir galop susira
dom. Nedidelėj pašlaitėj, jau iš tolo pa
matėm nuverstą didžiulį, storą medį, 
turbūt semi, semi ąžuolą. Dr. Visminas 
sakė apie tą medį, patarė įsistebėt, kai}) 
plačiai išsiskleidę jo šaknys ir kaip bū
dingai.

Buvo ko pasižiūrėt. Medžio viršūnių 
ir šakų čia nebuvo: buvo šičia atgaben
tas tik pats jo stuobrys, labai drūtas 
stuobrys, gal bent dviejų sieksnių ilgu
mo. Guli išilgai, paramstytas. Nuo jo 
drūtgalio ėjo išsiplėtę šaknys. Kokios 
galingos, diržingos tos didžiosios šak
nys! Ir su žieve, su viskuo, nelyginant 
būtų kokios šakos. O toliau tos didžiosios 
storosios šaknys išsišakoja, išsiskaido į 
mažesnes šakas, tos i dar mažesnes, tai
kesnes šakeles-šakneles. Ir tu labučiu, 
baltučių šaknelių gyva galybė! Visos 
gražiai nuvalytos, nukapstytos nuo že
mių. Ir tokių yra ilgų ilgų ir tokių lai
bučių šaknelių, kaip ir siūlai,-siūleliai! 
l yg kokio milžino plaukai !

Muziejuj turėtų būt vieta šitokiam pa
vyzdingam specimenui, o čia jis riogso 
atviram ore, ir dar tokioj nuošalioj ir a- 
tokioj vietoj, nedidelio kalnelio ir krū
mų apsaugoj. O ten toliau, tarpe mede
liu stovi ir tas “lietuviškas namas”. At
rodo, kai]) ir paprasta kaimo pirkelė, 
iš rąstų suręsta, pastatyta, šiaudiniu 
stogu, ir su kaminu, su langais, su lan
ginėmis. Net ir priemenėlė padaryta ir 
laiptai'iš akmenų sudėlioti. Tilžėj tokių 
pastatų matyt neteko. Na, tai kai mum, 
tai čia ne naujiena, vistiek pasižiūrėt 
malonu ir miela, idomu.

Įėjom vidun. Tuoj priemenėlėj mudu 
pasitiko mandagi moteriškė, vidutinio 
amžiaus, geltonplaukė, mėlynakė, rau
donais skruostais. Ir apsivilkus lietuvi- 
kais tautiškais rūbais, kaip dažnai tek
davo matyt atvaizdžiuose. Ilga, trim! 
pluoštais supinta kasa ir su kaspinu. 
Išvaizda inteligentiška ir kalba lietuviš
kai neblogai. Tipinga Birutė, pagalvojau.

(Bus daugiau)

Pavakariui auštant

nyva padauža, — goglina, su stora laz
da pasiramsčiuodamas. Pažiūrėjo į 
mudu, mato, kad mes keistai apsivilkę, 
tai ir pradėjo sekt paskui mus. pradė
jo kabinus. Matyt, girtokas, giriasi: 
Ich bin in Kopenbagen gewesen, ich bin 
in Amsterdam gewesen (Aš esu buvęs 

Hen ir ten ir dar ten). Supraskit, aš labai 
“buvaunas” vyras, labui gudrus vyras. 
Mum pasirodo ’ubai įtartinas, dar ką iš
kaulys ar nusuks. Tai mudu ir ėmėm 
greičiau ruo io skuost. O jis vytis iš pas
kos. Bet mes gerai pasileidom ir pabė
gom. Ats:grįžę matėm: mojuoja, su lazda 
ir keikiasi, “kaip Haučius”. Daugiau, 
saugumo dėlei, vaikštinėt ten nebojom.

Pas. dr. Visminą kelis kartus buvo a- 
tejęs, maty , supratingas vyras, Jonas 
Vanagaitis. Augalotas, liesas, smailu 
veidu, ilgais plaukais. Neblogai kalbėda
vo lietuviškai. Dr. Visminas, sakė, jis e- 
sąs nieko sau veikėjus tarpe T'ilžes lietu- 

’ vių. Kartą Vanagaitis atėjo drauge su 
tokia lėta moteraite ar mergina Zaunyte, 
už jį gerokai vyresne, lėtos, tąsytos tar-

Sveikas Pavasari, kad vėl atriedėjai!
Rūsčiais savo žvilgsniais

aplinkui dairais.
Visas tavo darbas, ką pernai pradėjai, 
Ir vėl pa veistas šiurkščiais stagarais.
Saulute vis aukščiau kildama kas rytas, 
Slauges žydraakės veido šypsena, 
Apžiūrinės žaizdas, žiemos padarytas, 
Vėl žaliais lapeliais jas pridengdama.
Vėl ant gamtos scenos išeis vasarėlė, 
Gėlėmis savo galvą papuošus.
Žiema ir' nenoroms išsinešdins vėlei, 
Pikta savo loši atlošus.

v c

Pavasaris karštai prie savo krūtinės 
Priglaus vasarėlę mielą,
Ir saldų bučki nuo lūpų nuskynęs, 
Atiduos jai “širdį” ir “sielą.”
Ir mes, gamtos meilės, grožės sužavėti, 
įgausim naujo ryžto
Lai diržingo delno į delną sudėto 
Skoni storasprandžiai pažįsta!

Šėriau Vincas

Nesivčlinkitc, Laisves Prietcliai
Tuojau pasisakykite, kad stojate j Lais

ves prieteliy eilę, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite, 
po kiek galite mokėti į mėnesį, ir pradėkite 
darbą. ,
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Mirė V. Brastavičius

Netikėtas mirimas įvyko 
Lo welly, tai Laisvės skaityto
jas V. Brastavičiuą. Jis prieš 
keletą savaičių buvo užgautas 
automobilio nelaimėj. Prabu
vęs ligoninėj porą savaičių, 
pargrįžo namo, bet nesijautė 
gerai. Velykų pirmadienį kas 
tai jam užėjo mintin, pasiėmė 

i Taxi ir nuvažiavo ant ežero 
žuvauti. Ten jį ištiko širdies 
smūgis ir tokiu būdu pabaigė 
gyvybę.

Jis buvo pavienis, .jau su
laukės 70 metu ir pasiturintis, 
šermenis aptarnavo jo pusbro
lio M. Jankiavičius, graborius, 
S. ir J. Sadauskai. Palaidojo 
su bažnytinėmis apeigomis, 
Nors jis neidavo bažnyčion nei 

i išpažinties, bet po mirties ta
po rožančiais apkabintas ir 
bažnyčion nuvestas. O šioj ga
dynėj kunigėliai nepaiso, pri
ima kad ir bedievius bile tik
tai yra dolerių.

žinoma, negalima kaltinti 
numirėlį : jis negyvas, negali
protestuoti, tai gali pasielgti 
sp juo kaip kas nori, bet visa
me kalti tie, katrie laidoja.

Dr. Karsono sveikatai su
silpnėjus, balandžio 29 fl. bu
vo išvežtas į ligoninę, kur ir 
mirė bal. 30 d.

A. Rutkauskas irgi .jau dvi 
savaitės kaip guli ligonbuty, 
irgi silpnas. Tai jau trečias 
sykis. Gaila gorų draugų ir 
I .aisvės skaitytoj ų.

Dar serga ir Koyutis, bet 
jau-ne taip blogai.

Vėlinu draugams pasveikti 
ir dar kartu pagyventi. Būtų 
gerai, kad draugai, kurie ga
lit, atlankytume! mūsų drau
gu^ ligonius. J. B.

Plymouth, Pa.
įKlaidos pataisa

Balandžio 30 dienos Laisvė
je yra padaryta klaidai

Turi būti: Lietuviu Laisvų 
Kapinių Wyoming apvaikšČio- 
jimas su programa įvyks ge
gužės 3l0 d. (Memorial Day) 
kaip kasmet įvyksta (o no 
taip, kaip tilpo balandžio 30 
ei. Laisvėje).

Gegužės 4 ai* 11, tik talka 
turi būti padaryta kapinių ap
valymui. V. Z.

APGAVO 200 DENTISTŲ

Queens gyventojai Henry 
Comcns ir jo žmona patraukti 
atsakomybėn kaip Židikai. Jie 
iškolektavę iš 200 dentistų 
virš $11,000 neva Įvairiems 
dentistų užsakymams, kurių 
jie neišpildę.

Į AR BIBLIJOS
PASAKA į

apie Samsono spėką i 
turi kokią reikšmę?

H Kranas Bitautas, išradėjas Nau
jos Gadynės --“New Era“ mišinio į

' galvai mazgoti, sako: Stiprūs j 
' plaukai duoda energijos, daro 
n asmenį jaunu. Pats išradėjas ‘ 
įir daugelis kitų jį vartoja jau
per 40 metų ir jie turi jaunus'’ 

! plaukus ir nepaprastą energiją, j 
’ Išradėjas pataria visiems naudo- J’ 
Ui Naujos Gadynės mišinį. Pri- i 
siųskite $2.00 už 8 uncijų bonką.'į

F. BITAUTAS į
303 So. Pearl St.
Denver, Colorado !'

MEDUS
Jeigu dar neparsitraukėte Natū

ralia 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 Natūralia medaus. 3 svarai 
(kvorta) $1.35.

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

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas
J. W. THOMSON

RED 1, Itt. 32, N, Franklin, Conn.

I------------------------ ---------

IZRAELYJE AREŠTUOTA, 
ATVYKO NEW YORKAN

Mary F. 1 lagan buvo Izrae
lyje areštuota kaip Sirijai tar
naujanti šnipe, bet vėliau bu
vo paleista ir dabar orlaiviu 
atskrido į New Yorką.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

Keypunch Ojierators. Imm. open
ings. Exp. operators on 0-16 or 
0-24 and 0-26 machines. Steady 
year round employment. Center 
City office. 5 day week. Pleasant 
working conditions. Salary com
mensurate with experience and 
ability, excellent company benefits. 
Apply: GI LI’ OIL CO., 1515 Locust 
St., or call PE. 5-4240. Ask for 
Mrs. J. M. Lindelow. (85-91)

WOMAN

Experienced for permaneht posi-' 
tiori in religious institution. Duties 
are—assisting in Dining Room and 
Kitchen. Live in, maintenance, plus 
good salary. Good personnel policies. 
Phone to arrange appointment.

> TR. 7-8929

(85-91)

TAIP KALBA PAVASARIS
O kartu su juo ir Tavo širdis, kuri Tau sako: Nepalik manęs vie
nos, nepalik be knygų ir jų meilės, be kurios gyventi aš negaliu. 
Nepraleisk progos, duodančios Tau 4 dideles knygas tik už. $5.00! 
Tuoj kišk penkinhjkę į voką ir siųsk, nes Šita auksinė proga yra 
paskutinė, nes knygos jau visai baigiasi.

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusla
pių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų kny
ga, kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, ne
gu mariose vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kai
na $3.. 00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai
tysi. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIA1 (Amerikos lietuvių gyvenimo kny
ga) sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos 
trečiosios dalies darbus, vargūs, kančias, nuopelnus, 
kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina 
tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 
ar 2, ar 3, knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 
tik $4.00. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, III

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

“TEISMO KOMEDIJA”
Abiejose Vietose Suvaidins Brooklyn© Aido Choras

Operetės r-ežiisėrė ir muzikos dirigentė Mildred Stensler

t

Brockton, Mass. Įvyks šeštadienį

Mikli ed Stensler Elena Brazauskienė Nellie Ventienė 
Mokytoja-dirigentė Advokatės rolėje Skundėjos rolėje

Brooklyne Įvvks Sekmadienį

Oegražės 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 Yorke apylinkės 

suvažiuoti ir pasigrožėti muzika ir gražiu vaidinimu.

Gegužės 11 May, 1957 
Lietuvių Tautiško Namo Salėje 

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 
Kviečiame iš visos Naujosios Anglijos visuomenę atsilankyti ir pamatyti 

gražų vaidinimą ir išgirsti malonių dainelių.
Lietuviu Tautiško Namo Draugovė

Jonas Grybas* Petras Grabauskas Tadas Kaškiaučius
Gynėjo rolėje * Saigo lolėje Teisėjo rolėje



New Jersey naujienos
Balandžio 27 d. Literatū

ros Draugijos Antros Ap
skrities parengimas Eliza- 
bethe buvo nedidelis. Apy
linkės svečių buvo mažai, 
mažai buvo ir vietinių. Ta
čiau parengi mėlis duos ke
lis dolerius pelno.

Iš- toliau svečių matėsi 
Vlado Žuko motina ir Ja- 
silionienė iš Binghamtono. 
Programą atliko Aidsiety- 
no kvartetas, ir ji tęsėsi 
virš valandos laiko, pro
gramą graži, dalis susidėjo 
iš operetės “Sudrumsta šir
dis.” Stelmoką itė padekla
mavo Stasio Jasilionio ei
les. Pasirodo* susirinku
siems deklamacija patiko.

Bet kuomet steičiaus nė
ra ir vaidintojai dainavo ir 
vaidino, šalia sėdinčios pub
likos, tai nesudarė tokio 
gražaus Įspūdžio, kokis su
sidaro, kuomet vaidintojai 
dainuoja ar vaidina estra
doj. Kvartete matosi trūku
mų. Prie piano jau nėra 
Balevičiaus. Jo v i e t o j e 
Mildred Stensler. Kvartetą 
sudaro Stensler, Stelmokai
tė, K a š k i a u čius ir Gry
bas. Pirmininkas buvo Be
eis. Ir šiame parengimėly- 
je dirbo draugai Churliai.

Balandžio 21 d. Jersey 
City mirė Ch. Bason (Basa
navičius) nuo širdies smū
gio. Buvo vidutinio am
žiaus žmogus, nevedęs ir 
gyveno su motina. Buvo čia 
gimęs.

Šios šeimos gyvenimo is
torija liūdna. Daugiau de- 
sėtko metų atgal jos penkis 
šeimos'narius ištiko skaudi 
nelaimė. Vieną gražų sek
madienį jie penki — sūnus, 
marti, du anūkai ir duktė 
vyko namo nuo pajūrio. Ir 
skersgatvyje Įvyko didelis 
autobuso su jų mašina su-

sikūlimas, ir visi penki Ba
sanavičiaus šeimos nariai 
likosi užmušti. L i ū d n a s 
vąizdąs tuomet buvo: penki 
grabai vienoj šermeninėj ir 
vienos šeimos jauni žmonės, 
visi grabai balti. Na, ir 
senai motinai, palaidojusiai 
sūnų, tenka gyventi vienai.

Drg. G. Jamison, Living- 
ston’e, jau nuo pereitų me
tų gruodžio mėnesio nesvei- 
kuoja. Jisai gavo stroke ir 
toliau iš namų negali išeiti. 
Ir mes jau jo nematėme iš 
eilės keliuose parengimuo
se, kuomet jisai pirmiau 
buvo nuolatinis parengimų 
lankytojas.

Drg. Jamison buvo veik
lus m ūsų orga n i zac i j ų na
rys. Dainavo per eilę metų 
Sietyno Chore. Jisai yra tė
vas mūsų mylimos Mildred 
Stensler.

•

Teko patirti apje drg. 
Vertelio sveikatą. Jie gy- 
,vena Point Pleasant. Svei
kata taisosi gražiai, jau na
mie ir vaikščioja. Vertelis 
buvo rimtai susirgęs ir per
gyveno operaciją.

Drg. P. Poškus jau dirba, 
bet sako, kad ligoninės ir 
daktarai nesveikųjų kiše
nes labai išprosino. Jis dar 
nėra pilnai sveikatos atga
vęs.

Draugai Churliai sako, 
sostinė Washingtonas gra
ži. Viešbučiai gražūs, bet 
iškaštingi. Pamatyti Wa
sh) ngtono įdomybes reikia 
laiko, gerų kojų ir sveika
tos. Prie kiekvienos įstaigos 
reikia stovėti eilėse. Eilės 
ilgos, iv reikia ištvermės jo
se išstovėti, iki prieini. | 
Jiems ėmė 6 valandas iš į

—~rnntj—br—>»r>ht . i i i “*1

NewYorko^^WZlnka
LIETUVIU TARPE‘ u-

Matykime gražiąją operetę

Sekmadienis jau čia pat. 
Aido Choras jau gerai pasiruo
šęs savo operetiškam persta
tymui Dar turės vienas repeti
cijas šį penktadieni. Tai jau 
bus paskutinis pasiruošimas.

Aidinčiai labai sunkiai dir
bo, kad geriausia prie opere
tės pasiruošti. Daug jie eimr 
gijos turėjo tam išeikvoti. Tai 
dabar .jie laukia publikos, kad 
jinai galėtų tinkamai .jų darbą 
įvertinti.

Tad visi ruoškimės sekma
dienio popietį praleisti Liber
ty Auditorijoje su musų ger
biamais ir mylimais aidinčiais.

Nedidelė lietuviu grupe
Mačiau televizijoje rodant 

lojalumo paradą, kuriame ir 
lietuviai buvo parodyti, Bet jų 
grupė, kiek buvo televizijoje 
parodyta, buvo nedidelė.

Paradui baigiantis vengriš
kų ir kitokių dipukų būrys su
simetė papikietuoti prie Tary
bų Sąjungos atstovybės Jung
tinėse Tautose namo. Sakoma, 
keletas ir lietuvių dipukų ten 
buvo.

Kai kurie jų taip Įsismarka
vo, kad ten buvusi policija tū
lėje karštuolius apraminti.

REP.

Piliečių Klubui tik 
geda daro

MALE and FEMALE

Alwin.ii CnfehTijos Darbininkai

Elizabetho pasiekti sostinę.
PiRelis

CHICAGO, ILL.

Ant Lituanica aikštės, prie 
pat Lietuvių Piliečių Klubo 
Williamsburge šeštadienį ryte 
dipukai ir ju pagelbiųinkai 
ruošėsi savo nuodingų idėjų 
svietui parodymui.

Jie čia triūsė kad pašarvoti 
hitlerinį žirgelį, kuriuomi ga
lėtų joti lojalumo parade 
fifth Ave., New Yorke.

čia susinešė visokias pl'ieš- 
tarybines iškaišąs, kad jomis

Harrimanas vetavo 
unifo.' kritikuojamą 
kom sensacijos kilią

New Yorko gubernatorius 
llarimanas vetavo republiko- 
nų pravestą legislatūroje bdių 
apie nedarbo apdraudą.

Paviršutiniškai žiūrim tas 
įstatymas atrodo darbinin
kams palankus, nes pakelė 
bedarbiui čekio maksimumą 
nuo $:J6 iki $15 į savaitę. Bet 
unijos prieš tą įstatą smarkiai 
kovojo, nes sumos pakėlimas 
buvo tik viena jo pusė. Kitos 
pusės, labai nepalankios uni
jai ir darbiminkams, numatė 
visokius apsunkinimus ap- 
eraudą gauti bendrai — tas 
įstatymui projektas turėjo tiek 
visokių legal iškų techniškumų

ir priedų, kad unijų advoka
tai suprato, jog tūkstančiai 
darbininkų, kurie po dabarti
niais įstatymais nedarbo ap
draudą lengvai gauna, po nau
jų įstatu liktų be apdraudos.

Eilių smerkė visos' New 
Yorko unijos ir jos reikalavo 
is Harrimano, kad jis jį ve
tuotų. Gubernatorius, kaip na- 
sirodė, paklausė unijų balso.

Beje, pasirodo, kad apdrau- 
des čekio suma po tuo atmes
tuoju bilium būtų buvusi pa
kelta nuo $36 į $45 savaitėje 
tik tiems bedarbiams, kurie 
darbo metu uždirba daugiau 
negu $75 savaitėje, kas reiš
kia, nedidelei mažumai.

New Yorko unijose
Quill vėl išrinktas

• New 5'orko miesto CIO ta-
i.vba vėl išrinko savo pirrni-
ninku M chael Quill, T raus
p o r t o dari) i ninku lį ui jos
(TWU) prezidentą. Jis iš
rinktas 
kartą.

ton vieton - dės i nitą

Quill yra Škotijoje gimęs
žmogus, kalbąs anglis kai iki
šios dienc)s su aiškiu škotišk u
e kceiitu. Jis yra ir A FL CIO
vice prezidentu.

Taryba išrinko savo sekre- 
torium-iždininku ligšiolinį tų 
pareigų ejėją Morris lushe- 
witz. Vice pirmininkais išrink
ti .jūrininkų unijos (I.UE) at
stovas Paul Jennings, auto 
darbininkų unijos (UAW.) 
Charles Kerrigan, Amalga
mated siuvėju unijos Murray 
Weinstein ir eilė kitų.

I

Politinėje veikloje
AFL-C1O Politinės apšvie-

tos komitetas (COPE) laikė 
Astor viešbutyje konferenciją. 
Tai buvo COPE New Yorko ir 
New’ Jersey srities pasitari
mai. Tartasi apie politinės ap
švietus ir veiklos stiprinimą. 
Tam darbui kliudo, sakoma, 

j faktas, kad New' Yorko mies
te AFL ir CIO tarybos dar ne- 
susiliejo į vieną organizaciją.

Nuomonės apie Becką
Gurno darbininkų unijos, 

United Rubber W o r k e r s 
Union' prezidentas Buckmas- 
ter, kuris dabar New Yorke, 

Įsake, kad senatimis komitetas 
neturėjo teisės tyrinėti tyms- 
i.erių unijos prezidento Bec- 
ko. Bet Beckas neturi teisės 
būtį unijos galva, sakė Buck- 

I mastelis.
Buckmasteris sakė:

i - “Mes nenorime turėti uniji- 
j niame judėjime vadovus, kurie 
I siekia tapti milijonieriais!.”

Sveikinimai Vilniai
Daugiau laisviečių, sveiki-

nančių metinį Vilnies šėrinin-
l;ų suvažiavimą su dovano-
mis:

Senas Juozas ..... $15.00
K. Milinkevičius . . . 10.00
Kl. Briedis ....... . . 5.()o

» Sofija Petkus . . . . . ; . 5.00
J. Rušinskas ...... . . 2.00
K. Karpavičienė . . . . . 1.00
Tai viso . sūsidary 

$192.00.
s apie

Dalykai taisosi, tik beda,
kad vilniečių suvažiavimas 
įvyks greit, už trijų dienų.

Girdėti, kad dar yra gerų 
laisviečių, kurie šią sumą pa- 
dins. '

R. M.<

Teatruose
Norintieji matyti gerus sce

nos veikalus tą dar gali pada
ryti New Yorke dabar, nors 
teatrinis sezonas jau eina prie 
pabaigos.

Cherry Lane teatre vaidina
mas garsaus airių pažangaus 
dra'maturgo veikalas “Purplė 
Dust” (“Violetinės dulkės”).

Greemvich Mcw\s -rodo “A 
Land Beyond the River”.

Helen Uąyes teatre tebevai
dina svarbų O’Neil veikalą 
“Long Day’s Journey Into 
Night”.

National teatras dar vis 
vaidina “Inherit the Wind”.

Ambasador teatre tebevai
dina “The Diary of Anne 
Frank”.

Trafikas —teismams 
pelningas

Vyri a u s i a s magistratas 
Murtagh paskelbė, kad 1956 
metais miesto teismai iškolek- 
tavo iš trafiko prasižengėlių 
net $12,175,000, arba 3 mili
jonais daugiau negu 1955 m.

Visiems Šiitams
Kreipkitės Asmeniškai

AL. GREEN ENTERPRISES 
c/o FORD MOTOR CO. 

CAFETERIA
Rout 17, Mahwah, N. J.

(84-90)

HELP WANTED-MALE^

.. MAŠINISTAI. Pirmos klasės. 
Operuoti sunkiems darbams Lathe. 
Apmokamos vakacijos. Nuolatinis 
darbas. J. V. Piliečiai. AERODY
NAMIC LABORATORY, 527 Allan- • 
tic Ave., Freeport, N. Y. MA. 3- 
0806. (84-90)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Drabužių xalymo biznis. Renda 
liktai, $60. Įeigos \$400 j savaitę. 
Kaina tik $4,500. Ilgas lease. Gyva 
apylinkė. Galima pagerinti biznį. 
Persitikrinkite. UL. 5-5660. B’Ikyn.

(85-87)

KRISLAI
(Tąsa iš Dlrmo pusi.)

Kur logika, kur politinis * 
nazuma ?

L eg i o u ier i ams r ii peš t is 
dėl rusu šeimos, norinčios 
grįžti Sovietų Sąjungon

Amerikos Legiono Cook 
apskrities viršininkai suju
do “gelbėti’’ ruso Kozmin 
šeimą nuo grįžimo Sovietų 
Sąjungon. George Kozmin, 
54, ir jo žmona Nadežda, 
35, čia atvyko kaipo dipur 
kai 1950 m. ir dabar nori 
grįžti Sovietų Sąjungon.

Jųjų "sugrįžimas sulaiky
tas Šeimų Teismo neva to
dėl, kad jų trys vaikai yra 
teismo globoje, kur jie pa
teko, kai jų tėvai visai be 
reikalo buvo patalpinti pro
tinių ligonių įstaigoje. 1953 
metais.

David C. Leach, Cook 
apskrities tarybos Am. Le
giono su delegacija lankėsi 
pas Kozminus balandžio 19 
d. ir kalbino juos būti čio
nai, siūlydami darbą ir pa
galbą.

—Mūsų didžiausias rū
pestis, tai vaikai, ~ sakė 
Leach. — Mes stengsimės 
prikalbinti juos liktis čio
nai, kur jie turės geresnių 
progų išsimokslinti.

“Chicago Daily News” 
dalyką aprašydamas sako, 
kad legionieriams perkal
bėto j u buvęs Dr. Pius Gri
gaitis. Bet Kozmin per 
“Naujienų” savininką sakęs 
Legiono Čyfui, kad jis jau 
prižadėjęs grįžti ir nema
nąs atsiimti žodį, nes pas- 
portas esąs išrašytas ir jie 
užsiregistravę Sovietų am
basadoje.

Šeimų teismas originaliai 
atidėjo sugrįžimą neva dėl 
Kozminų vaikui ir kad šei
ma yra ant pašalpos. Per- 
klausinėjime, laikytame

pradžioje mėnesio, teismas 
sulaikė nuosprendį dėl ra
porto, kaip vaikai gyvens ir 
ar jiems bus Sovietų Są
jungoje žmoniškos gyveni
mo ir auklėjimo sąlygos.

Kozmin buvo Vokietijoje 
darbo vergų kempėje. Po 
pal mosavimo jis susitiko su 
žmona' ir po to atvyko Ame
rikon. Atvykę čionai su tri
mis vaikais gyveno ir pate
ko ligoninėn, o vaikai buvo 
nuo jų atskirti.

Gegužės 15 d. Šeimų Teis
mas duos galutiną sprendi? 
mą, ar leis Kozminams vai
kus pasiimti. Tai parodys 
netolima ateitis. Ot ir tei
singumas: vienus sveturgi- 
mius nori išdeportuoti, o 
kitu nenori išleisti. J. S.

' v

BIBLIOTEKINĖ IR 
BIBLIOGRAFINĖ 

TERMINOLOGIJA
Lietuvos Knygų rūmai pra

dėjo leisti sąsiuviniais me
džiagą apie bibliotekininkys
tės ir bibliografijos terminus. 
Tuo būdu pradėta skelbti me
džiaga aiškinamajam biblio
tekininkystės ir bibliografijos 
terminų žodynui. Buržuazijos 
valdymo metais bibliotekinin
kystės ir bibliografijos sritys, 
darbas su jų; terminais buvo 
apleisti. Dabar jau pasirodė 
pirmasis sąsiuvinis, kuriame 
pateikta 261 terminas, kurių 
daugumas liečia spaudinių ap
rašą arba glaudžiai su juo su
sijusius klausimus. Visi siūlo
mi vartoti terminr.y siikirČiu- 
ti ir įdėti jų aiškinimai.

Sąsiuvinį sudarė I. fcisinas, 
redaktoriai Ch. Lemchenas, 
A. Biliūnas ir T. dyžas. At
sakingasis redaktorius A. Ul- 
pis. šio sąsiuvinip terminus 
raudoti patvirtino Mokslų 
akademijos lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto termino
logijos komisija.

apsiginklavus kurstyti ameri
kiečius prieš Tarybų Sąjungą.

Būčiau jų gal ir nepastebė
jęs jei ne kaimynas. Praeinan
čiam pro atviras jo buto duris, 
Šūktelėjo: “lley, kam jūs par
davėt hitlerininkams tą klu
bą?”

-“Kokį klubą? Jokio parda
vimo nežinau,” atsakiau nu
stebęs.

“Tą, kur prie Aikštės.”
“Esu narys, bet apie parda

vimą nieko negirdėjau, kas 
nors prasimano”.

“Tai dėl ko ten tie hitleri
ninkai šumija. Eik šen, pažiū
rėk”, sakė mano kitatautis 
kaimynas vesdamasis mane i 
savo butą ir prie lango atviro 
link aikštės. “Ar ne su tokiais 
pat, kryžiais apsikarstę hitleri
ninkai ėjo žydus ir kitus fašis
tams vergauti nenorėjusius 
žmones žudyti. Aš žinau, ma
no žmonos iš ten atvykę gimi
nės tai pasakojo.”

Kaimynas dar priminė, kad 
tame klube net išvykstantiem 
kariauti ir kare prieš hitleri
ninkus mirti vaikinams būda
vo rengiamos išleistuvės. ; Jis 
pats ne kartą ten buvęs.Jis ne
gali įsivaizduoti, kaip mes, lie
tuviai, kurių tėvų kraštą hitle
rininkai nuteriojo, galime leis
ti hitlerininkams mūsų įstaigą 
žeminti.

Gėda, tikrai gėda buvo 
jausti, kad ta gero kaimyno 
teisinga kritika taikoma ir 
man kaip tos įstaigos nartui.

Atrodo, kad ir pačiame Lie
tuvių Piliečių Klube jie dabar 
taip šeimininkauja. Tai tik gė
dą daro mūsų klubui, prie ku
rio visokių pakraipų žmonių 
priguli, aplink kurio įstaigą 
visokiausių pakraipų ir tautų 
žmonės gyvena.

Klubietis

AIDOŪHORAS
'Aido Choro pamokos dabar 

vykdomos . trečiadienių ii’ 
pe.nktad. vakarais 8 vai. Visi 
aUliečiai prašomi dalyvauti vi* 
sose pamokose. Valdyba

New Yorko 
spaudoje i

New Yorko konservatyvus 
italų laikraštis “11 Progreso 
Italo* Americano” išsireiškė, 
kad partizanai, kurie 11 motų 
atgal nudėjo diktatorių Mus
solini yra “nusikaltėliai”. Esą, 
M ussolinis užsitarnavo būti 
baustas, bet jo užmušimas bu
vo “perdaug brutal iškas”.

Prieš praeitą karą šis laik
raštis, nors' kritikuodavo fašiz
mą Italijoje, fašizme matė “ir 
daug ko ge.ro”. Karo metu, 
kuomet Amerika kovojo prieš 
fašistinę ašį, “II Progreso Ita
lą Americano”, žinoma, smer
kė fašizmą. Dabar tas laik
raštis remia Italijos krikščio
nių demokratų partiją.

“Daily Worker’’ pradėjo 
talpinti parengimų garsinimus 
ne tik nuo komunistų arba 
jiems artimų grupių, bet ir 
nuo kitų kairiečių, kaip tai 
Socialistų darbininkų partijos 
(SWP), Nepriklausomos So
cialistų lygos (1SL) ir 1.1.

Tai naujienybė tame laik
raštyje, atspindinti naują nu
sistatymą apie socialistinę vie
nybe.

“Daily News” vadina Vaka
ru Vokietijos socialdemokra
tus “komunizmo užgerinto- 
jais”, “apyzeriais”. Panašius 
terminus tas laikraštis taipgi 
vartoja prieš Britanijos dar- 
biečius.

SENUKAS UŽSIMUŠĖ
74 metų Benjamin Katz iš

šoko pro langą iš savo penkto 
aukšto aparlmento ir užsimu
šė. |

Auto sužeidė du vaikučius
Trejų metų Anita Milton ir 

ketvertų metų James Coltman 
sunkiai automobilio sužeisti 
jiems gatvėje bežaidžiant. 
Nuvežti ligoninėn.'

Ruošėsi apsivesti, 
kalėjimai! pakliuvo
Anthony Cirillo buvo pasi

ruošęs pereitą sekmadienį ap
sivesti ir jau vedybų kvieti
mus išsiuntinėjo. Bet policija 
nelaukė, kada jis vestuves iš
kels ir “medaus mėnesį’’ at
liks. Areštavo ir pa skyrė 
$5,000 kauciją.

Cirillo kaltinamas • kaip da
lyvis maisto krautuvės apiplė
šime, kuriame smarkiai pasi
žymėjo Mrs. Edna MacDonald 
ir josios sūnelis. Dabar visi 
laukia teismo.

Senyvą bartenderį 
apiplėšė ir užmušė

i '
Bartenderis John Griffin 

rastas negyvas ir apiplėštas. 
Jis buvo 76 metų amžiaus. 
Mirė nuo didžiulės žaizdos 
galvoje.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LED 6 kuopos susirinkimas įvyks 
geg.-6 d. Liet. Taut. Namo kamba
riuose, 8 Vino St., 7:30 v. v. Pra
šome visus narius dalyvauti, turė
sime gerai apkalbėti Laisvės pikni
ko reikalus. Turime gerą talką, 
tai bus ir geros pasekmės.

Liet. Taut. Namo D-vės minėji
mas, 44 metų sukaktis, tam tikslui 
įvyks menk) vakaras. Bus persta
toma Operetė — Teismo Komedija, 
kuria, suvaidins Aido Choras iš 
Brooklyno. Įvyks geg. 11 d., 7 v. 
v. Tikietai yra platinami. Drau
gijos nariai kviečiami dalyvauti, pa
matysite gražią operetę ir bus fi
nansinė nauda Draugijai. Geo. 
Shimaitis. (86-88)

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kuopos susirinkimas 

įvyks gegužės 4 d., 2 vai. dieną, pas 
Liaudanskienę, 806 Florence Street. 
Nariai kviečiame dalyvauti, turime 
svarbių reikalų aptarimui. Kom.

(84-87)

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

rinkimas įvyks ketvirtadienio vaka
re, gegužės 2, Liberty Auditorijoje. 
Visi nariai kviečiami jame dalyvau
ti. Valdyba. z (84-86)

30,608 gavo persergėjimus
N. Y. sanitacijos depart 

mentas pridavė persergėjimus 
30,608 gyventojams, kad jie 
laiku apšvarintų savo šaligat
vius ir Sutvarkytų išmatas. Ki
taip, nuo geg. 15 d. gali būti 
nubausti iki 25 kiekvienas.

Apsuko bažnytinę įstaiga, 
laukia teismo

John II. Harmon, Abisinijos 
baptistų bažnyčios kredito Są
jungos iždininkas, kaltinamas 
išeikvojime $2,619 tos įstaigos 
pinigų. Dabai* jis laukia teis
mo.

Mn|m|^4^hHh|h|mHn|mHn|h|hH.4^n|^ >

SURADO PRIGĖRUSJ
B r o n x o gyventojas Ed.

Caugham rastas prigėręs Pel-
ham Bay vandenyje. .
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• • • •
• •

• 9 • •
’! Širdį Jaudinanti • • 

• •
R Jono Kaškaičio • • 

• >• •
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e •
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•• Taipgi trumpa autoriaus • » 
• »

•j biografija, kuri labai • • 
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Knyga ift 330 puslapių • • « •

•• -Kaina tik $1.50• •
< • 
• •

:: Laisvė • • 
t •

«1 , 110-12 Atlantic Avė. • •
! J Richmond Hill 19, N. Y. • •

iiMATTHEWA.ĮĮ
BUYUS

L (BUYAUSKAS) •;

;; LAIDOTUVIŲ
;; DIREKTORIUS

:: 426 Lafayette St.
Į • Newark 5, N. J. * I

MArket 2-5172

Toki klausimą stato radio « 
komentatoriai Jie susirūpinę.* 
Jie mano, kad tokia kvaila ir 
žiauri politika gali mums la
bai skaudžiai atsirūgti.

Juk aišku, juk žinome, kad 
Jordano Hussein, Irako Pei
sai, Arabijos Saudas yra žmo
nių neapkenčiami sutvėrimai, 
pasilaiką galioje tiktai bruta- 
liškos jėgos pagalba. Jų sos
tai seniai turėjo nueiti į bai
siosios praeities liekanų mu
ziejų. Bet mes su jais, mes 
juos remiaipe, juos finansuo
jame, juos ginkluojame ir pa-4 
dedame išsilaikyti sostuose 
ant liaudies sprando!

Vienas komentatorius tie- • 
siog užklausė: Kas atsitiko,*, 
kad mūsų demokratija taip 
susibroliavo ir susigiminiavo 
fu tokiais monarchiškais •vai-, 
katoTnis prieš žmonių valią?

Atsakymą turėtų suteikti 
prez. Eisenhoweris ir jo sekre
torius Dulles.

Ale, kad ton pačion kreivon 
dūdon pučia, ir demokratų ly
deriai. Ypač šiomis dienomis 
vėl pradėjo savo nelemtas fi
losofijas demonstruoti H. Tru
man. Jis reikalauja dar griež
čiau ir smarkiau “pasikal
bėti” su Egipto ir Sirijos pre- ‘ 
zidentais, kodėl jie nebučiuo
ja Jordano, Arabijos, ir Irako 
karaliams rankų! Atrodo, kad 
jeigu Truinano valia būtų, tat 
mes jau turėtumėme antrąją , 
Korėją!

Tas politikierius visiškai pa- 
blūdo!

Gaisras sunaikino viešbuti
Parksville, N. Y. — Lash 

viešbutyje kilęs gaisras sunai
kino 60 kambarių pastatą.

Dėl gražiai išrodančių kostiu
mų, kreipkitės pas mus. Mes fc 
kostumerskai pritaikysime fūxe- 
dus ir kitus vakarinius kostiu
mus. Vėlliausių madų visokiems 
pokiliams.

LA FORGIA FORMAI. WEAR .
24-31 Steinway Street (

arti Astoria .Blvd.
Astoria, L. I. RA. 6-4206.

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga iš 804 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19,, N. Y.

4 pusi. laisvi (Liberty) Ketvirtadien., geg. (May) 2, 1957.




