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KRISLAI
O kam rizikuoti? 
Smūgis kvailai politikai. 
Visgi panašu i stebuklus. 
Ike doktrina praktikoje.
Kam laukti SOS?

Rašo A. Bimba

Mūsų šalies senatoriai susi
rūpino mūsų likimu. Jie- susi
kvietę į Washington;} daug 
mokslininku ir juos klausią: 
Ar ištiesti atominiu ginklu 

, bandymai gali mus \išus pra
žudyti? '

() tie mokslininkai aiškina 
ir’vienaip ir kitaip. Visi, ta- 

*clau. sutinka, kad rizikos .via 
labai daug.

Bet kam rizikuoti? Kodėl 
nepadaryti galo tiems bandy
mams?

Senatoriai turėtu nebetylcti 
ir pašaukti vyriausybę prie 
tvarkos.

Visi pasakys: britai daug 
gudresni už amerkiečius, kal
bant apie bizni Jie nutarė ir 
pasakė, kad jiems reikia įmo
kėtų, kad jie platins savo pre
kybą su Kinija.
* ^JAisu gi šalies politika lin
kui didžiosios Kinijos ir trum
paregiška ir kvaila. Preziden
tas ir sekretorius laikosi įsiki
bę nusmukusio f'iango. O tas 
sutvėrimas juk nenori gerų 
santykių tarpe Amerikos »r 
Kinijos. Jis žino, kad jeigu 
santykiai pasitaisys, tai jam 
reikės kraustytis ir iš Formo- 
zos.

Kur jis su savo klika pasi
dės?

Kaip ten nebūtų, britų nu
tarimas suduoda labai skaudų 
smūgi tai mūsų šalies paliti- 
Lai.

Ne visus vienodai veikia ir 
senatvė. Kai kuriems senstetė- 
įimas reiškia didesnę išminti. 
Bet yra ir tokių atsitikimų, 
kur senatvė atneša suvaikėji
mą. žmogus pradeda kliedėti, 
jiebesusigraibo.

Gal panašiai bus atsitikę ir 
su. mūsų Valstybės sekreto
rium. Jis kliedą visokias ne
sąmones. Jis, pavyzdžiui, klie
dą apie “išlaisvinimą socialis
tiniu kraštų”. Jis šiomis dieno
mis Lietuvai paskyrė atstovą 
(kokį ten smetoninį Rajecką) 

‘ir jį šers Lietuvos “užšaldytu 
auksų”.

Argi tai nėra požymiai su- 
yaiikėjimo ?

Iš Romos atėjusi žinia kal
ba apie didoką komunistinių 
balsų pakilimą vietiniuose rin- 

• kūnuose. Abelnai paėmus-, jų 
I alsai pakilę visu desėtku pro
centų. Panašiai padidėjo bal
sai ii* krikščionių demokratu. 
Gerokai sumažėjo balsai abie
jų socialistinių partijų.

Ogi buvo nemaža pranašų, 
kurie sakė, kad Italijoje ko
munistai beviltiškai smunka.

Pasirodo, kad dėstaiinizaci- 
ja Italijos komunistams išėjo 
naudom

Eisenhowerio doktrina Ar
timiesiems Rytams privirė 
daug kosės. Dabar jau ir Le- 
bane, nedidelėje arabiškoje 
Šalyje, eina riaušės ir žmonių

* kraujas liejasi. Valdžia už tą 
doktriną, o žmonės prieš.

Panašiai toji doktrina “su-
* Markė” Jordaną. Kiek dar 

ten tos demokratijos pirmiau 
buvo buvę, gavęs iš Amerikos 
milijonus dolerių karalius 
Hussein ją sunaikino. Jordane

Chruščiovo atsakymai J. A. V. 
televizijoje paliko teigiamus 
įspūdžius; klausėsi 10 milijonu
‘Jūsų aliukai gyvens po socializmu/ jis sakė JAV 
žmonėm\: Sovietai ištrauktų jėgas iš visų valstybių

New Yorkas. V- Praeitą 
sekmadienį apie penki mi
lijonai amerikiečių per te
leviziją matė'ir klausėsi ta
pybinio komunistu vado 
Chruščiovo. Tai buvo popie
tinėje “Face the Nation” 
programoje. Vakare dar 
penki milijonai girdėjo pa
kartotą tos programos 
transliaciją per radiją.

Chruščiovas interviu da
vė savo raštinėje Maskvos 
Kreumliuje. Jam klausimus 
statė .CBS korespondentas 
Maskvoje Daniel Schorr, 
New Yorko ‘ “Herald-Tri
bune” Maskvos korespon
dentas B. J. Cutler ir CBS 
moderatorius Stuart No- 
vins. Interviu filmai ir gar
sas buvo išskraidinti Ame
rikon ir tada perduoti per 
televiziją, o vėliau per ra
diją.

Chruščiovas atsakė į 
klausimus spontaniškai — 
jie nebuvo jam iš anksto 
pristatyti. Olegas Troja- 
novskis, buvusio TSRS am-1 
basadoriaus Amerikoje sū
nus, ir Viktoras Suchadre- 
vas vertė klausimus ir atsa
kymus.

Ištrauktų karo jėgas
Chruščiovas tarp kitko 

buvo klaustas, koks būtų 
geriausias pirmas žingsnis 
link pasaulinės taikos. Jis 
atsakė, kad Tarybų Sąjun
ga pasirengusi ištraukti ka
rines jėgas iš Lenkijos, Ru
munijos, Vengrijos ir Rytų 
Vokietijos, jeigu Amerika 
ištrauktų sva jėgas iš Fran
cūzijos, Italijos ir kitų Va
karų Europos praštų.

Jam buvo pastatytas 
klausimas, ar jis mano, kad 
komunistinės valdžios išsi
laikytų virš minėtuose 
kraštuose be tarybinių ka
ro jėgų, ypatingai Vengri
joje. Chruščiovas atsakė, 
kad absoliutiškai taip —jis 
apie tai neturi jokios abejo
nės. Komunistinės valdžios 
tuose kraštuose yra žmo
nių remiamos ir jeigu jos 
būtų kitokios, tai nebūtų

šiandien su mūsų prezidento 
doktrinos palaiminimu, dole
riais ir ginklais į balną įsisėdo 
brutališka monarchiška dikta
tūra.
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Vienas geras laisvietis man 
sako: Nereikia nusiminti, kad 
mūsų vajus sukasi lėtokai. 
Toks jau lietuviškas būdas: 
sunku išsijudinti. Bet pamaty
site, kai bus mušta trivoga, 
jog be dešimties tūkstančių 
dolerių nebus nė dienraščio, 
aukos pradės plaukti didele 
srove!

.Bet kam laukti to trivogos 
mušimo, arba SOS!? Proble
ma aiški, reikalas aiškus. Del
simas, atidėliojimas ir lauki
mas vajui nepadeda.

verta jas ginti.
Jis sakė, kad Tarybų Są

junga tik tuose keturiuose 
kraštuose turi savo karinių 
jėgų, tuo tarpu, kai Ameri
ka turi daugybėje Šalių po 
visą pasaulį.
“Anūkai gyvens socializme”

Chruščiovas sakė, kad i- 
deologinė kova tarp socia
listinio ir kapitalistinio pa
saulio tęsis, bet ideologinė 
kova yra vienas dalykas, 
karas — kitas. Karas turi 
būti visaip išvengtas. Tary
bų Sąjunga tiki, kad socia
lizmas yra ateities sistema, 
pranašesnė sistema, bet ne
sistengia jos užversti, ki
tiems kraštams. Chruščio
vas sakė, kad kiekvienoje 
šalyje galutinėje išvadoje 
žmonės, nuspręs, kokia sis
tema jiems geresnė. Dau
guma Amerikos žmonių ne
pritaria socializmui, sakė 
jis, bet dabartinės ameri
kiečių kartos anūkai gy
vens po socializmu ir ste
bėsis, kaip ankstyvesnės 
kartos socializmo bijojo.
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E k on o m in ės lenktynes
Chruščiovui pastatytas 

klausimas, kaip Tarybų Są
junga gali turėti vilties per 
dvejus-trejus metus pavyti 
Ameriką mėsos ir pieno ga
myboje. Jam sakyta, kad 
Amerikos ekspertai netiki 
į tokią galmybę.

Atsakydamas Chruščio
vas priminė, kad tuoj po 
Spalio revoliucijos Vakarų 
ekspertai netikėjo, kad ta
rybinė santvarka iš viso ga
li išsilaikyti ilgiau, kelių mė
nesių, bet TSRS gyvuoja 
jau arti 40 metų ir ji eko
nominiai pralenkė tokius 
kraštus kaip Britanija, Vo
kietija ir Francūzija.

A pi e kiniečių nuomones
Mao Tste-tungas neseniai 

sakė, buvo priminta Chruš
čiovui, kad ir po socializmu 
lieka tam tikri prieštaravi
mai įvairių sluoksnių tarpe. 
Mao pastabos perspausdin
tos ir “Pravdoje”. Ar tas 
reiškia, kad egzistuoja 
prieštaravimai ir Sovietuo
se? i.

Chruščiovas atsakė, kad 
Kinijos komunistai, kurių 
socialistinė santvarka sta
toma tik pirmą dešimtmetį 
turi skirtingas problemas 
nuo Tarybų Sąjungos.
Kiekivena šalis taipgi turi 
savo skirtingas tautines 
tradicijas ir t. t. Ar Tarybų 
Sąjungoje dabar tokie 
prieštaravimai egzistuoja? 
Bendrai imant — ne, sakė 
Chruščiovas.

Ar Amerika ruošia karą?
Ar jis laikosi nuomonės, 

kad Amerika ruošia karą?

Buvo klausta Chruščiovo. 
Jis atsakė, kad negalima 
atsakyti pilnai taip, nes vi
same pasaulyje yra gerai 
žinoma, koks baisus toks 
karas būtų ir ką jis visiems 
atneštų, bet nėra paslapties; 
kad Amerikos kariniai va
dai, ypatingai admirolai, 
atvirai kalba apie tai, kaip 
ir ant kokio laipsnio gali
ma būtų sunaikinti Tarybų 
Sąjungą. “O mes nekalbame 
apie Amerikos sunaikinimą, 
nes tai būtų kvaila”, atsa
kė Chruščiovas.
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Kiti įvairūs klausimai
Chruščiovui dar buvo sta

tyti kiti įvairūs klausimai, 
kaip tai apie “Amerikos 
balsą”, apie kultūrinius 
santykius, orinę inspekciją 
ir t. t. Apie “Amerikos 
balsą” Chruščiovas sakė, 
kad jeigu tai būtų tikras 
Amerikos balsas, kultūri
nė draugiška programa, 
siekianti supažindinti So
vietų žmones su tikra A- 
merika, tas balsas būtų mie
lai klausomas, bet kadangi 
tai yra kiršinimo balsas, 
tai Sovietai jį nustelbia ū- 
žimu. Kultūrinius, santy
kius reikia platinti, sakė 
jis, ir gerinti. Orinė inspek
cija ne geriausias būdas 
pradėti nusiginklavimą, bet 
iš bėdos Sovietai ir su ja 
sutinka.

Chruščiovo interviu, kai 
tai sako visa spauda, Ame
rikoje paliko gilų įspūdį. 
Didieji laikraščiai padavė 
pilną interviu tekstą ir jį 
aptarė vedamuose straips
niuose. Visi pripažįsta, kad 
Chruščiovas, nors neprisi
rengęs ir nežinojęs iš anks
to klausimų, į visus pilnai 
ir išsamiai atsakė, neišsisu- 
kinėdaųias ir nevartoda
mas tuščių frazių.

Lakūnas iškilo 
balionu į 18 m.
South S. Paul, Minn. — 

Jaunas aviacijos kapitonas 
J. W. Kittinger iškilo su 
balionu į 18 mylių aukštį ir 
ten išsilaikė apie dvi valan
das. Tik po to, kaip jam 
buvo per radiją duotas įsa
kymas nusileisti, jis iš ba
liono laipsniškai išleido he- 
liumą (už orą lengvesnes 
dujas) ir nusileido.

Lakūnas radosi ne užda
roje kajutėje, o atviroje 
pintinėje, prikabintoje prie 
baliono. Tikslas buvo išban
dyti, kaip aukštai žmogus 
gali išlikti sveikas, kvėpuo
ti. Kapitonas Kittinger su 
sargą, aparatus, kaukes ir 
t. t. Jis buvo labai šiltai ap
sirengęs, nes tokiame aukš
tyje šaltis didelis.

Vėliausios
Pasaulio 
naujienos

Alžyras. — Alžyro nacio
nalistinis frontas išsiuntė 
atsikreipimus į Eisenhowe- 
rj, Vorošilovą, Nehru, po
piežių ir Jungtines Tautas, 
prot°stuojan prieš francū
zų žiaurumus. Paeiti fran- 
cūzų prisipažinimu, jie per 
paskutines 48 valandas už
mušė 169 alžyriečius. Pran
cūzai (Skelbia, kad Melouso- 
je kovoje tarp dviejų alžy
riečių frakcijų užmušta 300 
žmonių, bet alžyriečiai sa
ko, , kad ir tas skerdynes 
pravedė francūzų agentai.

Maskva. — Tarybinė 
spauda plačiai minėje. Bul- 
ganino ir Chruščiovo 
apsilankymo Belgrade! dve
jų metų sukaktį ir rašė a- 
pie reikalą gerinti santy
kius su Jugoslavija.

Washingto'nas. — Senato
rius Mike Mansfield (demo
kratas ’iš Montanos) pasi
sakė už tuojautinius Ketu
rių, Didžiųjų jėgų, galvų 
pasitarimus.

Gyvenimas 
Lietuvoje

TVARKOMAS ŠIAULIŲ 
MIESTAS

Mūsų korespondento

Šiauliai. — Miesto Tary
bos vykdomasis komitetas 
apsvarstė miesto tolesnio 
tvarkymo klausimus. Nu
matyta šiemet atlikti dide
lius. pagrindinės statybos 
darbus. Bus išgrįsta akme
nimis 8,200 kvadratinių 
metrų žemaitės, Birutės, 
Vytauto gatvėse. Apie 8.5 
tūkstančio kvadratinių met
rų šaligatvių numatyta pa
dengti asfaltu. Bus - toliau 
vykdomi darbai tvarkant 
kanalizaciją ir valant Prū
delio bei Talšos ežerus, į- 
rengiant parkus ir skverus. 
Tai statybai šiemet išskirta 
700 tūkstančių rublių.

Turtųigesnis ir gražes
nis taps miesto žaliasis ap
daras. Numatyta- Lenino 
Vilniaus, Vytauto, Gorkic 
ir kitose gatvėse pasodinti 
šimtus daugiamečių me
džių, jų tarpe — liepų, kle
vų, tuopų, pušų, tujų. Tūks
tantis medžių bus pasodin
ta soduose, kiemuose, ga- 
myklųdr fabrikų teritorijo
se. Vien tik šį pavasarį 
miesto darbo žmonės, paso
dino 3,000 medžių ir 12.5 
tūkstančių krūmų miesto 
papuošimui.

Paruoštos priemonės pa
gerinti miesto architektū
rinę išvaizdą. Nutarta su
tvarkyti ir atnaujinti skul
ptūras parkuose, aikštėse, 
nudažyti dešimtis namų, ap
želdinti skverus, aikšteles.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga .

Tunisija reikalauja 
iš francūzų, kad jie 
ištrauktų kareivius

Premjeras Bourguiba sako, kad 
francūzai turėtų išsinešdinti

Tunisas. — Tunisija, kuri 
yra buvusi Francūzijos 
kolonija ir dabar nepriklau
soma šalis, dar turi savo te
ritorijoje apie 20,000 fran- 
cūzu kareiviu. Tunisiečiai 
jau senokai reikalavo, kad 
francūzai pasitrauktų, bet 
dabar tas reikalavimas pa
statytas kaip ir ultimatu
mo pavidale.

Praeitą savaitę francū
zų kariai Tunisijoje puolė 
ir užmušė 7 tunisiečius ka
reivius ir daugelį sužeidė. 
Jie teigė, kad tunisiečiai pa
dėjo alžyriečiams partiza
nams, kurie perėjo sieną.

Nužudytų tunisiečių ka
reivių laidotuvės buvo di
džios ir iškilmingos. Jose 
dalyvavo ir premjeras 
Bourguiba, kuris, tarp kit

Amannias. — Jordanas 
sako, kad reikalaus iš E- 
gipto laikytis prižado teik
ti ekonominę pagalbą. Kaip 
žinia, Saudi-Arabija, Egip
tas ir Sirija keletas mėnesių 
atgal pasižadėjo teikti Jor
danui ekonominę pagalbą, 
kurią Jordanui anksčiau 
duodavo britai. Tuo laiku 
atrodė, kad Jordanas eis su 
nacionalistiniu arabišku ša
lių bloku. Dabar, kuomet 
Jordanas atsisuko nuo to 
bloko, tik Saudi-Arabija ža
da teikti tą pagalbą, o Siri
ja ir Egiptas atsisako.

Stokime į Vajų Sukėlimui Laisvei 
$10,000 FONDO

J. Skliutas, iš Worcester, Mass., rašo:’. “Daug gerb. 
Laisvės administracija: — Čia rasite čekį" nuo Worces- 
terio Laisvės gerų patriotų, tai bus j specialį Laisvės 
$10,000 fondą. Mūsų pirmas siuntinys, bet nepaskutinis”. 
Surinkta $170.00. Aukojo:

J. Raulušaitis .................. • •.......................... $35.00
Laisvės Prietelis ............................................ 25.00
J. Skliutas .......................   25.00
A. Pilkauskas...................................................  10.00
P. Sadauskas ....••....................... ‘...................10.00
J. B. Jakaičiai .................................................  10.00
J. Jaškevičius .......... • •.. ................ A............. 10.00
P. šiušąs ...............................  10.00
A. Vosilienė ....••........................... 10.00
J. Senkus.......................................................... 10.00
D. Jusius .................................................... 5.00
M. Šupėnienė ................................................... 5.00
H. K..........- ... ....................................................5.00

M. Strižauskienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $48.00. 
Aukojo:

Joseph Vilkaviškis • ..................................... $25.00
Senas Mainerys.................................................. 10.00
P. Bokas .. .............••.....................   8.00
K. Danisevičius......... ......................................  5.00

K. Briedis (brooklynietis) parvežė iš New Haven, 
Conn. $16.00. Aukojo:

A. Antanavičius • •.............   $10.00
I. Vaitonis . • ................................................... 2.00
S. Jermius .......................................................... 2.00
J. M. ........................................................  1.00
B. Liutkevičius..................................................... 1.00

(Tąsa 4-tam pusi.)

ko, pasakė:
“Francūzų kareivių judė

jimas Tunisijoje bus už
draustas. Mes turime pa
kankamai jėgų, kad tą už
tikrinti savo armiją, savo 
nacionalinę gvardiją ir visą 
liaudį. Aš skelbiu iš šio mi
krofono, kad francūzai tu
rės palikti mūsų šalį”.

Apart šio įspėjimo, Tuni- 
sijos valdžia jau oficialiai 
pareikalavo iš Francūzijos, 
kad būtų pradėtos tuojauti- 
nės derybos dėl francūzų 
karinių jėgų ištraukimo.

Visoje Tunisijoje pasi
piktinimas prieš francūzus 
didelis.

Francūzų kareiviai lai
komi kareivinėse ir jie ne
pasirodo gatvėse, nes tas 
jiems būtų pavojinga.

Nicosia. — Britai nuteisė 
mirti dar vieną jauną kip- 
rietį nacionalistą. Kaltini
mas prieš jį yra, kad jis 
turėjo šaunamus ginklus. 
Dar keli jauni kipriečiai 
laukia kalėjime bylų su pa
našiais kaltinimais ir ma
noma, kad jie taipgi gaus 
mirties bausmes.

Kaip žinia, britai praeitą 
savaitę atmetė Makarioso 
pasiūlymą atnaujinti dery
bas dėl Kipro ateities. Ar
kivyskupas Makarios, Kip
ro nacionalistų vadas, da
bar randasi Atėnuose, Grai
kijoje.
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TRŪKO RETEŽIS
EKONOMINĮ KINIJAI BOIKOTO retežį sudarė 15 

valstybių, kurioms vadovavo Jungtinės Valstijos.
Bet kiekvienas retežis yra tiek tvirtas, kiek tvirta 

silpniausioji jo grandis. Pasirodė, kad ta “silpniausia” 
grandimi yra Didžioji Britanija, ir ji savo pastaruoju 
veiksmu nutraukė ta boikoto retežį.

Dalykas eina apie prekyba su Kinijos Liaudies Res
publika.

Kaip žinia, prekyba kapitalistinių šalių su visu so
cialistiniu pasauliu yra labai aprėžta. Nė viena šalis ne
gali tam tikrų produktų parduoti socialistiniams kraš
tams, nors tie produktai neturi tiesioginio ryšio su kari
niais poreikiais.

Mūsų Valstybės departmentas yra įsakęs, kad tokių 
ir tokių produktų nevalia parduoti Tarybųj Sąjungai, 
tokių ir tokių produktų nevalia parduoti Kinijos Liau
dies Respublikai.

Tarybų Sąjungai nevalia parduoti 200 dalykų, o 
Kinijai — 400 dalykų.

Dėl to Taiybų Sąjunga (ir kiti socialistiniai kraštai 
Europoje) negali vesti pilnos prekybos su kapitalistinė
mis šalimis, esančiomis Amerikos “globoje”. Dar mažiau 
tokią prekybą gali vesti Kinija, į kurią išvežipias daiktų 
yra dvigubai labiau apribotas, negu į Tarybų Sąjungą.

Anglija ir Japonija jau seniai norėjo kaip nors iš to 
suvaržymo išsisukti. Anglijos ir Japonijos kapitalistai 
mano, kad jie galėtų daug daugiau biznio daryti su Ki
nija, jei nebūtų to apribavimo, jei jie galėtų parduoti 
Kinijai nors tokius produktus, kokius parduoda Tarybų 
Sąjungai.

Jau seniai Anglijos ir Japonijos kapitalistai belde į 
mūsų Valstybės department© duris, reikalaudami leng
vatų jų prekybai su Kinija.

Pagaliau, neseniai buvo sušaukta tuo klausimu kon
ferencija, įvykusi Paryžiuje. Ten ypatingai anglai rei
kalavo palengvinti tuos varžymus. Bet mūsų šalies at
stovai, vykdydami Valstybės departmento įsakymus, su 
jų reikalavimais nesutiko. Na, ir konferencija nieko tei
giamo nenutarė.

Tuojau po to Anglijos užsienio reikalų ministras 
Selwyn Lloyd, atsistojęs parlamento posėdyje, pranešė: 
Anglija parduos Kinijai visus tokius produktus, kokius 
parduoda Tarybų Sąjungai. Kitais žodžiais, daug dalykų, Į 
Amerikos uždraustų, Anglija parduos Kinijai! Ir tai pra
dės daryti neužilgo.

Visa tai labai nepatinka mūsų Valstybės departmen- 
tui. Jis žino, jog ši Anglijos žygį neužilgo paseks ir Ja
ponija, ir Norvegija, ir gal būt net ir Vakarų Vokietija. 
O vėliau — ir kitos šalys — pavyzdžiui, Belgija, kuri 
gan pramoninga.

Mūsų Valstybės departmentas anglų žygiu labai ne
pasitenkinęs, bet nežinia, ką jis dabar darys.

Iš kitos pusės, Valstvbės departmento nusistatymu 
yra nepasitenkinę daugelis amerikiečių, jų tarpe senato
rių, kongresmanų, pramonininkų, bankierių ir, aišku, 
eilinių žmonių.

Šitie amerikiečiai sako: Valstybės departmento nu
sistatymas yra neapgalvotas, kenkiąs Amerikai, kenkiąs 
pasauliui. Suboikotuoti Kiniją — 600,000,000 gyventojų 
valstybę — juk Amerika nesuboikotuos, jei nesuboikota-. 
vo iki Šiol.

SVEIKINA PAŽANGIĄJĄ 
UŽSIENIO LIETUVIU 
SPAUDĄ

Urugvajiečių laikrašty 
“Darbe’ (š. m. geg. 11 d. 
laidoje) skaitome iš Vil
niaus tokią telegramą:

“Tiesos’ keturiasdešimt
mečiui skirtame iškilminga
me susirinkime pranešimą 
padarė ‘Tiesos’ redaktorius 
G. Zimanas. Pranešėjas iš
samiai peržvelgė laikraščio 
nueitą garbingą kovos ke
lią ruščiaisiais pogrindžio 
metais organizuojant Lie
tuvos darbo žmones kovai 
prieš , fašistine diktatūra...

“Suminėjęs ‘Tiesos’ vaid
menį mobilizuojant lietu
viu darbo liaudį žūtbūti
nei kovai už išsivadavimą 
iš hitlerinių grobikų ir po
kario metais statant lais
vą bei šviesų gyvenimą 
Tarybų Lietuvoje, pažymė
jęs tarybinės spaudos kil
nius užduotis, G. Zimanas 
plačiai apsistojo ir ties už
sienio spauda.

“Štai ką pasakė apie už
jūrio lietuvių spaudą; ‘Tie
sos’ redaktorius, kurio žo
džius tūkstantinio susirin
kimo dalyviai palydėjo kar
štais aplodismentais:

“Kapitalistiniuose, kraš
tuose yra ir darbo žmonių 

spauda, pažangi spauda. 
Šiandien, būdami laisvi, ir 
Tarybų valdžios sąlygomis 
minėdami ‘Tiesos’ 40-tį, mes 
norime pasiųsti karštą 
sveikinimą broliškiems pa
žangiems lietuviškiems laik
raščiams ‘Laisvei’ Niujor
ke, ‘Vilniai’ Čikagoje, ‘Liau
dies Balsui’ Kanadoje, ‘Tė
vynei’ Argentinoje, ‘Darbui’ 
Urugvajuje ir daugeliui ki
tų pažangių laikraščių.

“Mes norime pasakyti tų 
laikraščių darbuotojams, 
jog Lietuvos darbo žmonės 
žino, su kokiais dideliais 
vargais jiems tenka susi
durti. Buržuazinės demo
kratijos sąlygomis darbo 
žmonių reikalus nuosekliai 
ginti laikraštis tegali tik 
ta sąlyga, kada atsiranda 
nepaprastų pasiryžėlių, ku
rie nieko nesigaili, kad tik 
darbo žmonės žinotų tiesą...

“Mes žinome, kad tie 
asmenys turi ne tik pakelti 
materialinius sunkumus, 
bet taip pat ir persekioja
mi. Didi yra jų ištvermė ir 
pasiryžimas.

“Ir savo šventės diena 
mes norime iiems dar kar
tą palinkėti geriausios sėk
mės. . .”

Nežiūrint to boikoto, kurį Valstybės departmentas 
palaikė prieš Kiniją po to, kai ji tapo socialistinė, toji 
šalis daro milžiniškus žingsnius pirmyn ekonomikoje ir i 
kultūroje. Jau ten kalba, rimtai galvojama ir apie tai, | 
kad Kinija neužilgo pasigamins savo atominę energiją.

Mes niekad nepritarėme mūsų Valstybės departme^- 
to šiam nusistatymui. Mes sakėme ir sakome: prekybą 
galima vesti, turi vesti su visomis šalimis, nežiūrint, 
kokią socialinę santvarką jos palako.

Mes sakome: Kiniją reikia pripažinti diplomatiškai;
* mes sakome, Kiniją reikia įsileisti į Jungtines Tautas. 
Visa tai didžiai pasitarnautų mūsų šaliai ir pasaulinei 
taikai.

Taigi šis Anglijos vyriausybės posūkis, mūsų nuo
mone, yra geras, ir mes manome, kad neužilgo jį paseks 
kitos “Vakarų” šalys.

NETAKTIŠKAI mūsų Valst. departmentas elgiasi ir 
ten, kur jis pastoja kelią amerikiniams koresponden
tams į Kiniją. Į Kinijos Liaudies Respubliką, atsiminki
me, dar vis amerikiniai spaudos ir radijo korespondentai 
neišleidžiami, nežiūrint to, kad prieš tai protestavo pa
čių didžiausių ir įtakingiausių komercinių laikraščių re
daktoriai ir leidėjai.

Jei amerikietis Šiandien nori kai ką sužinoti apie tą 
milžinišką šalį, kuriančią socialistinį gyevnimą, tai jis 
priverstas naudotis žiniomis, kurias suteikia korespon
dentai, būdami Hong Konge arba Tokyo miestuose. Tie
sa, kai kurie amerikiniai laikraščiai persispausdina Reu- 
terio (anglų žinių agentūros) korespondentų, esančių Ki- 
Tiijoje, pranešimus, bet tai nėra dažnus dalykas.

Kodėl mūsų šalies vyriausybė nesistengia realistiškai 
galvoti ir veikti? Kodėl anglai visur pasirodo objekti-

JUSTO PALECKIO LAIŠ
KAS URUGVAJIEčIAMS

Kaip žinoma,. praėjusiais 
metais Urugvajaus lietuviai 
buvo pasiuntę savo delega
ciją i Lietuvą. Ten delegaci
ją draugiškai sutiko visi 
Lietuvos žmonės.

Prezidentas Justas Pa
leckis su urugvajiečiais su
sidraugavo.

Kai delegacija grįžo na
mo, jos nariai, buvęs dele
gacijos pirmininkas St. Ra- 
sikas ir kiti, ra^ė Paleckiui 
laiškus. Į tai J. Paleckis at
sakė savo laiąku, rašytu š. 
m. balandžio 14 d. Laiškas 
tilpo “Darbe”, ir mes čia 
paimsime kai kurias iš Lie
tuvos prezidento laiško iš
traukas.

J. Paleckis rašo:
“Labai esu dėkingas už 

laiškus ir Sveikinimus, ku
rių gavau nemaža iš Tam
stos ir kitų draugų, taip 
ryškiai prisimintinų iš Jū
sų atsilankymo Tėvynėje.

‘‘Per visą tą laiką man 
mažai ir teko būti namie, 

f

viškesni ir realistiškesni? Kodėl Washingtonas turi mo
kytis iš Londono?!

nes vis išeina kelionės. 
Dažnai važiavau į Maskvą, 
nes čia įvyko sesijos ir ple
numai bei įvairūs Liti reika
lai. Gi ryt išvykstu į kelionę 
užsienin. Šį kartą vykstame 
su keliais, draugais Tar. Są
jungos deputatais į Francū- 
ziją, nes ten įvyks Tarp
parlamentinės Sąjungos 
pavasario posėdžiai. Tie 
posėdžiai vyks Nicoje, Vi
duržemio jūros krante, bet 
keletą dienų būsime Pa
ryžiuje. Skrisime tuo pačiu 
reisu, kuriuo ir jūs skrido- 
te iki Pragos reaktyviniu 
lėktuvu “Tu-104”, o toliau 
paprastu keleiviniu lėktuvu 
ligi Paryžiaus.

“Kaip tik besiruošdamas 
tai kelionei, atradęs valan
dėlę laiko, prisiminiau Jus 
visus ir sumaniau parašyti 
laišką, kad nemanytume!, 
kad užmiršau, arba kaip 
Pats rašei, išpuikau. Ne, 
mielas Drauguži, nesu, bu
vęs kada išpuikęs ir nema
nau, kad į galą gyvenimo 
subalamutyčiau. Tuo la
biau, kad jokio tam pagrin
do nėra, o jei pradėčiau iš
puikti, būtų kam patempti 
atgal, nes ne tam esame sa
va pareigose, kad puikuo- 
tumemės ir savimi paten
kinti būtumėm. Jei kuo gi
riamės ir pasididžiuojame, 
tai tiktai tais laimėjimais 
ir pasisekimais, kurių 'su
silaukia mūsų darbo žmo
nės. O dirbti ir visas jėgas 
padėti mūsų tautos kilimui 
bei darbo žmonių labui bu
vo, yra ir bus; tiek mano, 
tiek mano draugų vieninte
lis tikslas ir uždavinys.

“Ir malonu, kad Inetai iš 
metų vis labiau turime kuo 

I pasidžiaugti ir pasididžiuo
ti, nes vis naujų laimėjimų 
susilaukiame. Kai ką Jūs 
čia būdami galėjote patys 
pamatyti, o jų yra daug ir 
vis bus dąugiau. Džiugu, 
kad suvedus pereitų metų 
apyskaitas kolūkiuose pasi
rodė, kad pajamų kolūkiuo
se buvo apie 200 milijonu 
rublių daugiau, negu 1955 
metais. O tai reiškia žymų 
pagerėjimą kolūkiuose, ku
rių augimas ir galutinis su
stiprėjimas yra vienas 
svarbiausių mūsų rūpes
čių.

“Labai malonu man buvo 
gauti laiškus ir sveikinimus 
iš draugių Renės, Luisės, 
Amtonijos, Amandos, tain 
pat Vėlyvienės, drg. Čapli
ko. Visiems prašau nuošir
džiai padėkoti ir palinkėti 
geriausio pasisekimo ir 
sveikatos, o ir visiems kL 
tiems draugams, kurie, 
manau, nepamiršo mūsų.

“Labai dėkingas už “Dar
bą”, kurį dabar gaunu re
guliariai ir galiu vis suži
noti kaip eina Jūsų visuo
meniški darbai. Matyti, Jū
sų tarpe yra nemažai pasi
ryžėlių patriotų, kurie šir
dyje visada yra su savo 
Tėvyne, su savo liaudimi ir 
pasišventę \ dirba visuome
nės darbą, gražiai atsto
vauja lietuvių tautą tolima
me Pietinės Amerikos kon
tinente. Sveikintina, kad 
dabar turite apsčiai žinių 
iš Lietuvos ir “Darbas” ge
rai informuoja savo skaity
tojus apie senąją Tėvynę.

“Dabar dar tiksliai neži
nau, kada sugrįšime, bet ti
kiuosi jau gegužės 1 d. bū
ti namie, jei tik suspėsime, 
nes posėdžiai numatyti ligi 
balandžio 28 d. išvykti iš 
Nicos galėsime neanksčiau.

“Beje, neseniai žiūrėjau 
filmą iš Jūsų kelionės ir jis 
dar kartą vertė pergyventi

Lietuvos politiniu 
kalinių žurnalai

Lietuvos politiniai kali
niai - revoliucionieriai, nu
bausti ilgiems metams kalė
ti, didžiausią dėmesį skyrė 
marksizmo teorijai įsisa
vinti. Jie mokėsi iš Mark
so, Engelso, Lenino veikalų, 
kuriuos nelegaliai gaudavo 
iš laisvės. Ir net, nežiūrint 
žiauraus kalėjimo režimo, 
išleisdavo savo kovingus po
litinius ir literatu r i n i u s 
žurnalus.

1935-1940 m. Kauno ka
lėjimo politiniai kaliniai 
leido žurnalą “Kovotojas.” 
Žurnalas buvo rašomas 
ranka spausdintom raidėm 
ant languoto sąsiuvinio. Ra
šydavo, kad sutalpinus dau
giau medžiagos, ant tokio 
sąsiuvinio kiekvienos lini
jos. Šią “techniką” ypač 
vykusiai atlikdavo I. Rama
nauskas ir Vildikanas. Ant
raštes nupiešdavo. Viršelis 
iliustruotas. Dažnia u s i a i 
tai piešinys, pavaizduojąs, 
jog kalėjimo grotos kovoje 
bus sudaužytos.

100-120 puslapių tilpda
vo maždaug tiek medžiagos, 
kiek dabar telpa Vilniuje 
leidžiamame žurnale “Ko
munistas.”

Žurnale “Kovotojas” bū
davo dedami straipsniai 
apie revoliucinę kovą Lietu
voje, apie fašistinę prie
spaudą, apie imperialisti
nių valstybių agresyvią po
litiką. Ryšium su tuo, kad 
buržuazinė spauda šmeižė 
Tarybų Sąjungą, būdavo 
pateikiama medžiaga apie 
atsieki mus socializmo sta
tyboje. .

K o r e s p o n dencijos at
skleisdavo terorą, kurį poli
tiniai kaliniai patirdavo iš 
kalėjimo administra c i j o s 
pusės. Reportažai pavaiz
duodavo, kaip kariuomenės 
teismas, pagal žvalgybos 
sufabrikuotas bylas, prie 
uždarų durų teįsdavo ko
munistus, komjaunuolius ir 
kitus revoliucionierius.

Politinių kalinių tarpe 
būdavo labai gerai marsis- 
fiškai išsilavinusių komu
nistų, kurie į žurnalą para
šydavo puikius straipsnius. 
Žurnale tilpo LKP CK na
rio J. Garelio, Antano Mic
kevičiaus, D. Todeso ir dau
gelio kitų straipsniai. Žur
nale dažnai tilpdavo eilė
raščiai, apsakymai ir apy
braižos. 1936-1937 m. itin 
įdomiais eilėraščiais pasiro
dydavo V. Šilas, J. Dobule- 
vičius ir kt. Suvalkijos 
streiko dalyvis Pranas Ei
dukevičius, 65 metų am
žiaus, pasirodė su eiliuotu 
ilgu feljetonu, pašiepiančiu 
Smetoną ir kitus fašistus. 
Apsakymus rašydavo B. 
Kirstukas, J. Kičas (abu 
žuvo Tėvynės kare) ir kt. 
1936 m. pradžioje žurnale 
“Kovotojas” buvo Įdėtas 
straipsnis apie viso pasau
lio proletariato vadą V. I. 
Leniną. Dabar žinomo ra
šytojo A. Guzevičiaus “Ko
votojuje” buvo įdėta meni
nė apybraiža apie, jaunuolį 
revoliucionierių H. Bara- 
tinską, kuris buvo nuteistas 
už aktyvų dalyvavimą 1936 
m. Kauno darbininkų de
monstracijoje. . Baratinskas 
nepakėlė sunkaus kalėjimo
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neužmirštamų mūsų susiti
kimų nuotaikas ir jausmus 
bei susigraudinti iki ašarų. 
O ir šiuo momentu, prisi
mindamas Jus visus, pasi
kalbėjimu^ ir dainas, vy
resniųjų draugų prisiminus 
bei mieląjį jaunimą, vėl ne
galiu nesusijaudinti. . . Tie
są, o kuo mes visi ne gimi
nės? . . ”

režimo ir mirė. Bet jis ligi 
galo liko ištikimas revoliu
cijos reikalui. Man šiame 
žurnale teko rašyti apie ra
šytojus A. Barbiusą, M. 
Gorkį, J. Janonį.

Žurnalą leido trijų asme
nų redkolegija. “Kovotojo” 
redkolegijoje dirbo puikiai 
politiškai išsilavinęs darbi
ninkas komunistas K. Pet
rikas, studentas V. Liepo
ms, Antanas Mickevičius, 
Š. Šadevičius, A. Guzevi- 
čius, J. Vildžiūnas ir kt. 
Autoriai pasirašydavo po 
savo kūriniais slapyvardė- 
dėmis arba inicialais.

Redkolegija iškeldavo te
mas, kurias prąšydavo pa
rašyti kurį nors draugų. 
Rašyti buvo labai sunku, 
nes dažniausiai po ranka 
nebūdavo medžiagos. Tek
davo pasikliauti ‘savo at
mintimi, parinkti papildo
mų žinių pas kitus draugus. 
Surinktą medžiagą redko
legija aptardavo, taisydavo.

Dažnai pavykdavo “Ko
votoją” išleisti dviem eg
zemplioriais. Žurnalą vie
nas draugų balsiai perskai
tydavo visai kameriai, ku
rioje sėdėdavo apie 26 poli
tinius kalinius.. Paskum 
nelegaliai persiųsdavo j ki
tus kambarius. Tokiu būdu 
“Kovotojas” - apkeliaudavo 
visą Kauno kalėjimą. Žur
nalą slėpdavo čiužinyje ar
ba po kameros grindimis. 
Pagaliau jį išsiųsdavo į 
laisvę.

Laisvėje “Kovotojo” me
džiagą, ypač apie politinių 
kalinių persekiojimą, drau
gai panaudodavo fašisti
niam terorui demaskuoti. 
Kai kuriuos ilgesnius 
straipsnius, eilėraščius ir 
apsakymus draugai perra
šydavo ir pasiųsdavo į A- 
merikos lietuvių laikraštį 
“Laisvę,” kurį redagavo ži
nomas rašytojas R. Mizara. 
Mizaros rūpesčiu visa eilė 
politinių kalinių kūrinių 
buvo atspausdinta “Laisvė
je.”

1938 m. Kauno kalėjimo 
politiniams kaliniams pasi
sekė išleisti literatūrinį 
žurnalą “Mūsų jėgos.” IX 
forte sėdį draugai leido žur
nalą “Politkalinys.” Pana
šų žurnalą nuolat leido ir 
Šiaulių kalėjimo politkali
niai.

Kai kurie šių žurnalų nu
meriai dingo, patekę į fa
šistų rankas, o kurie liko, 
tie yra Tarybų Lietuvos 
muziejuose.

A. Liepsnonis 
Iš Kauno "Tiesos”

Lawrence, Mass.
Traukime visi į metinę 

šventę, visi, jauni ir seni, 
pasigėrėkime gamtos grožiu 
birželio 9 d. Maple Parke. 
Tai bus sekmadienis.

Bus didelis, šaunus pik
nikas, rengiamas apskričių. 
Bus lietuviu iš artimu ir 
tolimų kolonijų. ’ Kiekvie
nam bus gera čia proga 
pasimatyti, susitikti ir pa
sikalbėti su savo pažįsta
mais bei ilgai nematytais 
draugais. /

Ten pat; šiame piknike, 
išgirsite puikių dainų. Dai
nuos Jonas Sabaliauskas ir 
Ona Dirvelienė duetus.

Nebūkite tą dieną namie 
nė vienas, o visi vykite į 
pikniką. Piknikas įvyks, 
net jei tą dieną ir lytų.

Šiaųie piknike bus žymių 
žmonių-

Kviečiame visus ir visas 
birželio 9 d. būti Maple 
Parke. S. Penlcauskas

2 pusi. Laisvd (Liberty) Antrad., birželio (June) 4, 1957

WORCESTER, MASS.
Aido Choro metinis kon- ’ 

certas praėjo, bet niekas* 
apie tai spaudoj neparašė 
(Buvo Arėjo koresponden- > 
cija. — Red.). Stebėtoja® 
korespondentai seniau bū
davo parašo, o šiuokart dar 
vis laukiam.

Čia noriu tik trumpai 
išsireikšti, kad to gražaus 
dainavimo skambesys iš 
mano klausos dar neišėjo. 
Turėjo du dainos talen
tus nechoristus, kurie dai-> 
navo pavieniai (solistąvo): 
Mrs. Marytė Otool (Paru-S 
liūtė) ir P r a n a s Bložis* 
Jiems akompanavo Mrs. M. 
Meškienė. Abu gražiai 
dainavo. Ir vienas jaunas 
studentas (nelietuvis) ge
rai paskambino ant elektri
nės gitaros. Tai pirmą kar
tą teko girdėti tokį muzi- 
kalinį instrumentą. Gaila, 
kad jo pavardės nežinau.

Aido choras, moterų gru
pė ir duetas ruošėsi su dau
geliu gražių dainų, ruošėsi 
per visą šaltąjį sezoną. Ona 
Dirvelienė ir Jonas Saba* » 
liauskas kaip duetas atliko 
labai gražų darbą. Jų ir 
choro dainavimu žmonės _ r
negalėjo atsigėrėti. P® 
koncerto svečiai tik duoda 
komplimentus su pageidavi
mu, kad dainininkai aplan
kytų visas lietuvių koloni
jas.

Chęrui ir duetui akompa
navo Helena Janulytė- 
Smith, ir mokytojas Jonas 
Dirvelis akompanavo kartu 
su Helena Smith duetui. ■

Dabar čia noriu atkreipti 
dėmesį mūsų plačios apy
linkės Laisvės skaitytojų ir* 
mūsų gražių parengimų rė
mėjų, kad jau prasideda 
vasariniai parengimai. Pir-' 
mas piknikas įvyks birželio* 
(June) 9 d. lietuvių Maple 
Parke prie Lawrence, 
Mass. Ten dainuos ir mūsų 
Aido choro duetas, Ona 
Dirvelienė ir Jonas Saba
liauskas. Visi žinote, kad 
tą dieną ten suvažiuos > 
daug žmonių, su kuriais 
nuo praėjusios vasaros ne
simatėm. S. Penkauskas ra
šė, kad jų gaspadinės ruo-< 
šia dvejopus pietus su vi
sokiais prieskoniais ir gėri
mais. f

Nors ir lietus kiltų, pikni
kas vistiek įvyks. Todėl vi
si keliai birželio 9 dieną 
turi vesti į Lawrence, į 
Maple Parką. J. M. L. » 

ateities”
RENTGENOGRAFIJA
{vyko nelaimingas atsiti-., 

kimas — žmogaus gyvybė 
pavojuje. Brangi kiekviena 
sekundė. Į įvykio vietą tuo- « 
jau pat atvyko gydytojas su 
nedideliu rentgeno aparatu. ' 
Per minutę nuotra u k o j e 
jau matyti, kas yra nuken
tėjusiam. Skubiai su tei-! 
kus chirurginę pagalbą, li
gonio gyvybė išgelbėta.

Toks bus netolimoje atei
tyje rentgeno fotografavi- ,
mas. Poligrafijos mašinų » 
gamybos mokslinio tyrimo 
instituto Vilniaus filiale 
jau sėkmingai atliekami to-* 
kie bandymai. Visa žaibiš
ko fotografavimo paslaptis 
yra inžinieriaus J. Žilevi
čiaus sukurtoje popierinėje 
juostoje, padengtoje ypa
tingo puslaidininko kombi
nuotu sluoksniu. Po ke
lias sekundes trukusios eks
pozicijos vaizdas ryškina
mas žinomu būdu —- šios 
juostos paviršius apibars
tomas miltelių pavidalo da- r 
žais, ir tuojau pat ant po
pieriaus pasirodo pozityvi
nis atvaizdas. >

Tai devintasis išradimas, 9 
už kurį J. Žilevičiui išduo- i 
tas autorinis pažymėjimas-



BROCKTON, MASS. I

Petronėle Mineikienė 1
Mirė Geegužes 22, 1957 1

Reiškiame giliausią užuojautą velionės šei- 1
mai: dukterims ir žentams — Anna ir Louis 1
Bouvier, Stella ir Robert 'Stanley, anūkei Ge- 1
raidine ir anūkui Robert Stanley. 1

A. Kukaitienė A. Stirienė, Bridgewater 1
J. ir K. Wallan M. Smaliukienė 1
G. Shimaitis M. Podžiūnienė 1
A. Chestnut B. Gutauskiene 1
K. Čereškienė K. Balčiūnienė 1
A. Kelley ' O. Klimienė 1
P. Kamaras K. Merkelienė 1
O. Šukienė O. Zarubienė—Norwood 1
E. Zaleskaitė E. Krulienė—Norwood 1
M. Gutauskiene H. Trakimavičienė— 1
T Bartkus Norwood ’ 1
K. Sireikienė K. Barčienė—Canton 1
B. Navickienė E. Repšienė-Cambriddge 1
K. Ustupa J Rainardienė— 1

Dorchester 1
1

DETROITO ŽINIOS
Detroito Lietuvių Klubo 

susirinkime, laikytame ge
gužės 26 et, Frank Price 
pasitraukė iš direktorių ta
rybos sekretoriaus vietos. 
Jo vietai būsiančiame susi
rinkime turės išrinkti kitą.

Kazimieras Patejūnas jau 
dvieji metai, kai yra miręs, 
bet jo testamentas tik dabar 
išsirutuliavo iš teismo. Ad
vokatė Stephanie Mąsis su
sirinkime pranešė, kad tei
sėjai nusprendė apmokėt vi
sas bilas ir kam skirti li
kusiuosius pinigus. Netu
riu žinios, kiek liko Pate jū- 
no pinigų. Bet jis paskyrė 
dalį Vilnies laikraščiui ir 
Literatūros Draugijai. Pa
gal adv. Masytės pareiški
mą, gaus Vilnis ir D. L. 
Draugija — centras po kiek 
nors.

Nors Detroitas yra Vil
nies užkariautas, ir jos re
daktoriai sako, “Detroitas 
mūsų,” bet vistiek sukrapš- 
čiau Laisvės fondui $48.00 
ir dar vieną atnaujintą pre

numeratą. (Aukojus i ų j ų 
Vardai tilps fondo skyriu
je.)

Prenumeratos atnaujin
tojas J. Valiukas daug kar
tų pareiškė, kad jau nebeims 
Laisvės, nes laikraštis įžei
dė barberius. Vienok, pa
prašius Laisvės fondui, sa
ko: “Duosiu tau atnaujini
mui prenumeratos ir dar 
pridedu auką; tu žinai, vi
suomet duodu kaip bausmę 
už barberiu įžeidimą.”

Trys detroitiečiai, kalbė
dami apie socializmą, susi
ginčijo apie socialistų par
tijos skilimą. Vienas pa
reiškė, kad partija skilo 
1917 m. St. Louis konvenci
joje, o antras sako, kad 
Chicago j 1917 m.: trečias 
gi sako, kad Brooklyne.

Kuris laimes, pasiims visą

prašo Laisvės redakciją pa
sakyt, kuriais metais skilo 
Amerikos Socialistų partija 
ir kuriame mieste? Prašau 
redakciją ištart teisybės žo
dį čia pat. Vincas Z\dbul

Tarp kairiųjų ir dešinių
jų kova Amerikos Socialis
tų partijoje prasidėjo 1917 
metais, ypatingai po St. 
L o u i s o suvažiavimo, bet 
formalus skilimas įvyk o 
1919 metais, kai, rodosi, 
rugsėjo mėn., Chicago je įsi
kūrė Komunistų partija. — 
Redakcija.

J. U. Daugirdai 10.00
L. M. Trakimavičiai

R. Y. Niaurai
J. M. Masteikai
R. M. čiuladai

10.00
10.00
5.00
5.00

Viso $50.00

JONAS KAŠKAITIS

Nuo seminarijos iki Amerikos
(ATSIMINIMAI)

kišenės 25 kapeikas.
Tai tau ir moralinės teologijos, profe

sorius, dorovės skelbėjas. . . galvojau ne
kartą, ir man darėsi keista ir netikra, 
kažkap sviru.

Besimokydamas ir skaitinėdamas baž
nyčios bei tikybos knygas, užeidavau 
keistų ir nesuderinamų dalykų, — nesu
derinamų su mano įsitikinimais ir pažiū
romis. Paširdžiais man badydavo tokie 
dogmatiški poreiškiai, kaip — “visokia 
valdžia nuo dievo paeina”, “atiduokite 
kas dievo — dievui, kas ciesoriaus — 
ciesoriui”. Užgintos ir prakeiktos moks
linės knygos. Didieji mokslininkai klaida
tikiais, heretikais apšaukti. “Darvinus et 
Neutonus heretici sunt”. Ne tik kad Dar
vinas ir Niutonas, bet ir visa eilė įžymių
jų ir mano gerbiamųjų mokslo vyrų pa
smerkti heretikais, ir jų raštai padėti į 
uždraustąjį įstatymų ir bažnytinių tai
syklių sąrašą —į juodąjį kodeksą. Atseit, 
jei tu skaitai tokias mokslines knygas, 
tu papildai mirtinę nuodėmę. Ir visa tai 
tau įsakyta pildyt ' nenukreipiamai, 
“bliusti neukosno”. /

Nepatiko man ir daugybė smulkmenė
lių iš seminarijos gyvenimo, ta veid
maininga užkulisinė kunigų politika, tie 
klastingi darbeliai po dievotumo bei die
vobaimingumo skraiste.

Sakytis aš dar niekam iš klierikų ne- 
sisakiau ir nesiteiravau. Viską laikiau 
krūtinėj, bet mano viltingas nusiteiki
mas palaipsnui vėso, keitėsi, kito. Kri
tiškai pradėjau'žiūrėt į bažnytinį moks
lą, į tikybines dogmas. Abejot pradėjau 
ir apie “dvasišką pašaukimą”. Vargu, 
ar galėčiau aš, kunigu būdamas, elgtis 
kitaip, negu kiti kunigai. . . pasišvęsti 
vargdienių žmonelių labui, savo neigia
mųjų, engiamųjų, visaip išnaudojamųjų 
brolių labui. . . šviesti juos, diegti jiems 
politinio susipratimo, padėti jiems ko
vot prieš politinę ir ekonominę priespau
dą, prieš caro ir ponų režimą.. .. Pradė
si tu kitaip išsižiot, tuoj sudoros taVe 
kad ir tie patys kunigai ir bažnytinė vy
riausybė: įkiš tave kur vienuolynan, 
klioštoriun, ir būsi atskirtas nuo žmonių 
ir nuo pasaulio.

Svyravimai ir abejonės kilnojo man 
krūtinę, atsparumo daigai varstė mano 
sąmonę.. . “Būt, ai* nebūt? Štai čia tai 
klausimas”.

Guliu aš taip vieną naktį savo vienuo
liškoj lovelėj, audringų minčių ir abe
jonių varstomas. Ir ramiai paguliu ir 
vartaus nuo šono ant šono. Miegas anei 
iš tolo.neima. Įsiklausiau: Avižonis irgi 
nemiega: nėra to lygaus, vienodo alsavi
mo. Tyčia krunkštelėjau, d r tuoj atsilie
pė Avižonis. Nebeįstengė ir jis ilgiau 
krūtinėj sutalpinti kunkuliuojančių abe
jonių. . .

— Jortuk, ar tu nemiegi?
— Nemiegu, Juozuk.
— Q; kodėl tu nemiegi ?
— Ogi kaip ir tu. . .

(Bus daugiau) _

(Tąsa)

Vienam Kamčatkos įnamiui, diržin
gam, jau sutanotam pirmakursiui klie
rikui, ėmė tekėt iš ausies kraujas. Ir tą 
bandė ir tą bandė subėgę klierikiokai, ir 
vis nieko. Vandens duobo pasidarė ryš
kiai raudonas. Skubiai pašaukė semina
rijos gydytoją, dr. Rapolą Šliūpą. Ne
trukus ir pribuvo daktaras. Įsižiūrėjau: 
tai čia ano garsiojo dr. Jono Šliupo bro
lis. Ir atrodo gana panašus: didelis, pe
tingas, pilnakraujis toks. Ir su barzda, 
tik šito truputį mažesnė barzda.

O tuo tarpu mūsų eskulapas griebėsi 
darbo. Iš atsinešto krepšelio išsiėmė ma
žą buteliuką. Su žnypliukėm suėmęs 
medvilnės gabaliuką, padažė į skystimu- 
ką ir įdėjo klieriko nosies skylutėm 
Kraujavimas apsistojo. Daktaras liepė 
palikt tą medvilnę, kolei ji pati savaime 
iškris. Susikrovė, uždarė savo pirmosios 
pagalbos krepšelį ir sudieu. Dideliais 
žingsniais išmovė iš “kazarmės”.
* Greit išėjęs oran, dargi pasižiūrėjau 
įkandin. Stambus, augalotas vyras, ši
tas daktaras, ano amerikonio daktaro 
brolis. O kažin, gal ir jis rašo? Pasitei
ravau Avižonio: tur būt ne, negirdėjęs.

Užėjo ruduo, nuobodus, liūdnas laikas. 
Jau lapkričio mėnuo. Vieną vakarą, po 

' savo pamokų, Skierstonas šypsosi. Pa
klausiau, kodėl jis šypsosi. Jis ir tarė: — 
Nežinau, ar sakyt ar ne.

— O ką tokio, Antaniuk? Sakyk sa
kyk : mes gi vienas kitą suprantam ir 
artimi esam. '

— Ogi štai ką. . .
Ir jis trumpai, gyvai atpasakojo vaka

rykštį įvykį. Kun. Liausas atėjo čia į 
šitą kambariuką vakar vakarą. Jau buvo 
po lotyniškos pamokos. Padavė Skiersto- 
nui penkis rublius ir užlipdytą voką, be 
jokio adreso. Liepė nueit į Zavackio 
knygų krautuvę ir paduot pinigus ir tą 
voką jaunajam pardavėjui Stasiui.

Skierstonas taip ir padarė. Vaikinukas 
‘už prekystalio lengvai nusišypsojo, per
skaitęs vokan įdėtąjį raštelį ir už poros 
minučių atsinešė knygą. Kaip tik tuo 
tarpu krautuvėje nieko kito nebuvo. Vai
kinukas priėjo artyn • ir tyliai kalba 
Skierstonui:

— Ar tu nori žinot, kokia čia knyga?
— Noriu, noriu, — atsakė susidomėjęs 

Skierstonas.
— Ogi Čia nuogų moterų paveikslai. 

Va matai?
Ir jis atvertęs, truputį parodęs nuste

busiam Skierstonui. Dar ir pridėjęs:
— Knyga iš Vokietijos pergabenta. 

Nesakyk, ką matei, nes pirkėjas nenori, 
kad kas ką žinotų.

♦ Ir Stasius gražiai apsuko knygą po
pierium ir rūpestingai užklijavo, įteikė 
Skierstonui parnešt ir paduot pačiam 

«. pirkėjui. Kun. Liausas ryšulį pasiėmė ir 
už patarnavimą padavė Skierstonui visą 
ketvergę.

— Štai va ta ir ketvergė, —/šypso,da- 
mas užbaigė mano mokinys, issiėmęs iš

m

Vienas pasakė, jis klau
sias Keleivio 'redakciją.

O šių žodžių rašytojas

Islington, Mass.
Nedidelis, bet gražus 

relis susirinko pažymėjimui 
Jonuko ir Stasytės 40 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
ties.

Skaniai pasivalgius ir pa
linkėjus jaunavedžiams il
giausių metų, J. Daugirda 
prisiminė, kad dabar eina 
Laisvės vajus už sukėlimą 
reikalingos sumos, kad 
Laisvė ir ant toliau galėtų 
išeidinėti dienraščiu. Su
dėjo:

J. S. Budrevičiai $10.00

Brockton, Mass.
Sukėlimui Laisvei 10 tūks

tančių dolerių fondo pas 
mus jau padaryta pradžia. 
Dar visai maža, bet jau tu
riu ant rankų keletą desėt- 
kų dolerių ir vieną narį į 
prietelių kliubą. Bet aš ma-

Kurie esate pasižadėję 
duoti aukų, prašau priduo
ti man arba kuriam kitam 
iš LLD 6 kp. narių. Mes 
jau rūpinamės surinkti ir 
pasiųsti į fondą.

Fondo sukėlimui draugiš
kas vakarėlis įvyks šešta
dienį, birželio (June) 15 d., 
pradžia 7 vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo Parke, Winter 
ir Keswick Dr., Montello. 
Kviečiame visus atsilankyti 
ir tuo pačiu kartu paremti 
spaudą.

Geo. Shimaitis

Atsinaujindamas prenu

BEEK-WINE-LIQUOR-LICEN kSKS

Notice is hereby given that license number 
L-1252 has boon issued to the undersigned 
to soli liquor and wino at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-pramises consumption at 
47-33 Junction blvd., Corona. BELA R. FROM- 
MER 8RW-ml7

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
8266 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a rastaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on promise consumption at 
205-15 Hillside ave., Hollis. FELIX and SAL
VATORE MOLITE dba Leonardo's Rost. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-737 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor and Wine at retail in a Li
quor Store under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for off promises consumption at 
43-22 43rd ave., Sunnyside. EDWIN J. MC
CARTHY, Inc. BT-m3l

Notice is hereby given that license number 
4RL-I584 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wino and Beer at retail in a 
Restaurant under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
163-01 Baisley blvd., Jamaica. ERNA BLANK 
dba Race' Track Inn. > BT-ml7

Notice is hereby given that license number 
4RL-6407 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beor at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic .Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
29-16 3" th ave., Long Island City. ANTHONY 
Sr. aid JOSEPH M. LaBARBERA dba Green 
Acrei Restaurant and Bar.

NOTICE is hereby given 
6983 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor -------
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
117-10 Hillside ave., Richmond Hill. ALFRED 
PAUL WOLFANGLE dba Glenn's Bar & 

, Grill BEW-F22

Notice is hereby given that license number 
4RL-865I has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
restaurant1 under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
69-15 Woodside Ave. Woodside. GEORGE 
T. SUTTON dba Tho Pond. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-69I7 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Baer at retail in a 
restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
95-47 Roosevelt ave., Jackson Heights. MAR- 
GARET KEENAN dba Roosevelt Tavern. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-1388 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor and Wine at retail in a pack
age store for off premise consumption at 
28-33 Steinway st., Astoria. STEINWAY WINE 
& LIQUOR BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5100 has boon issued to the undersigned 
to sell Liquor and Wine at retail in a pack
age store for off premise consumption at 
24-04 34 are., Long Island City, FRANK W• 
BERK dba Queonsview Liquors BRW

Notice is hereby given that license number 
4RW-88I7 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor and Wine at Retail in a res
taurant under the Alcoholic Bevarage Con
trol Law for on premise consumption at 
253-17 Northern blvd., Little Neck. RAY
MOND CERUASIO, NICOLA CERUASIO, 
CESARE DiCASA dba Italian Restaurant and 
Pizzeria. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-1267 has been issued to tho undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
161-19 29th ave., Flushing. IVAN KOVAC K

BT-ml7

that 4-RL- 
phdersigned 
at 'retail in

bū-

Notice is hereby given that license number 
L-5859 has been issued fo fhe undersigned 
to sell wine and liquor at rofail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off promises consumption et 
51-04 31st ave., Woodside. MAX BRUMER 
dba Lenihan Liquors. K-10

Notice is hereby given that license number 
4RL-6I97 has been issued to the undersigned 
fo sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
95-01 37 ave., Jackson Heights,' HARRY 
HOLST dba Harry's Bar & Restaurant BRW

Notice is hereby given that license number 
L-306 has been issued to the undersignec 
to sell Liguor and Wine at retail in a 
Package Store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
223-03 Hampstead ave. Queens Village. 
FRANK J. TRINCA dba Trinca Liquors. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-1276 has been issued to the undersigned 
to sell Liguor and Wine at retail in a 
Package Store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
40-02 69th st., Woodside. AUGUSTA POL- 
LANC dba Long Island Wine and Liquor 
Store. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-1397 has been issued to the undersigned 
to sell Liguor and Wine at retail in a 
Package Store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
143-14 Lakewood ave., Jamaica. RUFFEN H. 
COTTON dba Ruffen H. Cotton Wines and 
Liquors. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5039 has been issued to the undersigned 
to sell Liguor and Wine at retail in a 
Package Store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off promise consumption at 
112-17 Linden blvd., Ozone Park. JOSEPH 
RAUCHWERGER dba Boulevard Wino and 
Liquor Store. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5819 has been issued to the undersigned 
to sell Liguor and Wine at retail in a 
Package Store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
90-42 148 st., Jamaica. ALVIN BERNHEIM 
dba Alvin's Liquor Store. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-83II has been issued to tho undersigned 
to sell Liquor, Wino and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption' at 
18-48 120th st., College Point. RALPH MA- 
RANDO dba Friendly Tavern. ' BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-4077 been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Baer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
40-04 69th st., Woodside. JOHN CASELLA 
dba FiA Bar and Grill. BRW

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
7484 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
211-79 Jamaica ave., Queens Village. HANS 
GREINER dba Town Corner Bar and Grill.

BT
Notice is hereby given that license number 

LL-850 has been issued to tho undersigned 
to cell liquor and wine at wholsealo under 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 35- 
10 Lawrence st., Flushing. ROBERT IM
PORTS, Inc. BRW

I

Notice is hereby given that license number 
4RL-8600 has been issued to the undersigned • 
to sell beer, wine and liquor at retail in a 
restaurant under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
25-53 Steinway st., Astoria. J. ONORATO N 
J. MIGNOGNA dba Bali Bar BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8847 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in a 
restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on promise consumption al 
141-16 Northern blvd., Flushing. G. S. D. 
RESTAURANT In*. BRW

Rochester, N. Y.--Pažmonvs
šeštadienį, 8-tą dieną birželio (June) įvyks 

pažmonys, kurį rengia Moterų ir Vyrų kuopos 
pagelbėjimui Laisvei sukelti $10,000 fondą. Vi
sus Laisvės skaitytojus ir visus lietuvius malo
niai kviečiame atsilankyti ir tuomi paremti šį 
svarbų reikalą.

Atsiminkime, gerbiamieji, kad be spaudos 
mes nieko nežinotume. Ypač iš Lietuvos Laisvo 
paduoda daugiau žinių negu bet kuris kitas iš 
lietuviškų laikraščių. - Taigi rūpinkimės, kad 
Laisvė gyvuotų, dalyvaukime šiame parengime. 
Nevalgykite vakarienės namie, nes čia bus duo
dama skani vakarienė, pagaminta geriausių 
gaspadinių. Pradžia 6:30 vai. vakare. Vieta— 
Gedemino salėje, 575 Joseph Ave.. P,rašome ne
si vėlinti atsilankyti.

Rengimo Komisija

nau, kad mes ilgai nelauksi- metalą pridek vieną kitą 
me atlikti tą pareigą. ’doleriuką Laisvės paramai.

Gerosi Žinios Dovanų Siuntimui 
įvairių rūšių rūbus, vartotus ir naujus, medžiagas ir maistų. 

Taip pat galite siųsti visokius vaistus. 
PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Per visiems žinomą
WE 3-8491 . WE 4-7888

ROUND THE WORLD TOURISTS 
vienintelį atstovą Pacifiko pakrašty.

331 No. Fairfax Avė., Los Angeles 86, Calif.
Jūs galite siųsti savo artimiesiems į Lietuvą
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Vasariniai Parengimai
Pasinaudokite vasaros grožybėmis. Iš aprūkusių mies
tų traukime į tyrus laukus, kur žaliuoja miškai ir žydi 
gėlynai. Būkime likimuose sambūriuose su savo drau
gais ir pažįstamais, štai progos maloniems pasima
tymams ir pasilinksminimams:

Balti morės Iškilme
Didvsis Laisves Piknikas

Programą atliks pagarsėjęs

Aidsietyno Kvartetas
Iš New Yorko

Finų Merginų Grupė
Dainuos ir šoks savo tautinius šokius

Birželio June
SLOVAK NATIONAL HOME & PARK

6526 Holabird Ave., Baltimore 
Pradžia 11 vai. ryto 

Muzika nuo 3:30 iki 8:30.
įžanga ,75c

Brockton-Montello, Mass.
Didysis Laisves Piknikas

Su labai įdomia programa

Liepos 4 July
Prasidės 1 vai. ir tesis iki vėlumos

Liet. Taut. Namo Parke A
Winter St. ir Keswick Rd., Montello

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ 
Literatūros Draugijos II-sios Apskrities

LINKSMAS PIKNIKAS
Pelnas skiriamas išleidimui knygos

Gydymo Istorija
Parašė

Dr. Jonas Stanislovaitis ir
Dr. Antanas Petriką c

Gera Muzika Šokiams
Įvyks sekmadienio popietį

Liepos 14 July
šauni Dainų Programa

Steamboat Inn Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Pradžia 1-mą vai. d., Įžanga 75c.

i

3 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., birželio (June) 4, 1957
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ATMINČIAI

JUZĖS LAUČIENĖS
Mirusios Gegužes 7, 1957 

LEWISTON, ME.

O, kaip norėjosi gyventi
Ir visiems (lai* žodi tarti!...

V : '

Bet nutrūko evvvbės stvsraX. J v V V K .

Ir nutilo amžinai.-.

J. Svirplienė J. Kanišauskas
A. Yurkštas Lewistonietis
S. Puidokas J. čevaškus
A. Apšegienė J. Apšega
E. Krapavickienė J. Wisbaras

J. Bartas!us

Vajus Sukėlimui $10.000 Fondo
(Perkėlimas nuo pirmo puslapio)

Jš Detroit, Mich., prisiųsta $48.00. Aukojo:
M. Astrauskienė .................................................$5.00
J. Bubliauskas .: .............  • •.......... 5.00
J. Mitrim . . ......................   5.00
J. ir U. Daukai.......  • .. ..................................5.00
X Detroitietis ......    5.00
Št. Detroitietis . . •• . . .............  2.00
V. Steponkevičius ..........................................  2.00
Ant. Detroit ...................... 2.00
J. Valiukas .................................    2.00
Annacet Zigmantienė .. ......................  2.00

po $1: Mikas Detroitietis, Antanas Skiparas, P. Mika
lajūnas, A. Jakštys. Adolph Petrus, V. Detroitietis, Mr. 
ir Mrs. Zemis. Charles Nausėda, J. ir M. Ginaitis, G. ir S. 
Nausėda, J. Markūnas, Kazimieras Kurklis ir J. Gugas. 

• *
PRIETELIŲ KLUBAS

Buvęs Passaicietis . . . . ... . ................   $25.00
Žilas Dėdė, So. Boston, Mass. ......... 25.00
Anna Krasnickas, Coventry, Conn. ............ 25.00

AUKOS
Iš Islington, Mass, (koresp) .................................. $50.00
Lietuvių Moterų Progr. KI., Dearborn, Mich. .. 10.00 
F. T. Martin, Hialeah, Fla. ......................................10.00
J. Butkus, So. Boston, Mass. ................................ 10.00
A. M. Shultz, West Linn., Oregon........... ...............10.00
M. Kazlauskas, So. Boston, Mass. .. . . . .................. 10.00
Alfonsas Maigis, New Toronto, Canada .. . ........... 9.00
Petras Satkus, Brooklyn, N. Y. .............. 5.00
S. Kuzmickas, Cleveland, Ohio ............... 5.00 
P. Stankevičius. Huntington, L. I. ...........................5.00
P. Janiunienė, Matawan, N. J. ........ .................... 5.00
Laisvė skaitąs, Lewiston, Me.   • •............  5.00
Brooklynietis................... • •............... 3.00
Arlingtonietis ...............................•.................. 2.00
O. Radišauskiene, Wyoming, Pa. ............ 1.00

Iš anskčiau gauta $3,014.46. Dabar įplaukė $497.00. 
Viso gauta $3,511.46. Dar reikia $6,488.54.

Širdingai dėkojame pasidarbavusiems aukų rinkimui 
ir visiems aukojusiems. Labai rimtai norime atkreipti 
kolonijij veikėių dėmesį i tą liūdną faktą, kad fondo 
sukėlimas labai vėlinasi. Kiek galėdami subruskime, nes 
kitaip tikslas nebus atsiektas, dienraštis atsidurs pavo
juje.

Laisvės Administracija

SKAITYTOJŲ BALSAI
Laisvėje gegužės 29 d. 

skaitau:
Buvo susižeidęs darbe Jo- 

, nas Rušinskas. Paaiškėjo, 
kad Jonas buvo susižeidęs 
nepavojingai. Man labai 
gaila tavęs dėl nelaimės, 
tik gerai, kad nepavojingai. 
Tave, drauge, pažinau nuo 
1921 m. Minersvillėj, Pa.

Jeigu redakcija leis, tai 
parašysiu savo nelaimę. Ko
vo 22 d. ryte nuėjęs j savo 
darbavietę pranešiau savo 
bosui, kad turiu didelį šal
tį ir eisiu pas gydytoją, o 
gal mane pasiųs į ligoninę.

Parėjęs radau pažįstamą 
vyrą, kuris mane mokino 
mano Plymoutuką vairuot 
Bartenderis sako: “Kam 
tau eiti, štai va tavo karas 
ir Edvardas nuveš- Susė
dom, važiuojam, bet ne tuo 
keliu, kuriuo man reikia. 
Nors buvo negirtas (jis ge

LIETUVIŲ TARPE
Išvyko i Los Angeles

Tessie Stankevičiene išvyko 
į Los Angeles, Calif., aplanky
ti savo sūnų ir mano ten pa
viešėti apie porą mėnesių.

Stankevičius įteikė $5 į 
Laisvės fondą ir apgailestavo, 
kad fondas labai atsilikęs nuo 
laiko. Laiko jau praėjo virš 
pusė, o fondo sukelta dar tik 
trečdalis.
Atsisveikino su brooklyniečiais

Penktadienį ’ Lietuvių Kultū
rinį Centrą lankė buvęs jo di
rektorius Pranas Varaška. Jis 
sakėsi aplankęs savo pažįsta
mus Worcesteryje, buvęs žie
minėje New Yorko valstijos 
dalyje ir kitur. Dabar parvy
kęs Brooklynan atsisveikinti.

Už dienos kitos Pranas ma
no išvykti į Arizoną, kur sau
sesnis oras, nes čia jį kankina 
kojų reumatas. Ypač lietingo
mis dienomis jis jaučia nema
žus- skausmus.

Kai pirmiau jis lankėsi Ari
zonoje, sako, ten jam buvę 
daug geriau. Todėl ir dabar 
nori ten apsigyventi.

Rep.

Lewiston-Auburn, Me
Užėjau Selemonienės ūkiu. 

Čia trys šnekučiuojasi apie 
gyvenimo įvykius. Links
mai juokauja mylinti raši
nėti eiles Baltrušaitienė. 
Įnamis Adomas klausosi jos 
šnekos. Levutė išvirė gerus 
pietus ir pavaišino svečius. 
Namo savininkė atsinauji
no dienraštį Laisvę. Ado
mas su gražiu automobiliu 
atvykusius parvežė namo.

•

Dar sustojau pas laisvie- 
čius K. Martiniais: čia tu
rėjau laiko parašyti kores
pondenciją. Martinkienė iš
kepė iš obuolių blynų — tai 
skanu valgyti !

• _

Vėl buvau pas laisviečius 
Steponaičius. Kazys dirba 
batų fabrike. Teko pasi
kalbėti apie bėgančius nuo
tykius su Steponaitiene.

čia labai išgarsėjo C. Wi- 
tonis francūziškos ir lietu
viškos duonų kepime- Dar 
ir keįkų, piernikų bei do- 
nacų gardžių paruošia.

____ *
Beje, Laisvėje buvau pa

rašęs apie mirtį Laučienės. 
Pasakyta: Rodos, gavo $5,- 
000 atlyginimo. Mat, atsi
ėmė advokatas ir ligoninė 
su gydytojais. Tai velionei 
beliko mažiau pusės. ’

Petrov

ras draiverys ir geras gė
rikas), apsuko South Beth- 
lehemą — ir į Pen terš Ko
telį, o aš nuėjau į kirpyklą.

Grįžęs jau radau “per- 
storai” šnekantį ir neg'aliu 
iškviest. Nė rakto neduo
da. Na, visgi išsirangė. 
Kaip pasileido 55 mylių 
greičiu, persigandau ir pa
miršau ištraukt raktą. Pra
važiavo dvi raudonas švie
sas, pasuko nuo Waydott 
St. į 3rd St. ir — trinkt!... 
Tada jis iššoko iš karo ir 
nubėgo; mane paliko kru
viną. Mano karą sudaužė 
ir dar kito. Jis išbuvo be
langėje nuo kovo 22 d. iki 
gegužės 8- Turiu advoka
tą, bet nežinau, kada rei
kės stot į teismą. Dabar 
jau veik sveikas.

L Pasimatysim liepos mė
nesį !

F. Zavis 
Bethlehem, Pa.

| HELP WANTED MALE

.JEWELRY ENGRAVER

Raidžių įvežimui ant sidabrinių ' 
indų ir auksinių daiktų, šaukite ar

Galindez pranykimo paslaptis 
dar vis tyrinėjama, norima, kad

Praeitais metais pranyko 
profesorius Jesus de Galin
dez, Ispanijos-Baskijos libe
rališkas tremtinys, kuris gy
veno New Yorke ir mokytoja
vo Columbia universitete. Ka
dangi Galindezas nekurį laiką 
gyveno Domininkų respubliko
je ir čia smarkiai darbavosi 
prieš tenykštę diktatūrą, taip
gi, kadangi jis tuo laiku bai
gė rašyti knygą apie Dominin
kų diktatūrą, tai tuojau kilo 
Įtarimas, k a d D o m ininkų 
agentai atsakingi už jo prany
kimą.

Tyrinėjimas, kuris buvo 
kruopščiai vedamas ir polici
jos ir pačių Galimiezo draugų, 
iškėlė sekamus faktus, ku
liuos beveik visi dabar pripa
žįsta tikrais:

Galindezas tapo suimtas 
kur nors New Yorko su b ves 
stotyje, jėga tapo nuvežtas į 
kokį nors aerodromą, iš kur 
Domininkų pasamdytas ame
rikietis lakūnas Gerald Mur
phy jį išskraidino į Domininkų 
valstybę, kur jis buvo nužudy-

tas.
“ Murphy paskui girtas bū

ti a m a s paslaptį išplepėjo 
draugams Domininkuose. Po 
to pats Murphy rastas užmuš
tas.

Valstybės departmentas da
bar įteikė oficialią notą Tru
jillo režimui Domininkuose. 
Notoje reikalaujama, kad bu
vęs Domininkų generalinis 
konsulas New Yorke genero
las Arturo R. Espaillat atvyk
tų Amerikon ir, atsisakęs savo 
diplomatinių neliečamybės tei
sių, po presaika liudytų, ką 
j s žino apie G al in d ozą.

Domininkų valdžia, mano
ma, to nedarys, nes tai kaip 
tik tas buvęs gen. konsulas 
daugiausia žino apie Galinde- 
zo liūdną likimą.

Tuo tarpu visa eilė žmonių, 
ypatingai Galindezo kolegos 
profesoriai ir liberalai, taipgi 
socialistų vadas Norman Tho
mas, sudarė komitetą, kuris 
lūpinasi, kad teisėtumas lai
mėtų ir kaltininkai būtų nu
bausti.

Po miestą pasidairius
$500 už šuns suradimą

Praeitą savaitę Texaso tur
tuolis. Virden Wilson atskrido 
New York an iš Škotijos. Su 
savimi jis vežėsi $5,000 ver
tės “grynos rasės” šuniuką 
Foggyfurzy Sugar Baby, kuris 
laimėjo Škotijoje šunų paro
doje pirmą pryzą.

Pryz.as ne pryzas — Idle- 
wild aerodrome Sugar Baby 
čmė: ir paspruko j aplinkinius 
laukus, kurie tęsiesi palei van
denyno įlankas.

Wilsonas, kuriam žaliukių, 
kaip matyti, netrūksta, tuojau 
pasamdė kelis helikopterius, 
su kuriais per padidinamus 
stiklus iš oro būtų ieškomas 
šuniukas, taipgi paskelbė 
spaudoje, kad šunį radęs as
muo gaus $500.

šuniuko ieškojo š i m. t a i 
žmonių, įskaitant aerodromo 
tarnautojus, kurie po darbd 
dirbo “viršvalandžius” aplin
kiniuose laukuose, šunį paga
liau surado TWA tarnautojas 
Rapp. Tai jis gavo $500. Savi
ninkas Wilsonas jau buvo iš
skridęs į Texas, bet buvo pali
kęs čekį, šuniukas, specialūs 
“veterinarijos slaugės” globo
je, dabar išskraidintas į Texa- 
s.ą.

Atminimo Dienos šventė

Atminimo diena — Memo
rial Day, —praeitą savaitę bu
vo švęsta kaip paprastai kari
niais paradais, kurie vyko 
Manhattan e, B r o k 1 y n e ir

Bekampiai Kviečia Jus
Jau skaitėte spaudoje apie Juozo Bekam

pio nelaimę. Jis iš aukšto puldamas susilaužė 
koją. Tai įvyko prieš porą mėnesių. Tačiau 
Juozas dar ir dabar vos tik ant kriukių pa- 
vaikštinėja. v

Bekampiai yra vaišingi žmonės. Jie savo 
vasariniame rezorte kas metai suruošia gerus 
pietus ir pasikviečia ne tik savo draugus ir 
pažįstamus papietauti, bet kviečia visus iš arti
ir toli atvykti ir įsigyti
vietoje prie gerų pietų.

su jais pažintį, gražioje

Šiemet Bekampiai ruošia pietus sekmadie
nį, birželio (June) 30 d-, ir jie kviečia visus pa
silinksminimą mėgstančius žmones atsilankyti.

Bekampiai turi rezortą ant labai puikaus 
Atlantiko kranto, kur puikiausias pasimaudy
mas sveikatai naudingame jūrų vandenyje. 
Pas juos g'alite praleisti ir savo atostogas, nes 
jie turi didelį namą su daugeliu puikių kam
barių. Parašykite jiems, pasitarkite dėl ato
stogų.

J. Bekampis, 147 13th St., Avalon, N. J.

Bronxe. Buvo puikus saulėtas, 
bet nepėrdaug šiltas oras. Pa
raduose dalyvavo apie 50,000 
karių skautų, veteranų, legi- 
joniierių ir t. t.

Seniausias maršuotojas, sa
ko spauda, buvo 86 metu am
žiaus Alexander Hanson, Is
panijos - Amerikos karo vete
ranas, 

o

Prie visų militarinių pa
minklu mieste padėti vainikai.

SURASTAS ITALIJOS 
KONSULO SŪNUS

Prieš šešias savaites Italijos 
konsulo L. Barattiero 14 metų 
sūnus iš Chicagos atvyko New 
Yorkan ir čia gyveno iš $120, 
ką jis buvo per ilgą laiką su
taupęs. Bot jį kas tai atpažino 
n policijai pranešė.. Policija 
tada.jį .suėmė ir tėvams apie 
tai pranešė.

Jaunukas Barąttieris aiški
nasi, kad jis norėjęs “nepri
klausomai” pagyventi ir pasi
rodyti, kad jis esąs subrendęs 
savistoviam gyvenimui. Jis ne
sigaili tai padaręs.

PASKERDĘS ŽMONĄ 
PASIDAVĖ POLICIJAI

Jamaica policijos stotin at
ėjęs Mack Upson pasisakė, 
kad jis peiliu perduręs savo 
žmoną. Jis tai padaręs todėl, 
kad jinai atsisakė su juo to
liau gyventi ir taipgi trejų me
telių sūnelį pasilaiko.

Upson vedęs Frances piiftįs 
ketverius metus. Kai vedybi
nis gyvenimas pakriko, tai jis 
jai galą padarė. Ligoninėje ji 
mirė, —-jis Long Island kalė
jime laukia bausmės, o jų sū
nelis Vernon pasilieka be tė
vu. 4-

Kačių mylėtoja papuolė 
tarp vištų

Miss Frances De Santis su
manė šventėms įsigyti pakan
kamai vištų kaklų, kuriais pa
penėsianti visos savo apylin
kės kačiukes, kurias jinai la
bai myli.

Nuvykusi į vištinyčią gauti 
katėms patiekalo per klaidą 
jinai buvo užrakinta sykiu su 
tūkstančiu vištų. Gerai, kad 
praeiviai išgirdo šauksmą, tai 
ją išlaisvino iš vištinyčios.

Našlė užsimušė
60 metų amžiaus našlė Sa

die Samilow nukrito nuo 6-to 
aukšto namo stogo ir užsimu
šė. Paliktame laiške ji sako, 
kad nebegalinti • toliau taip 
gyventi.

Polio fondui sukėlė 
$2,402,232

Fondo kovai su polio ligo
mis pirm. H. A. Dunn prane
ša, kad March of Dimes metu 
New Yorke sukeltą $2,402;- 
732.

New Yorko spaudoje
Visa spauda reiškia savo

i.opasitenkinimą, kad beisbo- 
lės sporto komandos Dodgers 
ir Giants planuoja apleisti 
New Yorką ir pasidaryti Los 
Angeles ir San Francisco ko
mandomis. Ypatingai reiškia
mas nepasitenkinimas, kad 
Dodgeriai, kurie tradiciniai 
suaugo su Brooklynu, planuo
ja išsikelti. •

“Daily Worker” vedamaja
me straipsnyje nurodo, kaip 
mūsu šalies sporte komerciniai 
sumetimai nulemia. Dodgers 
komanda per ilgus metus bu
vo skaitoma Brooklyno ko
manda. Ji visuomet atstovavo 
Brook lyną ir buvo žinoma, 
kaip Brooklyn Dodgers. Visa 
jaunoji karta taip priprato, 
kad atrodė, jog kitaip negali 
būti.

Bet štai dabar privatinis ko
mandos savininkas Walter 
O’Malley prieina išvados, kad 
Los Angelėse jis galėtų d<u- 
yiau uždirbti. O Dodgers yra, 
kaip atrodo, jo, nė Brooklyno. 
Tai jis lošikus samdo arba at
leidžia. Tai jis ruošia visas 
rungtynes. Ir tai jis, jeigu no
ri, gali visą komandą išsivežti, 
kur tik nori.

“Herald-Tribune” s a k o, 
kad Britanija, Vakarų Vokie
tija ir kiti Vakarų kraštai, ku
rie platina savo prekybą su 
Kinija, turi pateisinimo. “H.e- 
1 ald-Tribunc” sako, kad ne
prekiaudami su Kinija, vaka
rai kenkia ne tik komunisti
nei Kinijai, bet ir sau patiems.

“Herald-Tribune” to atvirai 
dar nesako, bet iš editorialo 
tono atrodo, kad laikraštis ra
gintų ir Ameriką platinti pre
kybą su kinais.

Du vaikai užmušti
New Yorke geg. 30 d. du 

vaikai užmušti. James N. Ta
kas buvo čia atvykęs sir tėvais 
iš Baltimorės pas gimines ir 
buvo automobilio užmuštas. 
Kitas apie 10 metų vaikutis 
taipgi automobilio užmuštas. • <■' ' • <

Suėmė njąkyklų žalotojus
.Ozone Plauko policija suė

mė penkiolikamečius jaunu
kus N. Ostraco ir jo draugą, 
kurie šioje apylinkėje apiplė
šinėjo mokyklas.

Vaikų teismas nustatė 
jiems po $2,500 kaucijos.

rašykite paduodami savo patyrimą 
ir paliudijimus. Tiffany & Co., 727 * 
5th Ave., Now York 22. *

(107-113)

feapoj Darbininkų—Amžiaus 18-50. 
Patyrimas nereikalingas. Aluminum 
Storm Window Kompanija. Mokanti 
ir suprantanti angliškai. Matykite 
Mr. Epervary, 9-4 P. M. EXCEL- 
L U M ALUMINUM PRODUCTS, 
102—lt h Ave., Garden City Park, 
L. L (103-112)

BUSINESS OPPORTUNITIES •

PARSIDUODA GROCERY STORE
- Yonkers, N. Y. Yra ir kitų da- 

Jykų pardavimui; pastovus, seniai 
jsisteigęs biznis; geros sąlygos, gera* 
ateitis, nelimituotos potencijos. Pri
vatus savininkas. Pirmas pa'siūly- 
tojak $5,000 bus savininkas. P. O.^ 
Box 261. SP. 9-7084, Hartsdale, 
N. Y. (106-112)

RESTAURANTAS, 5’^ dienų savai
tė, dirbtuvių srityje, privatus savi
ninkas, gerai jsisteigęs. Gera atei
tis, nelimituota potencija. Pamaty
kite persitikrinimui. Geras lysas, 
prieinama renda, žema pardavimo 
kaina. YO. 9-8960 3-5 P. M.,
Yonkers, N. Y. (106-108)

Lietuvių Kalbos
Žodynas

• Išleistas Lietuvoje, 990 pusią- ;
; pių, lęaina $5 00. Kartu su už-
; sakymu prašome prisiųsti ir 
' pinigus. i

Laisve J
; 110-12 Atlantic Avenue
; Richmond Hill 19, N. Y.

REIKALAVIMAI
REIKALINGI KAMBARIAI

Senyvų žmonių pora nori gauti 
Brook lyne apie 4 kambarius (apart- 
mentą). Turinčių išnuomavimui, 
prašome rašyti, paduodant antrašą 
ir apie kiek rendos, sekamu ant
rašu, F. K., 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y. EV. 7- 
1772. . «

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

FIRMA

PARCELS TO RUSSIA, INC.
Y ra Pati Atsakomingiausia

Persiuntime Siuntinių į Tarybų Sąjungą 
(Lietuvą, Latviją, Estiją ir kitas) 

f x . •

Siunčiame su muito apmokėjimu čia ant vietos
f."'-"-,-’"'..———- ——- — —— ——— —-•   —• . ....  ....... ..............  ..... . .....  -   '......i — —       ..I'—

Garantuojame pristatyt paliudymą su gavėjo parašu 
ir pareiškiame:

Mūsų prezidentas Mr. John Feigner šiomis dieno* 
mis tik grįžo iš Maskvos, kur jis susitarė su In turistų 
įstaiga gana patenkintomis sąlygomis daryti siun
tinius kas dėl muito.

Mūsų firma yra įgaliota apkainuoti dėvėtu? dalykus pagal jos 
pačios nuožiūrą, ir iš savo pusės užtikrina teisingą ir nuoširdų 
įkainavimą, kas patenkintų siuntėją ir Intiiristų jstaiga.

Mes taipgi lesamei Inturistų įstaigos įgalioti Įruošti 
turistų kelionę iš Jungtinių Amerikos Valstijų į 
Tarybų- SąĮjįungą, kaip individualių! žmonių, taip ir 
grupių.

Jeigu norite apsilankyti Tarybų Sąjungoje 
tai kreipkitės pas mus:

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

Tel.: IngersoT7-6465 Ingersol 7-7272
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4 Laiivį (Liberty)p Antrad., birželio (June) 4t 1957
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