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KRISLAI
Tvirta paspirtis 

gerai idėjai.
Žinoma, kad “propaganda.” 
Keleivinė moralė.
O kiek čia kaštuoja?
Kokia gi kita išeitis?

Rašo A. Bimba

Vėl tie komunistai turi skaitytas raportas, kurį pa- 
. tiekė kovai prieš vėžį drau- 

Visomis išgalėmis gija. Tos draugijos medikai 
po ilgo tyrinėjimo priėjo iš- 

Už- vados, kad cigaretų rūky- 
ginklų mas. tikrai sukelia plaučių 1' A. . .. . xz • f • i • • . • • • • •

h-
kuo pasididžiuoti. Juk jie pir-

5 mutiniai ir ' 
reikalavo: sulaikykite atomi- 
j.ių bombų bandymus! 
drauskite atominių
vartojimą! Su naikiu kitę esa
muosius atominius ginklus!

, < Ir matote, kaip dabar šit-e 
Aikiai laimi beveik visą pa
saulį!

Jau ir popiežius jiems Pri
taria.

O šiomis dienomis didžiulė 
i.rmija ir Amerikos mokslinim 
kų tuos šūkius parėmė.

Ir taip turės būti.: atomi- 
būti už- 

net iki tik- 
ir Grigai-

i.iai ginklai turės 
drausti. Dabai- tuo 
tai mūsų Balk tinas

>

nėra
llfet
kad

Iš v i s ų konservatyviškų 
kampu pasipylė rūstus balsas: 
Chruščiovas per. televizija ir 
radiją propagandą varihėja! 

. Negalima sakyti, kad jo pa- 
'.s įrodymas te 11 e v i z i j o j e 
susietas su propaganda 
būtą visiems labai gera, 
sp tokia propaganda taip pat 
smarkiai išstotu ir mūsą pre
zidentas, ir mūsų sekretorius, 
ir visi kiti senojo pasaulio iš
ganytojai.

Ką gi Chruščiovas pasakė ir 
,storai pabrėžė ?

Jis sakė ir kartojo:
B a i g k i me ginklavimosi 

e lenktynęs!
Sulaikykime atominių bom

bų bandymus!
‘ištraukime armijas iš sveti- 

»rriu žemių!
Plėskime prekybą visame 

pasaulyje!
i Platinkime kultūrinius ry

šius tarpe Arrferikos ir Tarybų 
•Sąjungos!

Už tokią protingą propa
gandą protingam žmogui ne
apsimoka ant Chruščiovo pyk- 

• ti. ■
...... ........... u

Keleivio redaktoriai atleid
žia Smetonai visas nuodėmes 
už apvogimą Lietuvos, bėgant

* pas Hitlerį Vokietijon. Girdi, 
“nėra prasmės mirusiam dik
tatoriui akių badyti, nes ką jis

, pasiėmė, to negavo bolševi
kai“, tai yra, Lietuvos liaudis.

Bet šitie redaktoriai, tam 
mirusiam diktatoriui žada 
amžinai pedovanoti už tai,

* kad jis tuo® suvogtus pinigus 
patsbvienas sudorojo, su nie
kuo nepasidalino ir jokių ta- 
skaitų nepaliko! (Kel., geg,

.’29 d.)
Šiu vyrų moralė tokia : Va

gį galima pateisinti, jeigu jis 
tuo grobiu pasidalina su kitais 
vagimis ir išduoda atskaitą!

Naujienų redaktorius esąs 
sužinojęs, kad Sovietų žemėje 
“sovietų gamybos automobi
liai labai brangūs“. Už vie
ną mašiną “reikia mokėti 
daugiau, negu darbininkas už- 

Jdirba ištisus metus“ (N. geg.
„ l25 <>•)•

Į Well, kaip su automobiliais 
I čia, pas mus, Amerikoje? 
gaujos mašinos nebeįkąsi be 

< beveik trejeto tūkstančių do
lerių !

Aš pagalvojau apie save:

(Tąsa 3-čiam pusl.J

Gydytojų suvažiavime iškelta:

Gi®arėtu rūkymas tikrai
O *- v

sukelia vėžį plaučiuose
New Yorkas. — Ameri- 

, kos Medikalės asosiacijps 
(AMA) suvažiavime buvo 

vėžį. Ilgai vesti statistiniai 
tyrinėijimai rodo, kad plau
čių vėžiu sergančių nuošim
tis rūkorių tarpe keletą 
kartu didesnis, negu nerū
kančių tarpe, ir liga didėja 
proporciniai tarp vis dau
giau rūkančių.

Kad tabakas ir jo nikoti
nas bei kitos medžiagos ką 
nors bendro turi su plau
čių vėžiu, jau senokai žino
ma, bet šis raportas, yra 
pirmas toks pilnas ir statis
tika paremtas. Tūkstan
čiai daktarų, kurie klausė
si raporto, pasižadėjo to
liai! tą klausimą tyrinėti. 
Sakoma, kad kai kurie dak
tarai suvažiavime besiklau-

Reakcininkai puola Pa alingą, j j 
vadina komunistę bendrakeleiviu

Washingtonas. — Reakci
niai rateliai pradėjo naujus 
puolimus prieš garsų mok
slininką Linus Paulingą, 
Nobelio prizo laimėtoją, ku
ris kartu su apie 2,000 kitų 
mokslininkų dabar pasirašė 
po manifestu prieš atomi- 
nius-vandenilinius 
mus.

Scripps Howard 
čiai primena, kad 
rius Paulingas jau 
bendrakeleivis”, kad jis jau 
senokai dalyvauja taikos 
judėjimuose, kad jis pri
klausė visai eilei “bendra- 
keleiviškų organizacijų, 
kaip tai Pasaulinei moksli-

bandy-

laikraš- 
profeso- 

“senas

Mirė TSRS generolas 
F. Baltušis-Zemaitis
Maskva. Agynos reikalų 

ministras paskelbė, kad nu
mirė žymus tarybinis gene
rolas Feliksas Baltušis-Že
maitis. Miręs generolas, lie
tuvis, buvo Spalio revoliu
cijos Veteranas, kuris vė
liau tapo ' žymiir kariniu 
strategu. Jis parašė eilę ka
rinių vadovėlių ir dėste ka
rinį mokslą tarybinėse ka
rinėse akademijose.

Kuomet Lietuva tapo ta
rybine respublika, gen. Bal
tušis-Žemaitis nekuriam lai
kui vadovavo lietuviškam 
korpusui.

Jis mirė turėdamas tik 60 
metų amžiaus.

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio sūnus 
majoras Eisenhoweris ga
vo naują postą: jis bus ka
riniu adjutantu prie prezi
dento pačiame Bafta jame 
Name. . .

vadina-

cigare-

sydami to raporto patys 
užgesino savo cigaretus — 
dauguma daktarų iki šiol 
rūkydavo. . .

Į vėžio draugijos raportą 
jau' atsiliepė taip 
mas “Tyrinėjimo institu
tas”, kurį užlaiko 
tu fabrikantai. Tas institu
tas irgi neva “tyrinėja” ci- 
garetų poveikį į žmonių 
sveikatą, bet tie fabrikan
tų apmokami mokslininkai 
prabyla dažniausiai tik tam, 
kad paneigti, ką kiti pasakė 
prieš cigaretus. Taip buvo 
ir šiuo kartu — institutas 
bando kritikuoti vėžio 
draugijos raportą, teigia, 
kad statistiniai apskaičia
vimai nieko nereiškia — ki
taip sakant, — rūkykite, 
nes mums reikalingi pelnai.

Vėžio draugija sako, kad 
tyrinėjo net 187,783 žmones, 
iki priėjo išvados apie ciga
retus ir plaučių vėžį. Taip
gi iškelta, kad rūkymas 
kenkia ir širdžiai.

ninku federacijai, kurios 
pirmininku buvo francūzų 
komunistas Joliot-Curie, 
Sveturgimių gynimo komi
tetui ir eilei kitų organiza
cijų”.

Kuomet senatorius Mc
Carthy dar buvo gyvas, jis 
pakartotinai sakė, kad pro
fesorius Paulingas esąs 
“slaptas komunistas”.

Mokslininkai 
padarė rimtą 
perspėjimą...
Washingtonas. — Keturi 

žymūs mokslininkai gene
tikai įspėjo Kongresą, kad 
vandenilinių bombų sprog
dinę j imas gali pakenkti mi
lijonams dar negimusių vai
kų — tai yra ateinančioms 
kartoms.

Tie keturi mokslininkai 
yra Herman J. Muller, No
belio prizo laimėtojas, ir 
profesoriai James F. Crow, 
A. H. Sturtevant ir H. B.

yra plačiai žinomi
Glass. Visi keturi moksli
ninkai
visame pasaulyje.

Minimieji mokslininkai 
savo nuomones patiekė spe
cialiam kongresiniam ato
minės energijos sub-komi- 
tetui. Jie sakė, kad nėra to
kio dalyko, kaip “saugus 
radioaktyvumas”, kad bet 
koks padidintas radioakty
vumo kiekis ore yra pavo
jingas.

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

Gyvenimas
Lietuvoje

Tobulina autobusų gamybą
Kaunas. —Lenktyniuoda- 

mas Spalio 40-ųjų metinių 
garbei, autokėbulų gamyk- ,vis william C. Girard eida-
los kolektyvas padidino va- 
goninio tipo autobusų išlei
dimą. Jeigu sausio mėnesį 
čia buvo pagamintą 16 au
tobusų, tai dabar kasdien 
išleidžiama po vieną tokį 
automobilį. Naujieji auto
busai modernizuojami. Ke
leivių patogumui įrengtos 
dvejos automatinės J durys, 
padaryti platesni \ praėji
mai.

Įmonės inžinieriai kartu 
su. darbininkais-racionaliza- 
toriais kovoja už tai, kad 
jų išleidžiamos auto'mašinos 
turėtų geresnes. eksploata-1 Kelios savaitės atgal at-
mo savybes. Tuo tikslu ma
žinamas jų svoris. Pakeista 
grindų konstrukciją.

Vien tik per paskutinius 
du mėnesius kiekvieno au
tobuso svoris sumažintas 
200 kilogramų.

Nuleido naują laivą
Klaipėda. — Laivų staty

klos kolektyvas šiomis die
nomis nuleido į vandenį ne
mažą laivą — naujos kon
strukcijos vidutinį žvejybos 
tralerį. Tai antras laivas, 
kurį respublikos laivų sta
tytojai pastatė šiais metais 
virš plano. Be toj įmonės 
kolektyvas dviem mėnesiais 
pirma laiko pradėjo pirmo
jo refrižeratarinio. Žvejybos 
tralerio sekcijų surinkimą.

Didelį indėlį trumpinant 
surinkimo ciklą įnešė nova
toriai. Vien tik šiais metais 
gamyklos darbininkai ir in- 
žinerijos-technikos darbuo
tojai pateikė apie 400 ra- 
cionalizatorinių pąsiūlymų, 
kurių daugiau kąip pusė 
buvo priimti. Įdiegus į ga
mybą novatorių ; pasiūly
mus, įmonė gavo . daugiau 
kaip pusę milijono rublių 
metinės ekonomijoj.

Vertingą pasiūlymą pa
teikė mechaninio cecho šalt
kalvis. A. Kneitas. Šlifavimo 
staklėse padaryti konstruk
ciniai pakeitimai įgalino 
pilnai mechanizuoti detalių 
kurios turi būti nikeliuo
jamos, šlifavimą, žymiai su
trumpinti šios operacijos 
laiką. Aštuonis pasiūlymus 
pateikė šaltkalvis S. Liman- 
tas. Septyni jų jau priimti 
ir įdiegti į gamybą.

Dabar laivų statytojų ko
lektyvas kovoja už tai, kad 
pirma laiko pagamintų re- 
frižetorinį tralerį.

Čekoslovakijos laikraštis 
apie Lietuvos mokyklų 
“mažiausius kolūkius”
Čekoslovakijos mokytojų 

laikraštis “Učitelske novi- 
ny” Nr. 17 išspausdino 
“Tarybinio mokytojo*’ ko
respondento Vytaute. Girčio 
informaciją apie Troškūnų 
vidurinės mokyklos patyri
mą organizuojant “mažąjį 
kolūkį,” kuriam vadovauja 
patys moksleiviai. K. Šta
ro vardo žemės ūkio artelė 
išskyrė jiems 4 hektarus

Po pamokos Ta’ivane. . .

Amerikiečiai leis japonam 
teisti amerikietį kareivį

Washingtonas. — Japoni
joje esąs amerikietis karei- 

mas sargybą prie vienos 
stovyklos mirtinai nušovė 
japonę Naką Sakai vien to
dėl, kad ji prie stovyklos 
rankiojo metalo skeveldras.

Per kelis mėnesius Val
stybės departmentas. ir Pen
tagonas, tai yra, aukštoji 
karinė vadovybė, tarėsi, ką 
daryti -— teisti nusikaltusį 
karį pačių amerikiečių ka
riniame teisme, arba leisti 
japonams jį teisti, kaip to 
reikalavo visa Japonijos vi
suomenė.

rodė, kad patys amerikie
čiai teis nusikaltėli. Mat, 
kai kurie aukšti karininkai 
sakė, kad jie jokiu būdu ne
prikiš, kad “oriental* teis
tų amerikietį. Bet tuo tarpu 
atėjo įvykiai Taivano (For- 
mozos) sostinėje Taipei, 
kur panašiame atsitikime

Tarybų Sąjunga ir Jugoslavija 
atnaujino ekonomines derybas
Belgradas. — Praeitais 

metais buvo pradėtos eko
nominės derybos tarp Tary
bų Sąjungos ir Jugoslavijos 
ir buvo kalbama apie 700,- 
000,000 rublių vertės ekono
minę pagalbą, kurią Tary
bų Sąjunga duotų Jugosla
vijai; Paskui kiek pablogė
ję TSRS-Jugoslav! jos san-

kuris buvo 
parsidavėliu-

Alžiriečiai 
nudėjo kitą 
parsidavėlį

Alžyras. — Tlemceno 
dalyje nacionalistai nušo
vė Addą Koussą, alžyrietį 
politikierių, 
skaitomas 
kvislingu, francūzų bendra
darbiu. Jis buvo tos srities 
francūzų kontroliuojamos 
administracijos pareigūnas. 
Kartu su Koussa tapo - nu
šautas. jo giminaitis.

Koussa taipgi priklausė 
prie valstybinės Alžyro ko
misijos, kito francūziško 
padaro. Jis jau trečias iš ei
lės alžyrietis komisijos na
rys, kuris krinta nuo na
cionalistų kulkų. Tik pra
eitą savaitę alžyriečiai na
cionalistai Paryžiuje nušo
vė komisijos narį Chekkai.

dirbamos žemės. Ja patys 
mokiniąi įdirba, tręšia, au
gina įvairias žemės ūkio 
kultūras. Tokie kolūkiai 
organizuojami ir prie kitų 
mokyklų.

“Tarybinio mokytojo** re
dakcija, Čekoslovakijos mo
kytojų laikraščio prašoma, 
paruošė ir išsiuntė medžią-, 
gą apie įžymiojo čekų pe
dagogo Jano Komenskio ry
šį su Lietuva. Pasiųsta taip 

amerikiečių karinis teismas 
bylą sprendė ir didelis žmo
nių nepasitenkinimas išsi
veržė į riaušes.

Taivano įvykiai, sakoma, 
paveikė ir Pentagono kari
ninkus ir dabar paskelbta, 
kad Girardą teis japonai. 
Kad padarytas toks nuta
rimas, kartu paskelbė vals
tybės sekretorius Dulles ir 
apgynos sekretorius Wilso- 
nas, tuomi lyg pabrėždami, 
kad jie tai skaito labai svar
biu įvykiu.

30 konser-Damaskas
vatyvių Sirijos parlamento 
deputatų pasitraukė iš po
sėdžių, reikalaudami, kad 
valdžia rezignuotų. Bet kai
riai liberalinė EI Asalio 
valdžia atsisakė atsistaty
dinti.

New Yorkas. — Trumano 
duktė Margaret pagimdė 
sūnų.

tykiai tas ekonomines dery
bas nutraukė. Dabar Jugo
slavijos spauda sako, kad 
derybos vėl vedamos ir jos 
būsiančios pasekmingos.

Kelios savaitės atgal Ti
to pareiškė, kad ideologi
niai skirtumai tarp Jugo
slavijos ir Tarybų Sąjungos 
komunistų' yra “menki”. 
Dabar teoretinis jugoslavų 
organas “Komunist* pakar
tojo tą pačią numonę. “Ko
munist*’ sako, kad abiejų 
šalių komunistai turi pa
brėžti bendrumus, ne skir
tumus. . ,

Laikraštis “Borba” sako, 
kad tarybiniai komunistai 
patarė Albanijos komunis
tams, kurie per paskuti
nius mėnesius jugoslavus 
labiausiai kritikavo, susi
valdyti ir priimti draugiš
kesnį toną.

Nedarbas auga 
Bridgeporte

Hartfordas.. — Bridge- 
portas yra miestas Connec- 
ticute, kuris dabar turi 
daugiausia bedarbių, nors 
nedarbas žymiai jaučiamas 
visoje valstijoje. .Visoje val
stijoje/ dabar 22,022 gauna 
nedarbo kompensaciją. 
Bridgeporte kompensaciją' 
gauna 3,589. Waterbury 
turi 2,481 bedarbį, New Ha
ven 2,285, Hartford 1,883, 
Meriden 1,273 ir New Bri
tain 1,264.

Minimieji miestai turi 
nemenkas lietuviškas kolo
nijas ir bedarbių tarpe yra 

pat jo asmeniškai ir kitų 
“čekų . brolių” pasirašyto 
laiško, dabar saugomo Lie
tuvos Mokslų akademijos 
rankraštyne, fotokopija.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

- Roma. —- Naujasis Itali
jos premjeras Zoli padarė 
aštrią ataką prieš komunis
tus ir kairiuosius socialis
tus. Jis sakė kad jis nenori 
neo-fašistų pagalbos, bet 
jie už jį vis vien balsavo.

Paryžius. — Phlimlih dar 
vis neįstengia sudaryti 
Francūzijos kabineto.

Washingtonas. — Nutar
ta, kad prez. Eisenhoweris 
neatsakys viešai per tele
viziją į Chruščiovo inter
viu. Buvo siūlymai, kad Ei
senhoweris atsakytų Chruš
čiovui, bet tas atmesta. Kai 
kas sako, kad prez. Eisen
howeris turėtų duoti spon
tanišką interviu keliems ta
rybiniams žurnalistams, 
kaip Chruščiovas davė a- 
merikiečiams.

Becko sūnus 
pasekė tėvą
Washingtonas. — Dave 

Beck Jr., Dave Beck’o sū
nus, kaip ir jo tėvas, turėjo 
progą būti apklausinėtam 
Senato raketų komiteto. Ir 
kaip jo tėvas, taip ir sūnus 
atsisakė atsakyti į klausi
mus.

Ankstyvesniuose apklau
sinėj imuose pasirodė,, kad 
jaunasis Beck (jis turi 36 
metus amžiaus) kartu su 
savo tėvu, Tymsterių uni-' 
jos prezidentu, buvo įsivė
lęs* į visokias suktybes.

Senatinis komitetas tu
rėjo nemenkai sunkenybių, 
iki surado jaunąjį Becką ir 
jam įteikė pareikalavima 
prjsistatyti. Pasirodė, kad 
jis buvo išvykęs Kanadon.

Pasinaudodamas Penk
tuoju konstituciniu patai
symu, jaunasis Beck atsisa
kė pasakyti, iš ko jis pragy
vena. Jis net atsisakė atsa
kyti, ar pažįsta savo tėvą.

Graikai nori
sugrįžt namo
Atėnai. — Kuomet pilie

tinis karas pasibaigė Grai
kijoje 1949 metais, dešimtys 
tūkstančių graikų anti-fa- 
šistų pasitraukė į kaimyni
nius kraštus. Daug jų da
bar gyvenaz Bulgarijoje; 
Jugoslavijoje, Rumunijoje, 
Čekoslovakijoje, Lenkijoje.

Dabar dalis tų tremtinių 
deda pastangas sugrįžti na- . 
mo, bet labai abejotina, ar 
Graikijos reakcinė valdžia 
jiems leis. Graikiškų trem
tinių sąjunga Lenkijoje o- 
ficiališkai atsikreipė į Grai
kijos valdžią su prašymu, 
kad visiems graikams, ku
rie to nori, būtų duotas 
leidimas sugrįžti namo.

daug lietuvių. Oficialiai už
siregistravusių bedarbių 
skaičius dar ne viskas, nes 
yra ir tokių bedarbių, kurie 
jau negauna kompensacijos.

■AMMtaabi

* CT



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Established April 5, 1911
■very day except Sundays, Mondays and Holidays 

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.
President CLEMENT BREADY; Seer.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 

Editor, ROY MIZARA

United States, per year ..... $10.00
United States, per 6 months $6 00 

' Queens Co......... . $11.00 per year
Queens- Co.......... $6.50 per six mos.

SUBSCRIPTION RATES
Canada and Brazil per year $11.00 
Canada‘and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year $15.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica. N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

2,000 MOKSLININKŲ BALSAS
“MES, AMERIKINIAI MOKSLININKAI, kurių 

pasirašytos pavardės telpa žemiau, skelbiame, kad tarp
tautinis susitarimas branduolinių bombų bandymams su
laikyti gali būti padarytas dabar,...”

Taip prasideda 2,000 amerikinių mokslininkų atsi
šaukimas, neseniai paskelbtas spaudoje.

Atsišaukime nurodoma, jog kiekvienos atominės ar
ba hydrogenines bombos susprogdinimas prisideda prie 
užteršimo-užnuodijimo atmosferos ir tuo būdu neigia
mai, pavojingai atsiliepia į žmonių sveikatą.

Jei dabar,kai atomines-vandenilines bombas teturi 
tik trys valstybės, tai jų bandymų sulaikymas yra gali
mas. O jei dabar nebus susitarta tai daryti, jei tie ban
dymai tęsis, o tuo pačiu kartu naujos valstybės sugebės 
jas pasigaminti, tai susidarys didžiulis atominio karo 
pavojus, sako atsišaukimas.

Atsišaukimą paruošė vienas žymiausiųjų amerikinių 
mokslininkų, Nobelio laureatas Dr. Linus Pauling. Po 
atsišaukimu pasirašė daug labai žymių mokslininkų, ge
rai suprantančių pavojų, kurį žmonijai sudaro tų bombų 
sprogdinimas.

2,000 mokslininkų — chemikų, fizikų, biologų — pa
dėjo savo parašus po tuo atsišaukimu, nepaisant to, kad 
šiandien dar vis, reakcionierių akimis, tas, kuris kovoja 
už branduolinių bombų bandymų sulaikymą, “nėra geras 
amerikietis!”

Mes manome, kad šis atsišaukimas padarys didžiulį 
įspūdį ne tik Amerikos žmonėms, o ir viso pasaulio tau
toms.

Nors kartą ir amerikiniai mokslininkai “išsimiego
jo” ir. susitelkę, viešai stoja kovon už mūsų tautos ir 
visos žmonijos laimingesnę ateitį.

Dr. Linus Pauling sako: kasdien ir kasdien jis 
gauna kitų mokslininkų pareiškimų, pasisakant, kad ir 
jie norėtų savo parašus padėti po atsišaukimu.
• . . ■ i»

ŠIS MOKSLININKŲ atsišaukimas daugelyje ame
rikiečių sukels visą eilę klausimų. Tarp kitko, juose kils 
klausimas, kur gi yra organizuoti Amerikos darbinin
kai? Kodėl jie netaria savo žodžio šiuo taip svarbiu 
klausimu? Kur yra darbo unijos?

Iš tikrųjų, darbo unijų vadovybė ligi šiol netarė nie
ko. Darbo unijų vadovybė velkasi Valstybės departmento 
uodegoje. Kaip jis groja, tai ji šoka,

O darbo unijų vadovų balsas čia reikštų labai daug. 
Jis paakstintų mūsų Valstybės departmentą juo greičiau 
sudaryti sutartį su Tarybų Sąjunga ir Anglija dėl sulai
kymo branduolinių bombų bandymų.

Anglijoje, pripažinkime, liaudies judėjimas prieš 
branduolinių bombų bandymus yra kur kas didesnis. Ir 
tas judėjimas jau suvaidino nemažą rolę.

Antai Londono valdžia Pacifike eksplodavo dvi bran
duolines bombas — eksplodavo jas, dar vis nepaisydama 
savo žmonių protestų. |

Tuomet tie protestai dar labiau prasiplėtė. Ir štai, 
šiomis dienomis Londono valdžia paskelbė, kad ji sulaiko 
eksplodavimą dar .dviejų bombų, kurios buvo “pagatavy- 
tos” eksplodavimui!

Vadinasi, liaudis privertė vyriausybę skaitytis su 
jos balsu!
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NIKITA CHRUŠČIOVAS, kalbėdamas praėjusį sek
madienį per televiziją j amerikečius, sakė: Tarybų Są
junga nori, kad kuo veikiausiai branduolinių bombų ban
dymai būtų sulaikyti, uždrausti.

Tai ko daugiau reikia?
Mums rodosi, reikią tik to, kad mūsų šalies vyriau

sybė su tuo sutiktų, tai ir būtų viskas okei.
1956 metų rinkiminėje kampanijoje demokratų kan

didatas prezidento vietai Stevensonas pakartodamas ra- 
gįno sulaikyti atominių bombų bandymus.

Taksy sumažinimo nebus, 
sako prez. Eisenhoweris

Senate ir Kongrese yra Į kieriai vien tik gražiomis 
žmonių, kurie kelia klausi
mą dėl taksų sumažinimo. 
Bet prezidentas Eisenhowe
ris pareiškė spaudos repor
teriams, kad negali būti 
kalbos apie taksų mažinimą 
šiemet. Jis nepaiso biednų 
žmonių, kurių nagai atšer- 
petavo iki 
gyvnagio 
po kišenes centų taksams 
užsimokėti.
daugiau 
Įdavimui, daugiau bilijonų 
ginklavimui Čiang Kai-še- 
ko, karaliaus Saudo, Jorda
no karaliuko ir kitų.

Sekant Washington© po
litiką, kai kurie dalykai la
bai keistai išrodo. Mūsų 
paštas reikalauja $70,000,- 
000, nes dėl infliacijos tiek 
paštui trūksta užbaigimui 
metų. Senatinės komisijos 
svarstė, kalbėjo ir barėsi 
tuo reikalu, ir išvada buvo, į 
kad perdaug, tiek pinigų 
negalima duoti. Tuo pačiu 
laiku sukilo Jordano žmo
nės prieš savo karalių Hu- 
sseina. Iš Washington© pa
sigirdo balsai: du šimtai 
milijonų doleriu paskirta 
Jordano pagalbai; gaus, 
kada tik pareikalaus. La
biau rūpinamasi svetimais 
kraštais, negu savo šalies 
ir savo žmonių reikalais.

Taksų mažinimo žmonės 
labai laukia, tačiau viltis 
greitoje ateityje to sulaukti 
labai miglota. Girdisi kal
bų, kad jei Kongresas ir 
praleistų tarimą taksus 
mažinti, tai prezidentas ve
tuotų jį.

Politikieriai Kongrese ir 
Senate kalba apie mažinimą 
taksų, nes jaučia didelį 
žmonių pageidavimą leng
vinti taksų naštą. Bet rim
tų pasiūlymų Kongresui 
niekas nedaro. Kalbama 
tik dėl žmonių užbovijimo.

Kitą metą bus kongresi
niai rinkimai. Kalbų apie 
taksų mažinimą bus labai 
daug. Tačiau negalės politi-

kraujuojančio 
bekrapštinėjant

Jis tik šaukia: 
bilijonų apsigin-

kalbomis patenkinti balsuo
tojų, turės jie ką nors da
ryti su taksų mažinimu. Ki
taip nemažai jų atsidurtų 
už Kongreso durų.

Daug kalbama dėl inflia
cijos plitimo, bet rimtai pa
stoti infliacijai kelią niekas 
nesirūpina, nei pramonin
kai, nei valdžia, nei darbo 
unijos.

Menkiau uždirbantieji 
žmonės, kaip F. D. Roose- 
veltas juos vadino — pa
miršti žmonės — silkės uo
degėlių pačiulpę, melskitės 
dievo alkio skausmų suma
žinimui. Gero nesitikėkite, 
niekas nesirūpina jūsų liki
mu, nes ekonomistai prana
šauja naujus kainų pakili
mus. Kol šaltasis karas tę
sis, gero negalima tikėtis.

Kibirkštis vilties yra 
šaltojo karo atslūgime. Ha
rold Stassenas gražiai dar
buojasi toje linkmėje. Išro
do, kad Stassenas yra rim
tas diplomatas. Jis nešū
kauja, nesididžiuoja, kad, 
ot, taip ir taip turi būti, o 
ne kitaip, kaip Dulles daro, 
vykdamas kur i konferenci
ją. Išrodo, kad Stassenas 
rūpinasi prieiti prie susita
rimo nusiginklavimo reika
lu ir šaltojo karo baigimu.

Baigus šaltąjį karą, būtų 
galima tikėtis, kad ir tak
sų našta palengvėtų. Gal 
kiek ir reakcija atslūgtų.

Daugelis iš lietuvių yra 
pasiilgę savo giminių, gy
venančių Lietuvoje; labai 
norėtų aplankyti juos, bet 
šaltasis karas, kaip vilkas, 
riogso ant 
neprileidžia 
saviškiais.

Negalima

kelio atsigulęs, 
pasimatyti su

tikėtis didelių 
tarptautinių pakaitų greito
je ateityje, tačiau nors ir 
palengva, bet jau žingsnis 
į gerąją pusę vistiek pri
duoda linksmumo žiūrėti į 
ateitį.

Pranis Papilietis

CHICAGOS ŽINIOS

TIESA, sakoma, Francūzijos valdančioji klasė prie
šinga tam. Francūzija, mat, neužilgo mano turėti savo 
atomines bombas; jeigu būtų uždraustas jų eksplodavi- 
mas, tuomet ji negalėtų jų išbandyti ir nežinotų, ar jos 

. geros ar negeros.
Bet ar reikia to paisyti, kada mokslininkai sako, kad 

tų bombų eksplodavimas kenkia žmonių sveikatai ?k

< . NUO TO LAIKO, kai atominės, o vėliau vandenili
nes, bombos buvo pradėtos eksploduoti bandymams, mū
sų laikraštis skelbė ir skelbė, kad tuos bandymus reikia 
sulaikyti.

Mums smagu, kad šiandien į tą poziciją stoja ir ame
rikiniai mokslininkai — tūkstančiai jų. Mums smagu, 
kad ilgainiui tai turės būti padaryta, nes prieš tai sukils 
visa žmonija.
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LAISVAI PALAIDOTAS 
JONAS PAUGA

Gegužės 27-tą buvo palai
dotas Jonas Pauga. 
nis 
laisvų pažiūrų, veikė su 
laisvaisiais, tai buvo ir pa
laidotas be bažnytinių ce
remonijų. Jo palaikai buvo 
išlydėti iš Lain Funeral 
Home, 5501 No. Ashland 
Ave., į Lietuvių Tautines 
kapines.

Prie jo karsto jaunas vy
ras sudainavo porą dainelių 
angliškai. Man pačiam te
ko pasakyti keletą žodžių 
apie velionio gyvenimą ir jo 
nuveiktus darbus.

Pagal amatą Jonas Pau
ga buvo siuvėjas ir visą 
savo gyvenimą tuo užsiėmė. 
Turėjo jis ir savo biznį dra
panų valymui, 859 Willow 
St. Paskutiniu laiku ne- 
sveikavo ir rečiau bedaly- 
vaudavo parengimuose. Ta
čiau didesnių parengimų, 
kaip, pavydžiui, Vilnies 
koncertų ar panašių įvykių, 
neapleisdavo.

Didelę garbę reikia pripa
žinti jo žmonai Emai ir sū
nui Jonui, kad jie išpildė 
savo vyro ir tėvo prašymą 
—palaidojo jį laisvai, Lie
tuvių Tautinėse kapinėse, 
gražioje vietelėje.

Pasiliko nuliūdę žrpona 
Ema, čūnus Jonas, duktė, 
žentas, marti ir, anūkai.

LKM CHORO PIKNIKAS 
GERAI PAVYKO

Kapų puošimo dienoj mū-
Velio-• sų kankliečiai turėjo gerą 

visą gyvenimą laikėsi išvažiavimą lenkų Keen 
klubo darže.

Besi vaišinimas prasidėjo 
nuo ankstyvo ryto. Pir
miausia atšventėm gimta
dienį Antano Pettoko, ge
ro rėmėjo kankliečių, nors 
jo paties piknike ir nesira
do, nes jam reikėjo dirbti. 
Bet jis iš anksto paliko ke
letą dolerių draugams dėl 
išsigėrimo, tai už baro dir- 

'jbantieji Budris, Kirka ir 
kiti pabaliavojome neblo
gai, atžymėdami gero drau
go gimtadienį ir tuomi ati
darėme kankliečių barą.

LKM choras turėj gerą, 
skaitlingą svečiais ir vieš
niomis pikniką su geromis 
pasekmėmis iš jo.

EX-MAINIER1U 
PIKNIKAS

Lietuvių Ex-mainierių 
choras tą pačią dieną turė
jo savo pikniką Bruzgulie- 
nės darže, kur buvo daug, 
žmonių piknikuoti. Darbi
ninkai išsijuosę dirbo už 
baro ir už- bufeto aptarna
vimui svečių ir viešnių.

Dirbo abu Alvikai, abu 
Bartninkai, V. Juška,, Kle- 
bonienė dr kiti, kurių visų, 
vardų neturiu, taipgi ir 
daugelio dirbusių virtuvėje. 
Mainieriai, rodos, visą1 lai
ką turėjo daugiau svečių,, 
negu buvo kituose piknir

v į • * • '
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Kodėl Kanados dukaborai 
kalba apie grįžimą į Rusiją?

Rašo J. YLA
ti dauginimo lentelę per du 
mėnesius? Tai brutalumas, 
besiribojąs su sadizmu, ne
duot vaikam atostogų iš už 
koncentracijos kempių vielų 
ir laikyti juos uždarytus 
nuo pat jų paėmimo iki 
jie pasieks 15 metų. Tai ne 
apšvieta. Tai keršijimas 
nekaltiems vaikams už se
nesniųjų klaidas.”

Taip tai Britų Kolumbi
jos socialkreditorių valdžia 
traktuoja dukaborus, Lais
vės Sūnus.

Teisybė, jie kartais elgia
si drastiškai. Deginimas 
mokyklų ar namų yra 
smerktinas. Bet reikia ma
nyti, kad prie to juos pri
veda viduramžiškas elgesys 
su jais iš vyriausybės pu-

1950 metais buvo paskli
dę gandai, kad Britų Ko
lumbijos dukaborai nori 
keltis į Tarybų Sąjungą. 
Vėliau buvo rašoma, kad 
jie nori emigruoti į kurią 
nors Pietų Amerikos vals
tybę. Kaip aš pamenu, per 
20 su viršum metų laikas 
nuo laiko iškyla viršun du
kaborų klausimas. Dabar 
ir vėl rašoma, kad jie nori 
keltis į Rusiją.

Dukaborai yra ateiviai. 
Jų protėviai atsikėlė iš Ru
sijos \ dar devynioliktame 
šimtmetyje. Jie emigravo 
ieškodami laisvės. Carinėj 
Rusijoj jie nepakėlė varžy
mų, kuriuos carinė valdžia 
taikė jiems. Nesutinka jie 
nė su Kanados įstatymais.

Dukaborai yra pacifistai, sės. 
Jie griežtai atsisako tar
nauti kariuomenėj. Jie at
sisako leisti savo vaikus 
į visuomeniškas mokyklas. 
Tai labai disciplinuota reli
ginė sekta.

Dauguma dukaborų šiek 
tiek prisitaikė prie Kanados 
gyvenimo, bet taip vadina
ma Laisvės Sūnų sekta, ku
rią sudaro apie 3,000 asme
nų, laikosi labai kovingai. 
Kada autoritetai verčia 
juos daryti tai, ko jie neno
ri, tai jie ruošia nuogų de
monstracijas. Protestuoda
mi prieš- vertimą siųsti vai
kus į visuomenines mokyk
las, jie degina mokyklas. 
Dažnai jie degina savo na
mus.

Ką gi daro Britų Kolum
bijos socialkreditorių val
džia perauklėjimui jų? A- 
pie tai labai gerai pasako 
Toronto Daily Star editori- 
ale gegužės 7 dieną. Pasi
skaitykit:

kad St. Petersburgas stovi 10 
pėdų aukščiau, negu Miami ir 
kad čia nėra didesnės drėg- % 
mės, negu Miami.

Sakau draugams: gerai, pa
rašysiu.

Arba vėl jie sako man: ko- * 
dėl tu Miko nenusivedei kuį 
75 metų seniai* “grajina beis- 
bolę”; kodėl nenusivedei į 
65 metų senukų (ne jaunes
nių) klubą, kuriame jie ren
gia šokius; kodėl neatsivedei 
į mūsą pikniką ir tt. Jei mano 
draugas Mikas Detroitietis ki
tą žiemą atvažiuos, tai jis taip 
lengvai iš čia neištrūks... Ar 
bus gerai? *

Jonas Vilkelis
---- ------------------ *

Jie pacifistai, religiniai 
fanatikai, bet jie yra taikūs 
žmones, gražiai sugyveną 
tarpusavyje. Daug kuo jų 
tikėjimas prašoka katalikų 
ir protestantų. Jeigu jie 
nebūtų taip persekiojami, 
aišku, jie niekam blogo ne
padarytų.

Indijonai, eskimai taipgi 
daug kuo skiriasi nuo dau
gumos kanadiečių. Bet pra
dėk juos versti priimti dau
gumos papročius ir visa 
kita, tai yra, “visą civiliza
ciją,” atsiras ir pas juos 
pasipriešinimas.

St Petersburg, Fla.
Žiemos sezonui pasibaigus
Praeitos žiemos sezonas bu

vo bene vienas iš pačių ge
riausių progresyviams lietu
viams. Labai daug buvo atsi
lankiusių pas mus iš 
šiaurinių valstijų
lietuvių turistų ir jie vis pa
geidavo piknikų, kad juose 
galėtų vieni su kitais susipa- 
žinti ir linksmai laiką praleist. į nuomonėje ir sugrįžo laimin-

įvairių 
pažangių

“Pagal B. C. vyriausy
bės įsakymus, RCMP pul
dinėja dukaborų namus die
nomis ir naktimis, išplėšia 
jaunus vaikus iš jų tėvų 
rankų ir uždaro vielomis 
aptvertose kempėse netoli 
New Denver kaimo ir laiko 
ten iki jie pasiekia 15 me
tų. j Tėvai gali lankyti savo 
vaidus tiktai du kartu per 
mėnesį ir gali kalbėti su 
jais tik per grotas. Kadan
gi tarp jų būna tvora, jie 
negali 
karnai 
kus.

“Šie 
tėliai.

apkabinti ar atitin- 
pabučiuoti savo vai-

vaikai nėra nusikal- 
Vienintelė jų kaltė 

tame, kad jie gimė religinėj 
sekto j, kuri netiki tokiam 
mokinimui, kuris mokina 
apie tokius dalykus, kurių 
nėra biblijoj, kuri tiki į tai, 
kad tarptautiniai ginčai 
būtų sprendžiami krikščio
niška labdarybe, o ne karu, 
ir atsisako giedoti ‘Dieve, 
saugok karalienę.’ Vaikų 
atskyrimo tikslas yra iš
plauti iš jų galvos dukaboriš- 
kus įsitikinimus ir įkvėpti 
jiems normalų kanadišką 
ątsinešimą. Mes sutinka
me, kad ši problema gali 
būti išspręsta tik per ap- 
švietą. Bet ne per šiuos 
baisius metodus.

“Pagal straipsnį Mac
lean’s ' žurnale, vaikai ne
leidžiami aplankyti savo tė
vus, net ir atsitikime ligos 
ar vasaros atostogų metu. 
Pateisinama tuo, kad susi
tikę su tėvais jie gali pa
miršti tai, ko jie buvo mo
kinami. Ar galima užmirš-

kuose.
Bet žmonių visur buvo 

nemažai. Oras pasitaikė 
igražus ir visi norėjo išva
žiuoti iš surūkusio miesto į 
miškus pakvėpuoti tyu oru.

Rochester, N. Y. *
■» 

Palaidojus mūšy visą Roches- 
terio lietuvių mylimą draugą 

Petra Baroną

Petras atvažiavo į šią šalį 
1913 metais ir apsigyveno Ro- 
chesterio mieste, čia ir gyveno 
iki pat savo mirties. Petras įsi
gijo daug pažįstamą ir drau- x 
gų ir buvo visų mylimas kaipo 
geras žmogus.

Petras prigulėjo prie *frro- 
gresyviškų organizacijų ii’ ♦ 
mylėjo skaityt darbininkišką

Laisvę, 
iki pat

i *
gyveno

spaudą, o ypatingai 
nuo katros nesiskyrė 
;savo mirties.

Petras ilgą laiką
pavienis, bet 1922 metais An
tanas Balaišis parsikvietė savo 
moters sesutę Albiną Matijo- 
šytę; ji taipgi prisiglaudė prie 
progresyvių pusės ir prisirašė 
prie vietinio Gedemino choro 
ir linksmai čiulbėjo, kaip 
paukštytė.

Petrui ji labai patiko ir jis 
ėmė meilintis prie Albinos. . 
Nors Albina turėjo daug kitų 
vaikinų, bet Petras, nors ne
didelio ūgio, bet gražiai nuau-^ 
gęs ir turėjo garbanotus plau
kus ir mokėjo gražiai padai
nuot ir gražiai pašokt, todėl* 
jis ir laimėjo Albiną. Tokiu* 
būdu Petras ir Albina suėjo į 
porą ir ilgai laimingai gyveno. 
Susilaukė šeimynos, du sūnu$, 
Vytautą ir Albertą, katruos 
gražiai užaugino. Abudu sū
nūs atitarnavo Amerikos ka-

Todėl Literatūros Draugijos 
visi rengti piknikai buvo gra
žūs, draugiški, skaitlingi ir fi
nansiškai pasekmingi.

5 d. gegužės Literatūros 
kuopa atlaikė susirinkimą. 
Vėl gavome į Lit. (Draugiją 5 
naujus narius. Sveikinu nau
jus draugus ir drauges.

Susirinkime nutarėm iš kuo
pos iždo paaukaut apšvietos 
ir kitiems geriems tikslams se
kamai : 
“Vilniai” . . 
“Laisvei” . 
Pietų Amer. 
Kanad. “Liaud. Balsui” 
LLD knygų leidimo f-ui 
LMS suv. pasveikinimui 
Sveturgimių teisių gyn.

...... *$50.0,0 
... . . . . . $50.00 
Darbui” $25.00 

25.00 
25.00 
25.00 
25.00

Viso išaukavome $2251.00
Be to, Petras Taras (k'p. 

org.) surinko iš atskirų asme
nų į “Laisvės” $10,000 fondų 
$43. Kiek pirmiau iš iždo pa
aukavome “Vilnios” bazarui 
$25.

Bet nemanykite, kad mes 
viską išaukavome. Mūsų iždas 
dar gana gerame stovyj.. Bet 
ir mums reikalingi pinigai. 
Mat, mes turime tokias tradi
cijas: susirgus nariui, perka
me jam ar jai dovaną, o įni
rusiems vainiką. Ar tokios tra
dicijos yra geras įprotis, — 
neapsiimu spręst...

Kaip matote, kitų, kolonijų 
draugai, tai mes “švento” Pet
ro mieste nesnaudžiam. Tro- 
piški saulės spinduliai nesu
naikina, bet atgaivina energi
ją. Sukėlimui finansų geriems 
tikslams pirmoj vietoj stovi 
mūsų darbščios draugės mote
rys. Jos daug dirba surengime 
gerų piknikų ir pateikime juo
se didelių ir gerų pietų.

Už savo gero draugo, Miko 
Detroitiečio “griekus” gavau 
vėjo nuo vietinių draugų. Mat, 
Mikas Detroitietis per “Lais
vę” išpeikė mūsų “švento” 
Petro miestą, o Miami išgyrė.

Draugai sako: tu parašyk,

gai. ‘
Pats Petras išėjo ant senat

vės pensijos ir džiaugėsi, kad 
po visų vargų dabar laimin
gai gyvens. Bet neilgai teko* 
džiaugtis, mirtis ištraukė iš 
gyvųjų tarpo.

Petro Barono laidotuvės bu
vo didelės, daug jo pažįstamų* 
ir draugų palydėjo jį į kapus 
ir atidavė ^paskutinį patarna
vimą. Todėl jo moteris ir sū
nūs, Vytautas ir Albertas, ir jo 
moters sesuo Julia Balaišienė, t 
taria širdingą ačiū visiems 
draugams ir draugėms, katrie .•>. 
Petrą Baroną palydėjo į ka
pus ir dalyvavo šermenyse. •

Taipgi didelis ačiū Gedemi- * 
no Draugijos, Lietuvių Piliečių 
Kliubo valdyboms, už pasirū
pinimą grabnešiais ir paskuti
nį patarnavimą; ypatingai Ge- ‘ 
cemino Draugijos protokolų 
raštininkei Domicėlei Vaitas 
ir direktorei Elenor Bazaris, * 
katros gelbėjo man ir gelbėjo 
kitiems lietuviams nelaimėje. 
Tos dvi moterys vertos dide
lės pagarbos nuo Rochesterio 
lietuvių. Dabar tariame ačiū * 
mūsų artimiems gminoms, Šve-< 
(iams ir Maldeikiams, o ypa
tingai ačių Anelei Švedienei 
už visokią pagalbą nelaimėje.

. Pasiliekame nuliūdime:
Moteris Albina, sūnū» 
Vytautas ir Albertas 
Baronai ir švogerka 
Julia Balaišienė

Nuo savęs noriu pridėt, kad 
man teko susipažint su Petru 
Baronu nuo 1924 metų,- man , 
atvažavus į Rochesterį. Mes 
dalyvaudavom Laisvės pikni
kuose ir parengimuose ir mes 
visados buvome geriausi drau- ■ 
gai. Ilsėkis, Petrai, ramiai, aš * 
irgi, neužilgio tikiuosi atke- 
liaut.

Atsinaujindamas prenu
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JONAS KAšKAITIS .

Nuo seminarijos iki Amerikos
(ATSIMINIMAI)

namio lankytojų. . .
Susitarėm rytojaus dieną susitikt iš 

ryto. Tai btivo mano susipažinimo su 
miestu diena. Pasivazojom gerai gatvė
mis ir užkampiais. Skierstonas nusivedė 
mane į pigią valgyklėlę, kur ten šalia 
prekyvietės. Jis užmokėjo ir už užkandį. 
Žadėjo netrukus važiuot namo į savo 
kaimą. • Simpatingas vaikinas ir nekvai
las! Ilgai jį paskui minėjau.

O man, žinoma, labai rūpėjo kaip nors 
susirast kokį darbą, pamokas, kad ga
lėčiau kiek užsidirbt universitetui. Ma
niau, ar negalėčiau užeit kokio repeti
toriaus darbo čia kur apylinkėj, gal ko
kiam dvare. Namo važiuot nebuvo jo
kios prasmės. Turėjau pats krapštytis.

Tai kitą rytą aš ir išėjau. Ėjau, kur 
akys veda, per ledą, paskersai upės, o ten 
tolyn ir tolyn. Gal valandą, gal pusantros 
aš taip moviau per laukus, per sniegą, 
be kelio. Priėjau tokį dvarelį ar palivar- 
kėlį. Pabandysiu gi čia. Per užpakalines 
duris, pabarškinęs, įėjau vidun. Senyvas 
žmogelis, gal šlėktelė koks, pareiškė, 
kad čia vaikų nėra ir repetitoriaus ne
reikia. Sako, gaila, bet nereikia.

Susikonfuzijęs išėjau ir vėl klampoju 
atgal per sniegą. Miesto pakraštyj pa
mačiau kur ten, netoli nuo seminarijos 
pastatų, keistą apgriuvusį mūrinį namą, 
lyg tai būtų kokia senovinė koplyčia. 
Priekinė balkšva siena geriau išlikusi. 
Stogas ir kitos sienos apirę, plytų nuo
trupomis ir žemėmis, sniegu apneštos. 
Vietomis stūkso išsikišę žolių stagarai. 
Kas gi čia galėtų būti? Kokio gi čia bū
ta namo? Pakopiau aukštyn į užpakalį, 
užkopiau viršun, patrepinėjau. Kažin, 
kas ten viduj?

Kai pasiekiau namus, pasisakiau savo 
įspūdžius. Mackiala mano, kad tie griū
vėjai ar tik nebus Kauno pilies griuvė
siai. O kai dėl pamokų, tai jis patarė nu
eit į dienraščio “Sievero-zapandy kraj’ 
raštinę ir paduot skelbimą.

Tai aš taip ir padariau. Padaviau sa
vaitei skelbimą: “Opytnyj repetitor, o- 
končivsij kurs gimnazii, iščet urokovo. 
Soglasen v otjiezd. Soglašenije čerez ga- 
zetu, N74”. (Patyręs repetitorius, užbai
gęs gimnazijos kursą, ieško pamokų. Su
tinka išvažiuot. Susitarimas per laik
raštį, Nr. 74).

Kasdien vis užeinu dienraščio rašti- 
nėn, ar nėra man kokio atsakymo. Po ke
lių dienų mergina padavė man laiškelį. 
Rašo ateit apie 7 vai., “Nikolajevskij 
Prospekt, N. . . domvo dvorie A. Rum- 
šišskij”. (Bus daugiau)

BALTIMORE, MD.

(Tąsa)
• — Ir tu, Kaškiauciau? Ir tu išstoji?

— Išstoju, dvasiškas teveli.
— Kodėlgi, kodėl?
— Pašaukimo neturiu. Matau, negalė

siu būt geru kunigu. . .
— Ai ai ai! Vaikeli mano. Ar pasiklau

sei, ar pasitarei su savo spaviednyku ?
Nors aš jokio tokio pasitarimo netu

rėjau, tačiau atsakiau, kad taip.
— Na ką gi, vaikeli. Daryk, kaip iš

manai, tik dabok, dievulio niekad neuž- 
•miršk.

< Jo išvaizdoj ir jo balse mačiau nuo
širdumą, gal ir gailesį, ir man pasidarė 
.truputį graudu: kun. Valančius mūsų 
krašto žmogus, jūžintiškis, tiek metų 
globojęs mus dar gimnazijoj. Pabučiavau 
jam ranką, negalėdamas nieko daugiau 
ištarti.

Ir taip paeiliui atsisveikinom su rek
torium, su kapelionu, paskui su kun. Jo- 
nušiaučium ir dar ir dar su kuo. Liau- 
danskio ir Liauso nekliudėm ir sudiev 
pasakyt jiem nenorėjom. Seminarijos 
raštinėj jau darbavosi, dėstė ant stalo 
mūsų popierius pats senukas sekretorius 
Ir jo jaunas padėjėjas.

Visi jau buvom persivilkę civiliniais 
rūbais ir turėjom pasidėję pašaliais savo 

. lagaminus. Skierstonas jau iš anksto bu
vo pasirūpinęs ir surado man apsistoji
mo vietelę vienoj lietuvių šeimelėj, netoli 
nuo seminarijos. Davė ir tą adresą, pasi
žadėdamas užeit. Tai aš ir apsibuvau pas 
tuos lietuvius, o kiti eksklierikai išsis
klaistę savais keliais, ir nė su vienu iš jų 
man neteko daugiau susitikti.

Ta vietelė buvo keleto “švedų” būsti
nė. Keturi ar penki jųjų rengėsi priva
čiai, su repetitoriais, į Kauno gimnaziją. 
Įdomiausias iš jų buvo Mackiala (o gal 
Mackelė). Baisus “štukorius”, pilnas 
juokų, pilnas pokštų, išdaigų, pilnas 
gudrių, įmantrių sąmojų, kurie jam, 
kaip iš rankovės, byrėjo, be jokių pas
tangų. Apsigimęs komedijantas! Juokais 
negali tverti, įklausydamas jo tarškios 
kalbos. Po seminarijos santūrios ir pri
slėgtos atmosferos tokia burbuliuojanti, 
barškanti atmosfera buvo man didelis 
kontrastas.

Tą pačią dieną vakare užėjo Skiersto
nas. Papasakojo keletą keistų dalykėlių. 
Didelis eksklierikų būrys patraukė tie
siog į raudonųjų šviesų sritį, atsiga
vėt po ilgos gavėnios seminarijos mū
ruose. Įsileido jie gerokai paūžt ir pazy- 
liot, patrukšmaut. Minėjo Skierstonas 
liet vardus tūlų karštųjų Veneros diev-

KAIRIEJI LAIMI KARĄ
Čia kalbėjo kongresmanas 

Francis D. Walter, neame- 
Tikinės v e i k To s komiteto 
pirmininkas. Jis kalbėjo 
Katalikų karo veteranų 
konvencijoj. Walter, pirmu
tiniais savo kalbos žodžiais 
sako i “Communism is win
ning its war against the 
United States...” Walteris 
husiskundė, kad, girdi, ko
mitetas turįs tik 35 narius. 
Toliau sako: “...It is a totai 
war, political, e c o n o m ic, 
psych o logical, diplomatic 
and it is a global war. 
Finally, it is a war which 
Jhey and not we are win
ning...” Tai taip nuposma- 
vo kongresmanas Walteris.

> Jam taipgi nepatiko dva
siškio kritiką. Rev. Don 
Frank Fenn, rektorius 
episkopalų bažnyčios, pa
kritikavo nėamerikinės vei
klos komiteto veiksmus Bal
timore  j e. Rev. Fenn sako: 
“...The televised hearing a 
sordid, show and an unne
cessary one... the hearing 
revealed nothing the com
mittee did not already 
know...”

Kongresmanas Walteris 
pavadino Komunistų parti
ją “užsienio agentais.” Jei- 
gu jau taip, tai kodėl kon
gresmanas nepavadina ka
talikų užsienio agentais? 
Walteris kalbėjo Katalikų 
karo veteranų konvencijoj, 

tai gal ir pats kongresma
nas katalikas. Tad jis ir 
žino, kad Roma turi tūks
tančius ir tūkstančius kata
likų išsiuntinėjusi po visą 
pasaulį, kad sukatalikiza- 
vus ten gyventojus. Tai 
kam užsipuldinėti tik ant 
kairiųjų? Dr. Fritz Mach- 
lup, Johns Hopkins Univer
siteto profesorius, sako : 
“...Why should we become 
exited because 22 persons 
invoked' the Fifth Amend
ment on the witness stand 
in Baltimore?..” Profeso
rius pasmerkia tuos, kurie 
galvoja, kad reikėtų praša
lint iš darbo tuos, kurie ne
atsakė į klausimus neameri- 
kinės veiklos komitetui.

BALIAVOSIME 
BIRŽELIO 16

Laisvės numeryje 96-ame 
skaitau gydytojo J. J. Kaš- 
kiaučiaus patarimą kas link 
svaiginančių gėrimų, k a d 
jie sveikatą1 naikina. Gydy
tojas sako: “Alkoholiniai 
gėralai visi yra protoplaz
mos nuodai. Gadina visus 
kūno audinius, celes, ląste
les, o ypač smegenų ir ner
vų audinius. Alkoholikai 
taip ir nusinuodija palaips
niui, gauna smegenų plėvių 
uždegimą, pamišimą.” To
liau gydytojas sako: “Be 
ilgų ’ pamokslų: mielas 
žmogau, susivaidyk, ne
gerk. Negerk net ir alaus 
ar lengvo vyno.”

Patarimas geras, naudin
gas,, mielai priimtinas. Bet,

mielas gydytojau: jokiu bū
du negalėsime išlaikyti jū
sų gero patarimo birželio 
16 d.! Nes baltimoriečiai 
tą dieną rengia metinį Lais
vės naudai pikniką, kad pa
rėmus Laisvės fondą. Pik
nikas bus, kaip jau visiems 
yra iš praeities žinoma, 
Slovak National Home & 
Park, 6.526 Holabird Avė., 
Baltimore j.

V

Šių žodžių rašytojui teko 
skaityti korespondenciją iš 
Philadelphijos, kad draugai 
philadelphiečiai šią vasarą 
rengiasi važiuoti į Baltimo- 
rę ne juokais. Draugai phi
ladelphiečiai, lauksime jūs 
su didžiausiu pasitikėjimu, 
kad būsite baltimoriečių 
piknike. Kaip jau yra vi
siems žinoma, baltimoriečių 
piknike galima bus gauti iš
sigerti visokių gėrimų... 
Tadgi prie skanaus šalto 
alučio ir ko kito bus ir ska
nių užkandžių.

Taipgi prašome draugus 
ir drauges Washington ie- 
čitis ir iš kitų apylinkių at
važiuoti į baltim o r i e č i ų 
pikniką. Linkime jums lai
mingiausios kelionės pas 
mus pribūti!

Pasimatysime, pasikalbė
sime, padainuosime, išsiger- 
sime, na, ir ' taip linksniai 
laiką praleisime!

Senas baltimorietis

Cleveland, Ohio
SMAGUS BUVO 

SPAUDOS PIKNIKAS
Svečių piknike galėjo būti 

daugiau, bet ryte prieš 
pikniką oro biuras pranešė, 
kad būsią lietaus ir su' per
kūnija, bet tai irgi būtų 
menkas pateisįnimas, nes 
Jasiūno piknikų darže yra 
didelė svetainė. O betgi ne- 
kurie geri mūsų spaudos 
prieteliai nepasirodė savo 
spaudos piknike, net ir tų 
nepasirodžiusiųjų draugai 
buvo susidomėję, kodėl jie 
neatvažiavo į savo spaudos 
pikniką. Bet mes galime 
pilnai pasitikėti, kad tie 
mūsų spaudos geri priete
liai atsilygins atvažiavę į 
Clevelando antrą spaudos 
pikniką, kuris įvyks rugsė
jo 1 d.

O tie, kurie buvo atvažia
vę, pasirodė esą gerais sa
vo spaudos patriotais; buvo 
duosnūs, šoko, dainavo — 
smagiai praleido dieną iki 
vėlaus vakaro. Jau ir aš
tuntai valandai prisiarti
nus vis dar būreliais susi
telkę draugiškai šnekučia
vosi ir lyg dar daugiau no
rėdami pasigėrėti pavasario 
gamtos g rožių, nenoriai 
skirstėsi važiuoti i namus.

Pikniko dalyvis

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos nariai 

gegužės 12 d. laikėm susi
rinkimą, kuris buvo skait- 
dingas. Raportai parodė, 
kad mūsų kuopa gerai vei
kia. Vilniai buvo pasiųsta 
$47. J. Karsonui buvo ge
rai pasidarbuota. Apšvie- 

I tos reikalams buvo paauko- 
| ta $50.

Kadangi susirinkimas 
buvo trumpas, tai laikėm 
diskusijas tema: Ar nedaro 
socialistinės valstybės klai
dų, leisdamos liaudies mo
kyklose mokyti religiją?

Nors keli draugai išsi
reiškė, kad gal aplinkybių 
akstinamos tai daro, bet 
dauguma pareiškė mintis, 
kad tai yra didelė klaida— 
mokyt mažus vaikus religi
jos. Užtenka leisti melstis 
bažnyčioj tiems, kurie nori. 
Nes kada mažam vaikui 

BROCKTON, MASS.
šeštadienį, birželio 8, yra rengiamas drau

giškas vakarėlis, nuo kurio pelnas yra skiriamas 
sukėlimui Laisvei $10,000. Bus Liet. Taut, Na
mo patalpoje, No. Main ir Vine Sts., Montello. 
Mass. Pradžia 7-tą valandą vakare.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti. Vi
sos kolonijos darbuojasi sukėlimui savo dienraš
čiui fondo, pasirūpinkime ir mes tinkamai at
likti savo pareigą .kaip apšvietą branginanti 
žmonės. Geo. Shimaitis

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

pažmonys, kurį rengia Moterų ir Vyrų kuopos 
pagelbėjimui Laisvei sukelti $10,000 fondą. Vi
sus Laisvėš 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 Laisvė 
paduoda daugiau žinių negu bet kuriš 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.. Prašome ne- 
sivėlinti atsilankyti.

Rengimo Komisija

įskiepina ' religijos - burtus, 
tai ir pasiekus aukštesnį 
mokslą jam būna sunku iš 
religijos burtų išsilaisvinti. 
Valdininkai turėtų tai ge
rai suprasti.

' •

Dabar norėčiau paragin
ti worcesteriecius važiuoti 
birželio 9 į Lawrencu, kur 
atsibus gražus piknikas su 
gražia programa; dainuos 
duetas — Ona Dirvelienė 
ir Jonas Sabaliauskas. Vi
si suvažiavę praleisim sma
giai laiką.

Korespondencija vėlokai 
parašyta. Aš vis laukiau, 
gal parašys mūsų korespon
dentas arba raštininkas. 
Ilgai to nematant, nutariau 
nors trumpai pranešti, kad 
mūsų ALDLD 11 kuopa dar 
gyva. J. Skliutas

Brockton, Mass.
Mes, montelliečiai neda

lyvavome LMS suvažiavime 
ir koncerte, kuris atsibuvo 
gegužės 18-19 d d. Rich
mond Hill, N. Y. Trimis 
automobiliais mes nuvažia
vome į Aido Choro koncertą 
Worcester!n 19 d. gegužės. 
Koncertą atliko Aido choras 
vadovybėje Jono Dirvelio, 
jo garsusis duetas—Dirve
lienė'ir Sabaliauskas, solis
tai M. Paruliūtė-O’Toole ir 
F. Bložis, gitarų duetas, So. 
Bostono vyrų grupe, vado
vaujama S. Pauros, pianis
tės H. Smith ir M. Meškie- 
nė-Jablonskiutė - Juškienė. 
Koncertas visiems patiko. 
Aido choro mokytoją ir 
choristus užprašiau, kad 
tokį koncertą ir mums duo
tų Montelloj ateinantį ru
denį. Aš jaučiui kad bus 
sėkmingas.

Pirmiau rašydamas apie 
Mineikių gyvenimą ir apie 
jų senatvėje sunkiąs ligas 
ir mirimus gal parašiau 
nepilnai. Juodu labai gau
siai aukodavo Laisvės rei
kalams; padovanojo Laisvės 
kooperatyvui savo Šerus, 
turėjo 10 šėrų Lietuvių 
Kultūrinio Centro Namo, 
Richmond Hill, N. Y. Duk
terys prižadėjo visada 
Laisvę atsinaujinti tėvų 

vardu. Dienraštis “Brock
ton Enterprise” išspausdino 
Mineikienės nuotrauką ir 
apie ją aprašymą.

Anna Mineikytė sakė: 
“Aš nebūčiau buvusi daini
ninkė, jei ne tėvai.”

Laisvės prietelių klubo 
draugiškas vakaras atkel
tas iš birželio (June) 15 d. 
ant birželio (June) 8 d. 
Vieta: Liet. Taut. Namas, 
8 Vine St., Montelloj. Pra
džia 7 vai. vakare. Jau tu
rime ant listo apie 8 prie
telių klubo narius.1 Gal at
siras ir daugiau.

Geo, Shimaitis

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Už mano ištisų metų algą aš 
jokiu būdu negaliu naujos 
mašinos nusipirkti.

Galimas daiktas, kad Nau
jienų redaktorius už savo al
gą gali ir kelias įsigyti. Tai 
jau kita medalio pusė.

Bet aš žinau ir ve ką:
Keturiolika milijonų šeimą 

Amerikoje neturi per ištisus 
metus įplaukų nė po du tūks

[f™

Vasariniai Parengimai
Pasinaudokite vasaros grožybėmis. Iš aprūkusių mies
tų traukime į tyrus laukus, kur žaliuoja miškai ir žydi 
gėlynai. Būkime liksmuose sambūriuose su savo drau- 
gaiš ir pažįstamais, štai progos maloniems pasima
tymams ir pasilinksminimams:

Baltimores Iškilme
Didysis Laisves Piknikas

Programą atliks pagarsėjęs

, Aidsietyno Kvartetas
Iš New Ydrko

Finų Merginų Grupė
Dainuos ir šoks savo tautinius šokius

Birželio 16 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
Winter St. ir Keswick Rd., Montello

. • —  — ■    -     —   

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ J

Literatūros Draugijos IL-sios Apskrities

LINKSMAS PIKNIKAS
Pelnas skiriamas išleidimui knygos

Gydymo Istorija I
Parašė I

Dr. Jonas Stanislovaitis ir
Dr. Antanas Petriką ||

Gera Muzika Šokiams Į|
Įvyks sekmadienio popietį I

Liepos 14 July Į
šauni Dainų Programa H

. Steamboat Inn Parke 1
‘ 91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y. n

Pradžia 1-mą vai. d., Įžanga 75c. /L — — ji
- -------- Į I ■■■■- •' II I.................... ...  > ......................................................... II

3 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., birželio (June) 6, 195?

tančius dolerių.
Septyni milijonai šeimų ne

turi įplaukų nė po tūkstantį 
dolerių!

Kokius automobilius tos šer* 
mos galėtų už ištisų metų al
gą įsigyti? 

>.... ?
Apart Jono Kardelio, Ka

nadoje neprastesnių mandra- 
pypkiu yra skaitomas kunigų 
Draugo bendradarbis Pranys 
Alšėnas. Jis kupinas įvairiau
sių filosofijų, — daugumoje 
visiškai kvailų. Ir dabar, pav., 
jis užgiedojo:

”... labai naiviai atrodo de
mokratinio Vakarų pasaulio 
pastangos su raudonaisiais su
sitarti, su jais gyventi taikoje 
ir ‘koegzistuoti’” (Draugas, 
geg. 25 d.).

■W

Bet jeigu negyventi taikoje 
ir koegzistuotų tai reikštą eiti 
su jais ir kariauti, persiimti 
atominėmis bombomis. Ar to 
Alšėnas nori?

Jei taip, tail su juo kas nors 
negera.

Kiekviena kolonija turS- 
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves panamai. 
Prašome pasirūpinti tuomi 
reikalu! •



Laiškai iš Lietuvos HELP WANTED MALE

šiomis

kad teisininkes nė

Laiškas iš Vilniaus, ra
šytas I. Klevinskui, scran- 
toniečiui. Rašo jojo gimi
naitė Albina Kisieliūtė; 
Kapsuko vardo Vilniaus 
universiteto studentė, bai
gianti teisininkės mokslą.
Brangus Dėde.

Labai dėkoju už laiškus, 
iš kurių vieną gavau jau 
senokai, o antrą -• 
dienomis. Pirmą gavusi at
sakymo nerašiau, nes lau
kiau iki gausiu nuo jūsų su 
piliakalnio aprašymu. Ga- 
archeologijos vedėjui Kuli- 
vusi, perskaičiau ir nune
šiau į istorijos institutą 
kauskui. Paėmė, • prijungė 
prie piliakalnio bylos do
kumentų, sake į laiškutį pa
rašys, ir laikui bėgant pra
dės kasinėjimą. Labai jis 
dėkojo man už perdavimą, 
ir prašė, kad jums parašy
čiau ir padėkočiau. Taigi 
dar kartą dėkoju už at
siuntimą tokio brangaus is
torinio dokumento.

Truputį parašysiu apie 
save: Dabar rašau diplo
minį darbą, reikės apginti, 
ir jau ruošiuosi valstybi
niams egzaminams, kuriuos 
reikės birželio mėn. išlaiky
ti. Kur dirbsiu, dar neži
nau, nes dar pati neapsi
sprendžiau, Jūs rašėte, kad 
geriau mokytis gydytoja, 
inžiniere arba pedagoge, o 
teisininkės nekokia ateitis. 
Taip nėra Tarybų Sąjungo
je. Pas mus moterys dir
ba kartu su vyrais: dirba 
p r o k u vorais, tardytojais, 
teisėjais ir.kt. teisinį dar
bą taip, kad man labai įdo
mu būti tardytoja arba 
prokurore, man labai pa
tinka tas darbas, tad aš ma
nau, 
kiek neblogesnė padėtis, 
kaip gydytojos ar pedago
gės.

Aš iš pat mažens svajo
jau būti lakūne arba teisi
ninke, o daugiau nieks man 
nepatiko. Bet kadangi la
kūne nepriėmė, tai pasiliko 
antra svajonė: tapti teisi
ninke.

Aš iš kūdikystės dienų 
labai norėjau mokytis; pra
džios mokykloje besimoky
dama svajojau apie gimna
ziją, bet tai buvo tik sva
jonė, nes visos buožių duk
terys tik juokėsi, kad aš ne
simokysiu. Pats dėdė Si
mas Klevinskas (niekšu ta
pęs, I. K.) pasakė, kad 
ubago vaikas neišmoks. 
Bet viskas įvyko kitaip. 
Kada Lietuva tapo Tarybų 
Sąjungos respublika, tada 
tos, kurios iš manęs juokė
si, nebaigė net gimnazijos. 
Eaties Simo duktė vos baigė 
keturias klases ir metė mo
kytis, tik aš viena iš gimi
nių ir iŠ to kaimelio pasie
kiau aukštąjį mokslą. Tai 
dėka tarybinės valdžios. 
Ėuržuazinės Lietuvos me
tais vos gimnaziją būčiau 
galėjusi baigti, o apie studi
jas nebūtų nė kalbos. Mat, 
dabar tik ir mokytis: kny
gos labai pigios, o be to be
simokinantiems moka sti
pendiją, tai pragyventi ga
lima. Man iš namų labai 
mažai padėjo, nes jie patys 
niekur nedirba ir vos pra
gyvena, kadangi tėvai abu 
yra nesveiki’. Taigi iš 
stipendijos turėjau paval
gyti ir apsirengti, kas la
bai sunku buvo- Labai var
gau studijuodama, bet da
bar jau baigiu, tai aš ma
nau, kad geriau bus gyven
ti. Tie studentai, kuriems 
iš namų padėdavo, tai gan 
gerai gyvendavo. Taigi ma
no svajonė išsipildė: aš bai
giu aukštąjį mokslą, o dė
des Simo ir kt. pranašavi-

mai sužlugo, nes nors esu 
ir peturtipga, bet vis vien 
baigiu aukštąjį mokslą.

Dėde, aš labai atsiprašau, 
kad dabar neįdedu savo 
nuotraukos; sek a n č i a m e 
laiške tikrai jau įdėsiu. 
Mano visos nuotraukos su 
sportine apranga, nes labai 
mėgstu sportą, taigi tokią 
nepatogu siųsti, o naują 
dariau kaip reikiant, tai 
sugadino, neišėjo. Tai vėl1 
iš naujo atsitraukiau, tai 
padarys už dešimt dienų.

Sesuo Janina (irgi stu
dentė Kauno technikiniam 
institute, mokosi inžiniere. 
I. K.) man pasakojo, kad 
Jūs rašinėjate į laikraščius, 
parašote eilėraščių. Aš bū
čiau labai dėkinga, kad 
man į laišką kokį nors savo 
kūrybos eilėraštuką įdėtu- 
mėt. Aš čia pat gyvensiu 
iki liepos mėn. Tai šiuomi 
ir baigiu. Linkiu daug lai
mės ir geros sveikatos.

Jūsų giminaitė Albina

Eastonietis L. Tilvikas 
gavo laišką savo giminaitės 
Aldonos Gedvilienės iš 
Plungės. Čia dedame kai 
kurias, įdomesnes to laiško 
ištraukas.—Redakcija.

1957 m. geg. 20 d. 
Brangus Dėde!

Jūsų laiškelį, rašytą ma
no tėveliui, gavome vakar. 
Labai ačiū! Dabar tėvelio 
nėra namuose, todėl aš ra
šau Jums laišką. Jūsų laik
raščius “Laisvę” gavome. 
Labai dėkojame. Mums la
bai įdomūs Jūsų laikraščiąi. 
Tėvelis ir naktį nemiegojo, 
skaitė ir yra labai1 dėkin- 
g'as. Jis žada pasiųsti Jums 
mūsų laikraštį “Tiesą.” Ži
note, dėde, aš dirbu irgi 
laikraščio spaustuvėje; pas 
mus eina rajoninis laikraš
tis “Sociali s t i n i s kelias” 
tris kartus savaitėje, bet 
pas mus ne tokie įdomūs 
laikraščiai, gal būt todėl, 
kad mes jau prie jų pripra-

Brangus dėde! Aš sku
biai rašau Jums laišką to
dėl, kad Jūs laiške rašote, 
kad žadate mums pasiųsti 
pinigų. Aš prašyčiau, ger
biamas dėde, kad Jūs ne
siųskite, nes Jūsų pinigai 
pas mus labai mažoje ver
tėje. Geriausiai būtų, jei
gu Jums yra galimybės, tai 
siųskite materiolą arba dra
bužius, iš mieros kokie be
būtų, mes pasitaisysime. 
Geriausiai iš viršutinių rū
bų vyriškų arba moteriškų, 
arba medžiagos, jeigu yra 
galimybės — ir batų; mū-

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. .

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 su jais pažintį, gražioje 
vietoje prie gerų pietų.

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 v vandenyje. 
Pas juos g'alite praleisti ir savo atostogas, nes 
jie turi didelį namą sų daugeliu puikių kam
barių. Parašykite jiems, pasitarkite dėl ato
stogų.

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

Senatorius Javits 
norėtų patyrinėti 

I
Kaip žinia, dar vis neaišku-, 

ar dvi didžiosos New- Yorko 
beisbolo komandos, Dodgers 
ir Giants, išsikels iš Now Yor
ko ir vyks į Vakarus, kur joms 
žadami didesni pelnai. Dod
gers klubo savininkas O’Mal
ley dabar atvirai sako, kad 
“beisbole yra biznis ir aš turiu 
teisę elgtis kaip biznierius, 
vykti su savo bizniu, kur man 
pelningiau..“

Tas iššaukė tam tikrą reak
ciją net Senate. Newyorkiškis 
senatorius Javits sako, kad jis 
reikalaus tyrinėjimo apie beis- 
bolę. Javits taip sako:

“Jie negali vienu įlietu rei
kalauti ir vieno ir kito. Beis- 
bolės klubų savininkai visuo
met sakydavo, kad' tai nėšiai p 
s a u biznis, o nacionalinis 
sportas, Amerikos labiausiai 
pamėgtas sportas, ir todėl ne
galima uždėti jam taksus toje 
pačioje prasmėje, kaip ki
tiems bizniams. Reiškia, tai ne 
biznis, o sportas. Bet dabar, 
kuomet pelnai tą jiems dik
tuoja, jie nori keltis, ir jau sa
ko, kad beisbole ne tiek spor
tas, kiek biznis,’ir jie turi tei
sę keltis, kur tik nori, jie netu
ri jokios atsakomybės miestui, 
su kuriuom jų tymai tradici
niai suaugo...“

Tuo tarpu čia pačiame New 
Yorke majoras Wągneris dar 
deda pastangų, kad Dodgers 
?r Giants nesikeltų. Bet jis sa
ko, kad miestas nesiduos tų 
dviejų klubų įbauginamas, ki
taip sakant, nepradės duoti 
jiems fnansinės pagalbos, kaip 
tai reikalauja savininkai, ku
rie grasina, kad, be pagalbos, 
jie eis ieškoti sau “žalesnių 
pievų“.

BEDARBIS NUSIŽUDĖ 
BELAUKDAMAS 
PENKTO VAIKO

Port Washington gyvento
jas Hewlet Cornwell nuėjęs į 
mišką nusišovė todėl, kad jo 
žmona laukėsi penkto vaiko. 
Jis buvo bedarbis ir sunkiai 
galėjo verstis su keturiais vai
kas. Penktas jau jam pasirodė 
perdaug.

sų vyrų kojos nemažos. Aš 
tik nežinau, kaip pas Jus 
skaitosi mieros. Vienu žo
džiu, gerbiamas dėde, jeigu 
tik yra galimybės, tai pa
siųskite kas Jums lengviau, 
tik yra galimybės, tai pa-

Labai esame dėkingi už 
laikraščius. Skaitome po 
kelis kartus, ir jeigu tas 
Jūsų neapsunkins labai, gal 
kada nors dar prisiųstu- 
mėte; mes irgi prisiusime 
savo laikraščių.

Aldona

PIRMUTINIS PIKNIKAS
Sekmadienį birželio 16-tą | pasiimkite savus 

dieną įvyks pirmutinis šį sezo- ’ ’
na piknikas. Pikniką rengia 
LDS nariai ir LDS pritarėjai 
tinėmis LDS New Yorko kuo
pomis. Tad parengimų mylė
tojai įsitėmykite, kad nedaug 
bus šią vasarą piknikų. Gam
ta graži, žavejanti ir trau
kianti' kiekvieną pasigrožėti 
žalumynai^ ir gėlynais. Mede
lių ir sodų gražumas Great 
Necke yra didelis.

Tad Brooklyno ir, apylinkės 
LDS nariai ir LDS pritarėjai 
kviečiami vykt' skaitlingai į 
savo organizacijos pikniką. 
Vykdami savomis mašinoms

Miesto unijos paremia 
Harrimano nusistatvma

Gubernatorius Ilarrimanas 
turi New Yorko unijų paramą 
jo pastangose nepraleisti įsta
tymo, kuri republikoniška 
dauguma valstijos legislatūro- 
jc pravedė ape nedarbo ap- 
(iraudą. Kaip žinia, asamblėja 
nutarė, kad apdraudos gavi
mo m a k s i m u m a s būt ų 
pakeltas iki 45 dolerių ? savai
tei, o gubernatorius tą įstaty
mą vetavo.

Kadangi paviršutiniškai at
rodo, būk republikonų įstaty
mas naudingas darbininkams, 
tai republikonai dabar bando 
.skleisti propagandą, kad tai 
jie darbininkų draugai ir tai 
Ilarrimanas vetuoja darbinin
kams naudingą įstatymą.

Kad parodyti, jog repub- 
likonų kaltinimai melagingi,

Po miestą pasidairius
Grahamas prailgino savo 
taip vadinamą “kruciadą”
Billy Graham paskelbė, kad 

jo pamokslai-masiniai mitin
gai, ar kaip jie nęsivadintų, 
Madison Square Gardene bus 
pratęsti iki liepos 21, tai yra, 
tris savaites ilgiau, . negu Ją 
buvo numatyta. Atrodo, Jfad 
ta “kruciada” turi nemėnko 
pasisekimo, nes kas vakarą 
dar vis susirenka apie .17,000 
žmonių. Per visą laiką arti 
1.2,000 jau “padarė savo nu
tarimus už Kristų“, tai yra^ 
po pamokslų nuėjo ir pasirašė 
po kortelėmis, kad jis pasiža
da vesti krikščionišką gyveni
mą, lankyti bažnyčias ir t. t.

Grahamo štabas tas korte
les išsiuntinėja protestantą 
pastoriams įvairiose miesto 
dalyse pagal tai, iš kur paei
na pasirašęs atsivertėlis. Pas
torius paskui aplanko tą žmo
gų, su juomj pasikalba, sužino, 
ar jis nori lankyti tos ar kitos 
sektos bažnyčią ir bendrai pa
ima jį “po savo sparnu-“.

Pinigais Grahamo “krueia- 
da” jau sukėlė pusę milijono 
dolerių. ■ ■ ' i

74g studentai baigė 
Poly technikos institute 

mokslą
. Birželio 12 d. 745 studentai 

gaus savo mokslo metų diplo
mus. Jie baigė mokslą Poly- 

t technikos institute
j Tai bus 102-asip to institu
to metinis diplomų išdavimas. 
Kalbės Dr. J. J. Theobald, N. 
Y. majoro pavaduotojas.

Vaikutis auto sužeistas

Keturių metų amžiaus vai
kas K. Milano buvo sunkiai 
užgautas automobilio, kuomet 
jis žaįdė gatvėje. Ligoninėje 
jis randasi pavojingoje padė
tyje.

PARDAVIMAI
; Grosernė - Gasolino Stotis. Ma- 
, žame mieste. 5 kambariai ir vonia, 
įskaitoma visas tavoras (lock, stock
6 barrell) už $8,500. Imkite Route
7 ar 1 New Yorke k 15 mylių nuo 
Binghamton, N. Y. Kreipkitės laiš- 
kais ar telefonu pas Walter Weist, 
R. D. 1, Nineveh, N. Y. Tel. Harp, 
ersville, N. ¥.4 5-1840. (108-109)

! kaimynus, 
kurie neturi mašinų.

Bet 12:30 valandą dieną 
nuo Lituanica Skvero Union 
Avė, ir Hewes St., išeis dide
lis autobusas. Nuo Liberty Au
ditorijos 1-mą vai. dieną. Nu
vykimo kaina į abi puses 
(round trip) $1.50. Nuvyki
mui tikietus įsigykite pas savo 
LDS kuopų valdybų narius.

šioje apylinkėje yra gražus 
skaičius LDS narių ir LDS pri
tarėjų. Tad būtų labai gi-ažu, 
kad Kasmočiaus Parkas būtų 
pilnas svečių iš apylinkės i)1 
vietinių.

Kviečia, Rengėjai

New Yorko unijos aktyviai 
remia Harrimano nusistaty
mą. Mat, asamblėjos plane 
apdraudos pakėlimas iki 45 
dol. dar ne viskas — -prie to 
įstatymui projekto prikergta 
tiek formalumų, kad gauti ap
draudos čekį nedarbo atsitiki
me pasidarytų iš viso sunkiau, 
kad savininkai lengviau galės 
nemokėti savo dalies į ap
draudos fondus ir 1.1.

Tad, kad paremti Harrima
no veto, New Yorko AFL ir 
CIO unijos dabar renka para
šus po peticijomis. Harrima- 
nas anądien kalbėjo Roosevel- 
to viešbutyje New Yorke AFL 
ir CIO pareigūnų susirinkime, 
kur dalyvavo 700 unijistų. 
Jam įteikta 110,000 parašų. 
Iš viso tikimasi surinkti apie 
milijoną parašų.

Bedarbis pasikorė virtuvėje
Julius 

ręs savo 
bedarbis 
sveikata.

Cohen rastas pasiko- 
virtuvėje. Jis buvo 

ir skundėsi prasta

Areštuotas indijonas su 
kirviuRu

Central Parke policija areš
tavo indijoną Win. W. Marti
ną, kuris nešiojosi už juostos 
mažą indijonišką kirviuką. 
Paaiškėjus, kad jis naudoja 
tą kirviuką prie savo užsiėmi
mo, teisėjas jį paliuosavo.

RANDAVOJIMUI
Išnuomojimui kambarys, tinkamas 

vyrui. Fornišiuotas kambarys. Dėl 
platesnių i n fo r m a c i j ų prašome 
kreiptis po adresu 105 South 3rd 
St., Brooklyn, N. Y. Mrs. Jacina.

(109-111)

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

iTai 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 304 puslapių
Kaina tik $2.00 (

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

Lietuvių Kalbos 

Žodynas
Išleistas Lietuvoje, 990 pusla
pių, kaina $5 00. Kartu su už
sakymu prašome prisiųsti ir 
pinigus.'

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

Republikonai tikisi 
nugalėti Wagneri

New Yorko valstijos Repub
likonų partijos pirmininkas 
Morhouse iš Albany’o paskel
bė, kad New Yorko miesto 
majoriniuose rinkimuose re
publikonai turi puikią progą 
laimėti. Esą, New Yorke yra 
pakankamai republikonų ir 
nepriklausomų balsų, kad iš
rinkti republikonišką majorą. 
Esą, nepasitenkinimas demo
kratų administracija mieste 
labai didelis. Tik vieno dalyko 
reikia: “gero, agi’esingo, pa
žangaus ir kovingo kandida
to, kuris galėtų pagauti New 
Yorko žmonių vaizduotę...“

Tuomi Republikonų paiti- 
jos pirmininko pareiškimas ir 
pasibaigė, nes kandidato, kaip 
matyti, jis neturi, 
neminėjo vardo 
bet iš jo žodžių 
kad tai beveik prisipažinimas, 
jog republikonai tokio kandi
dato neturi.

New Yorko spaudoje, kuri 
persveriamaj republikoniška, 
jau senokai d'iskūsuojama, ką 
republikonai galėjų ateinan
čiuose rinkimuose išstatyti sa
vo kandidatu prieš VVagnerį. 
O rinkimai jau ne už kalnų,— 
ateinantį lapkričio mėnesį, 
kas reiškia — apie pusmetis 
nuo dabar. “Daily News“ siū
lo kandidatu Lane, “Herald- 
Tribune” vėl mini Riegemaną, 
kiti kitus, bet aišku, kad ir re
publikonų laikraščiai jaučia, 
kad jie didelio pasirinkimo 
neturi. -

Ne tik jis 
arba vardų, 
buvo aišku,

Koncertai
SiProspect Parke pirmas 

sezoną koncertas bus birželio 
20 d. vakare. Goldman Band 
išpildys programą, čia kon
certai bus ketvirtadienių ir 
šeštadieniu vakarais.

Central Parke 
bus pirmadieniais, 
riais, penktadieniais ir sekmr 
dieniais.

Visur įžanga veltui.

koncertai 
trečiadie-

mo-
Teisėjas MĮirtagh sako, 

reikią ą^anaik’ftiti specialų 
t erų .teismą) Tai teismas, kuris 
'nagrinėja dažniausiai prosti
tučių bylas.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienio vakare, 
birželio 6, Liberty Auditorijo
je. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Valdyba

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•oc-nxr*

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

KELIAS Į LAIMĘ 
Apysaka

Paraše R. Mizara
Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje: apie neti
kėtą jo pralobimą, pagaliau 
grjžimą i Lietuvą, ten Įsivėli
mą į klastingos meilės pink
les ir baigimą gyvenimo tra
giška mirtimi.

Knyga iš 370 puslapių 
Kaina $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

4 pusi. Laisva (Liberty) Ketvirtad., birželio (June) 6, 1957,

JEWELRY ENGRAVER
Raidžių {rėžimui ant sidabrinių^ 

indų ir auksinių daiktų. Šaukite ar 
rašykite paduodami savo patyrimų 
ir paliudijimus. Tiffany & Co., 727 > 
5th Ave., New York 22. *

(107-113)

Šapo j 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—4th Ave., Garden City Park, 
L. I. (103-112)

ENGRAVER ,

Patyręs, mechaninis inžinierius.
Aukščiausios skalės mokestis — 
viršlaikiai. Turi hūli Jungtinių* 
Valstijų pilietis.

ED. 3-1555— L. I.
(110-116).

MALE and FEMALE

MERGINOS

Nuolatos, dėl dirbtuvės. Patyrusios 
ir be patyrimo. Puikiausios darbo 
sąlygos. Gera mokestis.

ED. 3-1555—L. I.
(110-116)

BUSINESS OPPORTUNITIES

PARSIDUODA GROCERY STORE 
—Yonkers, N. Y. Yra ir kitų da« t 
lykų pardavimui; pastovus, seniai 
įsisteigęs biznis; geros sąlygos, gera 
ateitis, nelimituotos potencijos. Pri
vatus savininkas. Pirmas pasiūly- 
tojas $5,000 bus savininkas. P. O. t 
Box 261. SP. 9-7084, Hartsdafo, 
N. Y. (106-112)

Jauna lietuvaitė 
mokytoja

Diana Urbaitytė-Nenis, An
tano ir Albertos (Mulerčikai- 
tės) duktė, Mary Krunglicnės 
(buvusios Mulerčikienės) anū
kė, išsimokslino į mokytojas. 
Mokslo baigos diplomą, su 
aukštais pažymiais, gavo bir
želio 4-ą ir jau turi tarnybą 
savo profesijoje.

Diana iš pat vaikystės buvo* 
linkusi į mokslą ir darbą. Mo
kėsi visuomet su gerais pažy
miais, o liuosvalandžiais ir a- 
tostogom ėjo uždarbiauti, nors 
ir be to nebūtų reikėję alldo 
kęsti. Dirbo įvairius darbus, 
bet daugiausia dirbo gydyto
jos kabinete, nes ir pati ruošė
si į gydytojas, tiktai kolegijos 
mųkfilo. ųietaįs , apsisprendė 
cįti į. mokytqjas. Dėka gabu
mo ir darbštumo, 20 metų 
Diana jau turi profesiją, taip 
pat jauną profesionalą vyr| 
ir jau apie dveji metai gyve
na savystovian

Susitikau M. Krunglienę. Ji 
nušvitus džiaugsimu dėl anū
kės laimingos mokslo užbai
gos. Sako:

— Tas mane kaip ir atgai
vina iš mano skausmų. t \

šis pavasaris KrunglieneI 
buvo skausmingas dėl to, kad 
sunkiai sirgo ir mirė jos sesuo* 
Josephine Riškevičienė. Ji mi
rė balandžio 25, palaidota 29. 
Ji gaili sesers,kurią ji skaitė 
lyg ir motina,, savo globėja, 
pas ją iš Lietuvos atvyko. Ity 
graudu prisiminus sesers var
gą. Riškevičius mirė po opera
cijos, palikdamas žmoną su . 
5 mažais vaikučiais, kuriuo^ 
jai vienai teko išauginti. Da
bar, kada visi gražiai išaugin
ti ir išmokslinti vaikai (1 sū
nus, 4 dukterys) atsistojo an^ 
savų kojų, kai galėtų kartu su 
jais gyvenimu džiaugtis, 
ir mirtis tą progą atėmė.

Riškevičienė per 38 metus 
savo našlystės daugiausia gy^ 
veno Minersvillėj, dalį 
Pottsvillėj, o paskiausiu 
gyveno Lebanon, pas 
dukterį mokytoją.

laiko 
laiku 
savo

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

REIKALAVIMAI
REIKALINGI KAMBARIAI

Senyvų žmonių pora nori gauti f ’ 
Brooklyn© apie 4 kambarius (apart- * 
mentą). Turinčių išnuomavimui J 
prašome rašyti, paduodant antrašą 
ir apie kiek rendos, sekamu dht- / 
rašų, , F. K., 110-12 Atlantic Ave.,i 1 
Richmond Hill 19, N. Y. EV. 7- 
1772.




