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.KRISLAI
"‘'edaugelio galybė.

^uputi pavėluota.
okslas ir kvailystė.

Kur čia lygybė?
Rašo A. Bimba

Mūsų didmiesčių gyvenimas 
iabai sudėtingas. . Saujelė 
žmonių gali baisiai daug “ko
šės’’ privirti.

Pavyzdi duoda subvių trau
kinių vairuotojų streikas. Tik 
dalelė jų streikuoja, gal tik 
keli šimteliai, o. žiūrėkite, 
kaip viskas susipainiojo. Dau
giau kaip keturi milijonai 
žmonių nebež i n o, už ko 
griebtis'

Vienaip, ar kitaip kalbėsi
me, kalta ir didžioji transpor- 
DK*darbininkų unija, Michael 
(.mill vadovaujama. Kodėl ji 
iki šiol tos grupės m otomanų 
nelaimėjo savo pusėn ?

šioje vietoje buvo rašyta, 
kad šių metų? Literatūros 
Draugijos knvga “Gydymo
Ktorija” jau gatava. Atrodė, 
tad ji bus tuojau išsiuntinėta 
nariams. Deja, susitrukdė. O 
priežastis tame, kad draugi
jos sekretorius staiga pagavo 
šalti ir negalėjo imtis knygos 
išsiuntinėjimo.

•Jiet dabar jis pasveiko ir dar 
šios savaitės pabaigoje žada 
griebtis už darbo. Galimas 
(daiktas, kad dauguma narių 
knygą gaus tiktai po Kalėdų.

Skirtumo didelio nepada
rys. Mokslinė knyga per sa
vaitę kitą nepasens.

Su tais dirbtinaisiais 1 že
mės palydovais mokslas mai
šosi su didžiausiomis kvailys
tėmis.

Vieni mokslininkai jau virš 
tūkstančio svarų palydovą D- 

i šovė i erdvę, o kiti negali pa
kelti nuo žemės dar nei poros 
svarų.

Protingas žmogus sakytų: 
Jūs ten, mūsų kolegos, pamo
kinkite mus tokių pat triksų. 
Kam mums eikvoti laiką, 
energiją ir dolerius?!

Bet taip nėra. Jie sušilę ieš
ko tai, kas jau atrasta. Jie vėl 
shks galvas ir tuštins piliečių 
kišenes ieškojimui tai, kas jau 
žinoma!

Tai juk nebe mokslas, o di
džiausia kvailystė!

Aną dieną N. Y. Tribūne 
editoriale buvo panašių min
čių. Girdi, mes sušilę ieškojo
me, dirbome, pylėme milijo
nus dolerių, manydami, jog 
tai bus naujas dalykas. Bet 
pasirodo, kad jau seniai tie 
patys dalykai yra atrasti, ži
nomi ir gaminami Tarybų Sa
kingoje!
A Ir kas juokingiausia, girdi, 
I*ad tai visa buvo plačiai ap
rašyta tarybinėje mokslinėje 
literatūroje. Tik reikėjo ne
tingėti pasiskaityti!

Kapitalizmas yra sumaišęs 
protą ne tik daugeliui politi
kierių, bet ir mokslininkų !

Ką mūsų teismai pietinėse 
valstijose daro su negru, kuris 
išprievartauja baltą moteriš
kę?

Kam dar klausti: mirties 
bausmė!

Bet štai Mississippi valsti
joje baltas piktadarys išgecli- 

jaunutę negraitę.
Teismas surado jį kaltu, 

-^et kaip jį nubaudė? Ogi ne- 
įva priteisė penkerių metų ka-

Reikalauja sulaikyti 
atom bombų pavojų

Londonas. — Anglijoje I mui bendrosios pasaulinės 
i liaudis susirūpino dėl Ame-1 padėties.
įrikos karo lėktuvų skraidy-! Geležinkeliečių unija, ku- 
[ mo su atominėmis ir van- ri turi 350,000 narių, reika- 
denilinėmis bombomis. De-Jauja, kad Darbo Unijų 

: šimt Parlamento narių lei- Kongresas ir Darbo Parti- 
,’boristų Parlamente pasiūlė i ja turi sukelti Anglijos 
■rezoliucija: uždrausti tokį j žmones prieš tokį Amerikos 
j skrajojimą iš Anglijos teri- i karininkų elgesį. “Lai Ang- 
i torijos. žygiui vadovauja i lijos žmonės pradeda veik- 
: Victor Yates ir George ti, kol nėra vėlu“, pareiš- 
i Thomas. Rezoliucijoje sa-ikė Anglijos Komunistų par
ako, kad tokie amerikiečių Į tija. “Sulaikykime lėktuvų 
; žingsniai sudaro karo pa-į skraidymus su atominėmis 
i vojų ir Anglijos žmones pa-i ir H bombomis ir apvalyki- 
i deda į pavojingą padėtį. ■ me Anglijos teritoriją nuo 
Sako, kad sulaikymas tokių | Amerikos bomberių, kad 
žygių pasitarnautų švelny-1 užtikrinus taiką. ..”

i "Panaikinti NATO"—
i sako Sovietų spauda

Maskva. — Išvakarėse [Sąjungą apsigynimui. Ir 
jNATO konferencijos tary- įviena ir antra pusė gink- 
■binė spauda rašo apie rei- Šluojasi, o nuo to darosi pa
skalą panaikinti ją. Tarybi- Į šaulyje įtempta padėtis ir 
į nė spauda, ypatingai “Iz-Į kenčia dėl karo išlaidų a- 
; vesti j o s” ir “Pravda’’ rašo, | biejų pusių žmonės. So

vietų laikraščiai atžymi,I kad NATO yra palaikoma 
užpuolimui ant Tarybų Są
jungos ir Liaudiškų Demo
kratinių Respublikų. Net 
ir patys tos organizacijos 
vadai tą viešai kalba ir 
dėsto planus.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė jau kelis kartus nuro
dė, kiek tas daro žmonėms 
žalos. Kada NATO laikosi 
agresyvės karo politikos., 
tai Tarybų Sąjunga ir liau
diškos respublikos turėjo 
susiorganizuoti į Varšuvos.

Kinija vis gerina 
maisto parūpinimą

Pekinas.. —Kinija tai šalis, 
kuri turi virš 600,000,000 
gyventojų. Kiekvienam rei
kia maisto ir vyriausybė 
rūpinasi, kad būtų paga
minama daugiau ir tinka
mesnio maisto. Kinijos la
bai daug žmonių užsiima 
žvejyba — žuvis sudaro di
delį kiekį maisto. Ryžiai, 
pupos, kitokis grūdų mais
tas, kurio jau pakelta ga
myba. Rūpinamasi ir mėsos 
reikalais. Dabar Kihija 
jau turi 18,000,000 kiaulių, 
tai ant 30 procentų dau
giau, kaip jų buvo pereitais 
metais.

Įėjimą, bet bausmę suspenda
vo ir piktadarį paleido laisvą!

' Tai tokia visų žmonių ir pi
liečių lygybė prieš įstatymus!

Tik vienas žodis Brooklyno 
ir apylinkės susipratusioms 
gaspadinėms.

šį sekmadienį namie piėtų 
nevirkite ir nekepkite. Juos 
gausite Kultūriniame Centre. 
Tik pribūkite ir nepalikite sa
vo vyrų, kurios turite, namie!

Tegu ir jie nors kartą gerai 
skaniai pasivalgys jūsų nevar
ginę prie karšto pečiaus valgį 
gaminant ir indus plaunant!

Visus, kiek aš mačiau, 
kviečia L.D.S. 13-toji kuopa. 

kad dabar jau ir tarpe pa
čių NATO narių nėra vie
nybės. Geriausia— panai
kinti NATO, o iš kitos pu
sės Tarybų Sąjunga ir 
liaudiškos respublikos pa
laikius Varšuvos Sąjungą.

Jakarta, Indonezija. — 
Vyriausybė persergėjo uni
jas ir kitas darbininkų or
ganizacijas pačioms nesi
imti žygių konfiskavimui 

1 Hollandijos įstaigų.

j Sirijos delegacija
j Tarybą Sąjungą

Damascus. — Skaitlinga 
Sirijos delegacija, išvyko į 
Maskva ekonominiais rei
kalais. Jau susitarta, kad 
Tarybų Sąjunga padės 
pastatyti ir įrengti 19 svar
bių gamybos įmonių Siri
joje. Taipgi ji suteiks ma
šinerijos. Mainais iš Siri
jos gaus žemės ūkio pro
duktų ir kitų jai reikmenų.

I Prezidentas vyks į 
NATO

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio sveika
ta buvo patikrinta šešių 
daktarų. Iš Baltojo Namo 
duotas spaudai pareiški
mas, kad nors prezidento 
kalba pilnai nepasitaisė, 
bet sveikata “leidžia vykti 
į NATO konferenciją”. To
dėl prezidentas ateinantį 
penktadienį lėktuvu skris į 
Paryžių ir ten išbus apie 
savaitę laiko.

Paryžius. — Francūzija 
konfiskavo iš bankų 30 pro
centų amerikoniškų dole
rių, kad pagerinti savo fi
nansų stovį.

i Vakarų Vokietija į 
i jau garsiai kalba

Bonna. — Augant Va- j 
karų Vokietijos ginkluo- i 

i toms jėgoms, kartu stiprė- į 
I ja ir jos balsas. NATO są-! 
[jungoje Vak. Vokietija da-! 
i rosi “Vakarų atspara”. To-i 
! dėl jau pirm NATO kon-' 
ferencijos Adenauerio pa- 
gelbininkas Eekardt pra
nešė NATO Tarybai, kad 
vokiečiai stoja už prašali- į 
nima nesutikimu iš NATO. į *- *• i

_____________________ i

Didžiųjų pasitarimai
I pirm konferencijos |

Paryžius. — Būsimame 
I NATO susirinkime numato- į
|ma daug priešingumo jo 
i narių tarpe. Todėl Adenau- 
eris, Dulles, Amerikos ka- 

i rinių jėgų sekretorius Mc- 
i Elroy, Anglijos premjeras 
I Macmillan skubinasi į Pa- 
I ryžių. Jie nori išvien su 
; Francūzijos premjeru Gai- 
I llardu iš anksto pasitarti ir 
į bandyti susikalbėti opiais 
i klausimais. Kad jau kada 
Į mažyčiai NATO nariai su
sirinks, kad jiems viskas 
būtų paruošta.

Nehru stoja už taiką
Londonas. —Maskvos ra

dijas pranešė, kad Tarybų 
Sąjunga taikos reikale pa
siuntė laišką Indijos prem
jerui Nehru. Laiške, tarp 
kitko, sako: “Tarybų Są
junga nuoširdžiai pasižada, 
kad ji nedarys atominių 
bandymų po 1958 sausio 1 
dienos, jeigu Jungtinės 
Valstijos ir Anglija, kurios 
taip pat turi tokių ginklų, 
pareikš savo sutikimą nuo 
bandymų susilaikyti su ta 
pat diena”. Ir Sovietai siū
lo taikos reikalu konferen
ciją. Indijos premjeras re
mia tokią Tarybų poziciją.

Už mažesnį muitą
Washingtonas. — Angli

jos tekstilinių fabrikų sa
vininkai ^atsikreipė į Jung
tines Valstijas, prašydami 
numažinti ' muitus ant jų 
tavorų įvežimo į Ameriką. 
Dabar už įvežimą tekstili
nių dalykų iš Anglijos rei
kalauja sumokėti 45 nuo
šimtį jų tikros vertės.;

Už APSIGINKLAVIMĄ
Bonna, Vak. Vokietija. — 

Amerikos ginkluotų jėgų 
sekretorius N. McElroy 
stoja už didesnį apsiginkla
vimą. Jis sakė, kad reika
lui esant, Amerika kariautų 
dėl pąsilaikymo Berlyne.

Tokio, Japonija. —- Tary
bų Sąjunga pareiškė Japo
nijai, kad ji mielai sulai
kys atominių ir vandenili
nių bombų bandymus, jeigu 
tą padarys Vakarų valsty
bės.

Generolas Norstad 
sako seną pasaką

Washingtonas. — Gen. 
Lauris Norstad, komandie- 
rius NATO karinių jėgų 
smarkiai kalbėjo, kad NA
TO gali “Sovietų Sąjungą 
sunaikinti iš tūkstančių 
savo lėktuvų bazių, nepai
sant, ar Sovietai turi ar ne 
raketas”. Žinoma, tai se
na pasaka ir tuo pat kartu 
tikslas — erzinti ir aštrin
ti tarptautinę padėtį.

Indonezijoje valdžios 
ryžtingas veikimas
Jakarta. — Indonezijos 

vyriausybė paėmė savo 
kontrolėn Hollandijos ir jos 
piliečių bankus, fabrikus, 
laboratorijas, susisiekimo 
priemones, įvairias plan- 
tocijas, bendrai apie 700
įmonių. Kaip žinia, jau pa
tys. piliečiai buvo pradėję 
imti tas įmones i savo tau
tos rankas. Dabar tai atli
ko vyriausybė. Hollandai 
ir jų šalininkai spėlioja: 
ar tai yra laikinas paėmi
mas, ar jau konfiskavimas, 
kaip Egiptas padarė su Su- 
ezo kanalu.

Gąsdina piliečius
Washingtonas. — Kiek

vienas Tarybų Sąjungos 
pasisekimas, tai tūliems 
ponams įrankis gaąsdinti 
Amerikos piliečius. Mr. A. 
C. Neal, prezidentas Eko
nominio Vystymo, šaukia, 
kad Sovietų “pasisekimai” 
verčia federalę valdžią
pagalvoti apie didesnius už
sakymus “apsigynimui”. Iš 
kur pinigų imti? Jis trum
pai atsako: “Įplaukų tak
sai”.

Atominė jėgainė
Milanas, -Italija. — Ame

rikos Vitro Engineering 
Corp, firma iš New Yorko 
susitarė su Italijos elektros 
jėgainių kompanija statyti 
atomų jėgos varomą elek
tros gaminimo jėgainę. 
Tam re‘kalni bus išleista 
$45,000,000. Kontraktas jau 
pasirašytas, ir darbas .grei
tai bus pradėtas.

TAI BENT “GYDUOLĖ”
Waxahachie, Texas. — 

Demokratas senatorius L. 
B. Johnson sakė, kad So
vietus pasivyti, tai reikia, 
kad Amerikoje darbininkai 
ilgiau dirbtų, kaip po 40 
valandų į savaitę. Pamir
šo ponulis, kad nedarbas ir 
taip auga.

Berlynas. — Premjeras 
Otto Grotewold sako, kad 
pasaulyje yra 33,000,000 
komunistų.

New Delhi. —Anglų Bur
ma Oil Cp. sutiko Indiijai 
suteikti $28,000,000 pasko
los.

i Sovietai prisiuntė 
į laišką taikos reikalet.

Washingtonas. — Tary-I karėse NATO konferenci- 
bų Sąjungos ambasadorius jos, kuri šaukiama ne tai-
G. N. Zarubinas įteikė Val
stybes departmental laišką 
nuo Sovietų premjero N. 
Bulganino. Ant laiško ant-J .v _ , - 
spauda: Labai svarbus . , . . , . .v. , ‘ .1 ti, kad laiške yra tas pat-

Bet mūsų Valstybės de-'sai Amerikai ir Anglijai 
partmento vyrai tik tiek įsiūlymas, kurį Tarybų Su
spaudęs atstovams pasakė, į junga išdėstė Indijos, prem- 
kad laiškas turįs 15 didelių i jerui Nehru. Ten Sovietai 
puslapiu ir jame “nieko j pažada sulaikyti atominių 

Jie, pagaliau, į ir vandenilinių bombų ban- 
po W58 metų sau- 

laiškas | šio 1 dienos, jeigu tą pat 
pripažino, į padarys Jungtinės Valsti- 
pat išva-ijos ir Anglija.

naujo nėra”.
ne tiek įdomaujasi laiško į dymus 
turiniu, kiek, kad 
atėjo, kaip jie 
taikos reikalais

liaudis nori taikos
reikalauja sueigos

t

Washingtonas. — Išvaka
rėse NATO konferencijos 
padidėjo karo priešininkų, 
sentimentalistų, liberalų, 
mokslininku ir dideliu biz
nierių snaudimas į vyriau
sybę, kad turėtų konferen
ciją su Tarybų Sąjungos 
valdžios žmonėmis.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris nelabai tam prieštarau
tų, nes jis prisimena 1955 
metų Genevoje konferenci
ją, kuri davė gerų vaisių. 
Bet tokiam susitikimui 
griežtai priešingas Valsty
bės sekr. Dulles ir jo arti
mi. Ypatingai dabar, kada 
Amerikai nepavyko su 
“Vanguardu”, tai Dulles 
mano, kad Amerika būtu

Sudegė 8-ni vaikai, 
kai motina girtavo

Park Falls, Wis. — Sude- 
gė astuoni vaikučiai, kada 
medinis namas užsidegė. 
Tuo laiku jų motina Arde- 
tta Klein, 38 metų amžiaus, 
trys mylios nuo namų, ba- 
liavojo karčiamoje. Vy
riausybė ją areštavo ir 
kaltina vaikų mirtyje.

Jugoslavija nenori 
Amerikos ginklą

Washihgtonas. — Jugo
slavijos prež. Tito pranešė 
Jungt. Valstijų vyriausy
bei, kad Jugoslavija dau
giau nenori iš Amerikos 
ginklų. Jugoslavija nuo 
1950 metų iki dabar iš A- 
merikos gavo už 1,000 mili
jonų ginklu ir amunicijos. 
Kas dėl civilinio naudoji
mo reikmenų, tai, supranta
ma, kad nuo jų Jugoslavi
ja neatsisako.

Roma. — Italijos kairie
ji socialistai atsteigė su ko
munistais susitarimą bend
ram veikimui.

Albany, N. Y. — Gub. A. 
Harrimanas. susirgo influ
enza.

kos sumetimais. Sako, kad 
laiško turinys bus paskelb
tas vėliau.

prastoje pozicijoje. Antra, 
kada Tarybų Sąjunga nuo
latos reikalauja susitari
mo, tai tokia konferencija 
būtų jos pozicijos laimėji
mas.

Sušvelnymui pasaulyje 
reikalų spaudimą daro skir
tingos grupės ir skirtin
gais sumetimais. Dideli biz
nieriai numato, kad tas su
mažintų artėjančią ekonom. 
krizę. Prekyba su Tarybų 
Sąjunga ir Raudiškomis 
respublikomis galėtų su
gerti dar daug Amerikos 
prekių. Mokslininkai su
pranta atominio karo bai
sumą. Liaudis, karo prieši
ninkai stoja už tai, nes no
ri taikos.

Sirija jau toliau 
i nesiskaitys su Moe

Damascus. — Sirija pa- 
! reiškė, kad ji ant toliau 
i nesiskaitys su Jungtinių 
[Tautų atstovu pulk. Moe. 
į Moe yra norvegas ir jo ži- 
i nioje yra žvalgai ant Siri
jos ir Izraelio sienos. Kada 
dėl pasienio incidentų 
skundėsi Sirija, tai Moe 
mažai kreipė dėmesio, o Iz
raelis boikotavo bendrus 
posėdžius. Bet kada Izrae
lis jam pasiskundė, tai 
jis, girdi, šaukė susirinki
mą. Moe įrodė, kad jis 
nėra bešališkas — sako Si
rija.

Už NAUJĄ UNIJĄ
Atlantic City. — AFL- 

CIO vadai, išmetę Bakers 
uniją, sako, kad jie jos vie
toje organizuos naują. Var
giai jų planai išdegs. Ne
reikėjo uniją mesti laukan, 
bet reikėjo padėti nariams 
nuo netinkamų vadų apsi
valyti.

Shreveport, Va. — Susi
kūlė Amerikos bombinis or
laivis “B-47” ir žuvo ketu
ri žmonės.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.
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Didžiojo Tėvynės karo 
metais, įstaigoms laikinai 
e v a k u ojantis į užnugarį, 
Merkinėje pogrin d i n i a m 
darbui buvo paliktas komu
nistas Barauskas ir kom
jaunuolis Nikolajus Lazaus
kas. Jie rinko žinias apie 
vokiečių armijos išsidėsty
mą, lipdydavo miestelio gat
vėse proklamacijas. Kai ka
da jas prilipdydavo net ir 
prie policijos durų. Daug 
vargo turėdavo policininkai, 
kol nutrindavo nuo namų, 
stulpų partizanų tiesos žo
džio pėdsakus. Deja, jų ne
laimei, partizanų žodis gi
liai likdavo darbo žmonių 
širdyse.

Komunistas Juozas Ba
rauskas 1942 metų žiemą 

Į Alytaus rajone, Rūdiškių,
buvo suėmę Rewoldtą, dalykas i Klepočių ir kituose kaimuo- 

• žemesnieji teismai buvo nuta- se Pradčjo vyrus organizuo- 
.....___ 1 _ • l_____  , . . .
įstatymas, išleistas 1950 metais. Ei- ri partizanai nutarė pava- 

■ - - ■ .............. i dinti “Dainavos vardu.
Sunkūs buvo p i r m i e j i 

i žingsniai: trūko maisto, 
, šovinių. Dzūkijos 

to bylą ii- nutarė: jo negalima deportuoti, žmogus, išgy- Į valstiečiai kuo galėdami rė-

CH. REWOLDT LAIMĖJO BYLĄ
AUKŠČIAUSIAS TEISMAS atmetė žemesniojo teis

mo nuosprendį, pagal kurį Charles Rewioldt turėtų būti 
išdeportuotas iš šios šalies.

Charles Rewoldt nėra Amerikos pilietis. Į Ameriką 
jis atvyko 1914 metais; šiandien jis turi 73 metus am
žiaus.

Valdžia buvo prie jo prikibusi už tai, kad jis 1935 
metais priklausė JAV Komunistų partijai. Kodėl jis pri
klausė? Todėl, sakė Rewoldt, kad aš norėjau padėti 
žmonėms atsiginti nuo bado. Tais metais’buvo didelė kri
zė Amerikoje.

Kai valdžios agentai 
atsidūrė teismuose. Na, ii _______ d. _______________ , , .
rę, kad Rewoldtas turįs būti išdeportuotas, nes to reika- j tį i partizanu buri. Savo bū- 
lauja McCarrano į 
nant tuo įstatymu, kiekvienas nepilietis, jei jis kada nors i 
ir trumpiausiu laiku yra priklausęs Komunistų partijai, j 
turįs būti iš šios šalies išdeportuotas.

Taigi Aukščiausias Teismas ir sprendė Ch. Rewold- j ginklų.

venęs Amerikoje daugiau kaip 40 metų, nieko blogo ne-'mė besiorganizuojantį liau- 
padaręs šiai šaliai, neturi būti deportuojamas tik dėl dies keršytojų būrį: padė
to, kad jis kada tai priklausė Komunistų partijai I davo ginklais^ maistu, telk-

Tiesa, teismo opinija buvo padaryta ne vienbalsiai: | davo žinias ir tt. Nemaža 
penki teisėjai pasisakė už Rewoldto palikimą Amerikoje,' partizanų būriui padėjo ir 
o keturi — prieš. Pastarieji, tiesa, pripažino, jog įsta-! Merkinės gimnazijos i 
tymas, pagal kurį žemesnieji teismai buvo nutarę Re-1 metiniai mokiniai, kaip bro-1 
woldta išdeportuoti, ; 
tymu ii- jį tenka vykdyti gyveniman.

Penki teisėjai, pasisakę 
mą, buvo :

esantį Pelekiškių kaimą ir 
apsistojo pas valstietį Go- 
lubauską. Išstatę sargybas, 
vyrai sugulė kambaryje kur 
kam papuolė. Pavargę ko
votojai greit užmigo. Ne
trukus sargybinis pranešė, 
kad juos supa vokiečiai. 
Akimirksnis — visi ant ko
jų. Pasigirsta kulkosvai
džio kalenimas. Partizanai 
iššoko pro langus ir atiden
gė ugnį. Kulkos zvimbda
mos smigo į medžių kamie
nus. namo sienojus. Padė
tis kaskart vis blogėjo. Par
tizanus užpuolė Plechavi
čiaus gaujos samdinių ir 
esesininku baudži a m a s i s 

Teko veržtis iŠ 
žiedo. Besiver- 
partižanai pasi- 
prie Golubausko

draugus partiza-

Jonas Raškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

JUDŽENTŲ DARATĖLĖ’
Judžentavičiėnė Daratėlė

Veda Rozlando “Aidą” nūnai,—
Ji aukštai šitą chorą pakėlė:

Nuostabu! paklausai, pamanai.
Daratėlė ir Naųsę sesytę

Pažinojau ir jų tėvelius:
Vilksbariuose juos teko matyti,

Kai viešėjau pas draugus Zdanius.
Jaunučiutės, kuklutės mergytės

Jau dainavo tad vietos chore,—
Kas galėjo tada pamanyti,

Kad skardės jos Čikagos ore?
Pasimokė abi, paūgėjo,

Prižiūrėtos maloniai tėvų, 
Ir, pagautos jaunuoliško vėjo,

Jau Čikagoj abi tarp savų.

G. K. Budris—teatro mėgėjas,—
J. Jokųbka—tradic’ja sena,— 

Ignas Urmonas—žymus veikėjas,
Kaip ir jo simpatinga žmona.
A. J. Jūriai—pamėgo estradą—

Jie ryžtingi progreso kariai,—
J. šarkiūnas palaimą ten rado— 

Ačiū jam—veikė jis patvariai.

Remia kelia šauniai lietkultūrą
Plačių užmojų S. K. Vėšys,—

“Milda” sutelkia dideli buri,—
Ir tave į narius įrašys. ,

Pažangiečių Čikagoj nestinga:
Ten visad A. V. Grigai abu

Ką padės nuoširdžiai, rūpestingai,— 
Jų vardus rast “Vilny” pastabu.

Nuo seniai Salaveičikas veikia, 
Kaip ir jo dainininkė dukra—

Pasirodo kur tik labiau reikia—
Pažangos šalininkė tikra.

Ir Demenčiai ir Ziksai žygiuoja, 
Nors išvykę, kur junta šilčiau,—

Tai Vėbros gaspadinė gražioji: 
Puikius žmones ne karta mačiau.

Rugp. 17, 1957

Klubas — Cicero moterų chorą—
Smarkiai moko Estelė Bogden,—

Darbą šios dainininkės padorų
Jūs galėtut stebėt šen ir ten.

Yr’ dar Eksmaįnierių choras žymus,—
Jį apmoko Tilvikų Ona,—

Patvarus dainininkės režimas—
Tik stebėkis—garbė ir gana!

Mūs’ lakštutė garsi Daratėlė—
Kompozicijas rašo pati,—

Švelniabalsės mūs’ Bogden Estelė 
Ir Tilvikų Ona ta pati.

Tai dainų ir teatrų artistės, 
Mūs’ kultūros šauni pažiba.

Tat kolon’jos plačiai pripažįsta,—
Dėkingumo jų dingsta riba!

Rugp. 16, 1957

būrys, 
apsupimo 
žiant trvs 
liko gulėti 
sodybos.

Už savo
nai atkeršijo. Vokiečiai ne
teko policijos nuovados vir
šininko, žinomo Merkinės 
budelio Jakubausko, ir kele
to esesininkų, neskaitant su
žeistų.

Ir vėl ilgas kelias i Na
ručio miškus. Vokiečiai juos 
persekiojo, tačiau nesėkmin
gai. Partizanai pasistengė, 
kad degtu žemė po vokiečių 
kojomis, kad iš kiekvieno 

tuo-! krūmo juos tykotų mirtis.
1944 metais fašistinės 

gaujos, spaudžiamos Tary
binės Armijos, paniškai 
bėgdamos, traukėsi Kauno- 
Gardino plentu, permesda- 

,. . _ mos kariuomenės dalinius
i masis būrio kovos krikštas. per Merkio tiltą j Lenkįją.

yra žiaurus, tačiau jis liekasi įsta-įliai Mindaugas iF Albertas! 
! Marceliai; Nina KaziukonyA 

prieš Rewoldto dęportavi-! tė ir kiti.
Ir štai 1942 metu žiema •- * 

’prie Vabalių kaimo pir- 
i (
Į Vabalių kaimą turėjo at-i 

I vvkti vokiečių duoklių rin
kėjai. Būrvs nutarė neleis
ti atimti iš valstiečių pas
kutinių maisto atsargų. 
Partizanai surengė nrie ke
lio esančiame miškelyje pa- 

| salą, ir, kai vokiečių veži-

v ' 4. v JL A
šie: Felix Frankfurter, Earl Warren (vyriau-! 
is),\Hugo L. Black, William O. Douglas ir j 

William J. Brennan. Frankfurteris parašė ir teismo opi 
niją.

VADINASI, šis Aukščiausio Teismo sprendimas su
teikia šiokį toki sveturgimiams nepiliečiams laimėjimą. 
Einant šiuo sprendimu, valdžia turbūt nedrįs ateityje 
areštuoti, persekioti sveturgimius nepiliečius tik-dėl to, 
kad jie kada tai priklausė Komunistų partijai.

Tačiau tasai žiaurusis įstatymas, sulyg kuriuo val
dinės įstaigos puolė ir dar vis tebepuola nepiliečius sve-tn r • L 1 vucyuyia Htpiutuuo girnai priartėjo prie kaimo, išturgimius, pasiheka knygose. 1 asai įstatymas oficialiai | nflSinVis knlkosvai- 
vadinasi “Internal Security Act of 1950”. Jis labai žiau- v. J. ,

+-• • * -i t- u-4.- • -i -2 dziu bei automatu ugnis,rus įstatymas, tiesiog nezmomskas. Jį būtinai reiketu y. ‘ - -, v Vokiečiai su semunu pries-atmesti.
Tik pagalvokime: atvyksta į Ameriką jaunas žmo

gus, jis čia lanko mokyklas, jis čia tampa prislėgtas sun
kios gyvenimo naštos, na, ir jis. įstoja į Komunistų par
tiją, kad, kovojant, galėtų bendrai su kitais darbo žmo-

akyje pasileido atgal. Kai
mas nuo plėšikavimo buvo 
išgelbėtas.

Būrys užmezgė ryšius su
nėmis palengvinti savo našta ir kitų darbininkų. Jis nori kitais partizanų būriais, o 

bet pilietybę jam atsisako teismai vėliau ir su Maskva. Už- 
šiuo įstatymu,, tasai žmogus arės- mezgus ryšius su Maskva, 

tuojamas ir siekiamas! jį išdeportuoti! Dažnai deporta- padėtis pagerėjo. Didžioji 
ciją atlieka taip, kad tėvą (arba motiną) atskiria nuo žemė parašiutais išmesda- 

> vaikų, nuo savo šeimos ir deportuoja, jei tik gali! vo krovinius pagal sutartus 
Toks asmuo neatsivežė iš niekur marksistinio-leni-' ženklus, daugiausia pagal 

nistinio supratimo, kad darbininkas turįs kovoti prieš i laužus.
išnaudojimą. Tok’s asmuo tokį supratimą įgauna čia Būrys įsijungė į brigadą, 
pat; jam tokį supratimą įdiegia patsai amerikinis gy- kuri buvo išaugusi iki 800 
venimas, sunkios gyvenimo sąlygos. Jis komunistu pa- žmonių. .... _ — 
tampa, verčiamas amerikinių sąlygų. Argi galima tokį liaudies keršytojų junginys, 
žmogų tuomet deportuoti? Juk tai inežmoniška! Tokį Partizanai sprogdindavo 
reikėtų nedeportuoti, o įpilietinti, jei jis nori. O jeigu jis! ešelonus, automašinas, til- 
savo veiksmais prasižengia prieš šalies įstatymus, tuo- tus, puldavo vokiečių garni- 
met iį galima bausti taip, kaip kitus žmones. ^onus, stabdydavo judėjimą

tapti ^alies piliečiu, 
duoti. Na, ir einant

savo vaikų, nuo savo šeimos ir

išnaudojimą. Toks asmuo tokį supratimą įgauna čia

Didžioji

Tai buvo nemažas

“Dainavos” būriui buvo* 
duotas uždavinys —su
sprogdinti tilta per Merkį. 
I operaciją išėjo apie ketu
riasdešimt žmonių. Į Gar
dino pusę nenutrūkstamai 
ėjo auto mašinos, tankai, ■ 
pėstininkai. Susprogdinus' 
tiltą, būtu priešui sutruk- i 
dytas atsitraukimas.

Partizanai apsirengė vals
tiečiu drabužiais, ginklus 
sudėjo į šieną ir patraukė 
tilto link. Važiavo valstie
čių vežimais. Palaukę, kol 
judėjimas naktį aprims, 
partizanai padėjo sprogsta
mą medžiagą po tilto po
liais. Praėjo kankinanti mi-! 
nutė, antra. Sprogimas ne
įvyko. Draugai su nerimu 
sužiuro į operacijos vadus: 
Nikolajų Lazauską ir Juozai 
Barauską. Tiltas sveikas—■ i 
reiškia, priešo daliniai per
eis į Lenkiją, kad ten persi
formavę vėl smogtų Tarybi
nei Armijai. Kiek vėl bus 
auku, sunaikintu gyvybių... 
Išgelbsti Lazausko sumanu
mas — sudeginti tiltą. Api-

Mūsų Povilas Dauderis—vyras!
Skardžiabalsis mėgėjas dainų

Daugel metų jo tenoras tyras
Taip garsus tarp kolon’jų senų!

Ir Dailė ir Drama—klubą turi—
Gabių aktorių meno gūžta

Parinktinė krūvon susibūrė—
Ant teatrų galva pramušta!

Ten ir choras viens kits susispiečia,
Operetes sudrožia šaupiai!

Siaudžia gaudžia draugai čikagiečiai,—
Tai tradic’ja garsi nuo seniai.

Ten nuskamba Kaziukas Danyla
Ir Misevičiai ir Kvainauskai,

F. Mockapetris skardžiai prabyla:
Meno vyrą dažnai sutikai...

Uoliai veikė Ona Remeikienė—
Energinga, taipgi pažangi, <

Taipo pat stropiai žengė Deikienė—
Kaip lietuviška liepa stangi.

Pažangiečiai—Puodžiūnas, šešelgis **'
Ir Pranutė, šešelgio dukra, 

Pakalniškio žmona, puikiai elgias—
Tai progreso gūžtelė tikra.

Nikis buvo garsus Pakalniškis—
Su teatrais, dueto daina:

Negirdėt apie jį, deja, vis’škai,—
Išvažiavo—tylu ir gana...

Kiek plojimų audringų girdėta,
Kai mūs’ Nikis ir Pranas andai

Sudainuodavo skambiai duetą!
Ir skardėjo teatrų aidai...

Jon’s Valentis, teatrų artistas,
Itin gyrė abu broliukus, I

Gabumus abiejų pripažįstąs,—
Toks jų žygis žvalus ir jaukus...

Mes taip žiūrime į tą visą reikalą. Todėl mes ir sa- i Vilniaus - Nemenčinės gele- pylę tiltą benzinu paitiza- 
e knrl tn istntvmn hnt.inni veikin atmesti* iis netin-.žinkelio ruože. Partizanai nai jį padegu. Merkio .11-kome, kad tą įstatymą būtinai reikia atmesti; jis netin-' žinkelio 

karnas, jis žiaurus, jis nežmoniškas!
Tokia dvasia vadovaudamasis Aukščiausias Teismas

ir padarė sprendimą Rewoldto byloje.

LIETUVOS SPAUDA APIE PRŪSEIKĄ
TARYBŲ LIETUVOS spauda plačiai paminėjo 

Leono Prūseikos septyniasdešimtmetį.
Lietuvos Raižytojų sąjungos žurnalas “Pergalė” iš

spausdino R. Mizaros apie L. Prūseiką straipsnį, taipgi 
ir Prūseikos paveikslą. O dienraštis Vilniaus “Tiesa” iš
spausdino A. Vaivutsko apie L. Prūseiką straipsnį su ju
biliato paveikslu.

A. Vaivutskas savo straipsnį baigia šitaip:
“Septyniasdešimties metų sukakties proga norisi 

jam (L. Prūseikai) pasakyti: Mielas ir brangus drauge 
Ilonai! Tavo triūsas, darbas ir kova nenuėjo veltui. Ta
vo darbo vaisiais šiandien gėrisi visa mūsų tauta. Tave 
didžiai myli ir gerbia visa mūsų darbo liaudis, kurios 
išsivadavimui ir Tu, drauge su visais pažangiaisiais A- 
merikos lietuviais, įnešei savo indėlį. Mes Tau linkime ge
riausios tolesnės sėkmės, sveikatos ir ilgiausių, ilgiausių 
metų!”

Taip, sveikatos draugui Prūseikai šiandien tenka 
nuoširdžiausiai linkėti: jau daugiau kaip mėnuo jis sun
kiai se rga.___ ____________ _ _____________ __...___

ruože. ________
po įvykdytų užduočių pasi
traukdavo į Baltaru sijosi 
miškus. Ne kartą prieš par-!raudona ^isro PašXaistė. 
tizanus vokiečiai mesdavo • Vokiečiai tilto taip ir ne- 
ištisus baudžiamuosius pul-'spėjo atstatyti — priartėjo 
kus, korpusus.

1943 m. žiema partiza
nams buvo ypatingai sun- rys Tarybinę Armiją suti
ki. Jausdami savo greitą ko prie Samūniškių kaimo, 
galą, Įniršę vokiečiai pulda- Vyko paskutinės kovos tarp 
vo miškuose partizanus —(partizanų ir vokiečių. Par- 

Pa- tizanams ypač sunkiu mo
mentu į pagalbą atėjo tary
biniai kariai. . Pagaliau il
gai lauktoji pergalės valan
da atėjo. z Partizanai bučia
vosi su kariais, be galo 
džiaugėsi, kad lietuvių, ru
sų, baltarusių ir kitų bro
liškų tarybinių tautų pra-

tas suliepsnojo, lyg šiaudu 
kūlys. Apylinkę nutvieskė

; frontas.i
“Dainavos” partizanų bū-

“šukuodavo” miškus.
galiau būrys buvo privers
tas pasitraukti į Lietuvos 
miškus. Šaltą, speig uotą 
žiemos naktį partizanai pa
traukė Merkinės apylinkių 
link. Ėjo dieną ir naktį 
išvargę, purvini, nešdami 
ant savo pečių ginklus, šo
vinius, sprogstamą medžią-^ lietas kraujas žūtbūtinėj ko-

Išvarginta ilgo ir sun
kaus kelio, “Dainavos” bū
rio partizanų grupė užėjo 
pailsėti į netoli Merkinės

voj nenuėjo veltui.
Dauguma “Dainavos” bū

rio partizanų už drąsą ir 
pasiaukojimą kovoje dėl 
mūsų Tėvynės laisvės ir ne-

F. Mockapetris— mūs’ talentingas: 
Jis tapyboj, braižyboj garsus— 

Dailininkas artistas kalbingas
Ir rašytojas stebi visus...

Juozas Nedvaras, J. Bendokaitis
Vis pribus, kur teatras, daina,— 

Tas ir tas—menininkas bernaitis—
Jų širdis vaizdinių kupina.

Stambus vyras Petronis—Čikagoj—
Lietuvoj dar kaimynas artus— 

Vis pažangią palaiko vagą, 
Net paragina kartais kitus.
V. Rudaitis, Bacevičius irgi—

Nuolatiniai bičiuliai “Vilnies,”— 
Kiek jau Stančikai bilietų pirkę

“Vilnies” piknikam—klausk jo paties...

Jum patiks daktąrai pažangiečiai:
V. A. Šimkus ir Butko—A. K.,— 

Juos pažįsta gerai čikagiečiai.—
Jų veikla pastabiai nemenka.

Rusų kalba ir mokslas
| Tiesa, rusų kalba sunko- 

ir surengė savo suvažiavi-. ka, ypač amerikiečiams, nes, 
mą lapkričio 30-ą dieną negimininga anglų kalbai, 
Yale universiteto patalpose. 
Jie bandys įvesti rusų kal
bos kursus į vidurines mo
kyklas (High Schools) ir 
pravesti davimą už tai kre
ditų įstojimui į kolegijas. 
Taipgi praves egzaminus, 
kuriuos praėję mokytojai 
gaus certifikatus kaip akre
dituoti rusų kalbos mokyto
jai: 

Ne-; . .

Atrodo, kad sputnikas iš-fkalb°s mokytojai subrudoj 
judino Jungtines Valstijas 
keletu atžvilgių. Jau virš 
penkerių metų, kai pradėjo 
pasirodyti moksli n i u o s e 
žurnaluose Įspėjimai, kad 
Amerika atsilieka nuo Ta
rybų Sąjungos f technikoj, 
kad technikinės mokyklos 
neprilygsta tarybinėms, ir 
kad Amerikai stokuoja viso
kių mokslininkų, o ypač sto
kuoja mokytoji! tose srityse. 
Ne vien tas, bet ir retai kur 
mokoma rusų kalbos, 
mokant rusų kalbos, negali
ma pasiskaityti jų techniš
kų ir moksliškų žurnalų, 
kuriuose gvildenami visi jų 
nauji išradimai. Todėl aiš
ku, kad norint rusus pasivy
ti moksle, reikia išmokti ir 
jų kalbą. Ligšiol rusų kal
bos buvo mokoma tik,, kai 
k u r i u ose universitetuose, 
bet ne žemesnėse mokyklose.

Po spųtnikų paleidimo, 
Connecticut valstijos rusų

ir amerikiečiams ypač sun
ku ištarti europietiškai rai
dę “r.” . '

Į šį mokytojų susirinkimą 
atvyko 10 mokytojų ir du 
studentai. Jie visi pasiža
dėjo kuo plačiausiai publi
kuoti rusų kalbos mokymo 
reikalą kaip kolegijose, taip 
ir vidurinėse mokyklose.

C. Staneslow

. Kad yra noras tos kalbos! WnrrnelAv* Mqqcmokytis, parodo tai, kadi nOrCeSiei, HiaSS
boarding'

priklausomybės buvo apdo
vanoti 
liais.

ordinais ir meda-

Medžiagą surinko ir 
paruošė spaudai Merkinės 
vidurinės mokyklos 
literatai

A. Gaidytė ir 
P. Bingelis

vienoj privačioj 
school” I
susibūrė ir patys tarp savęs' 29 Endicott St., 
pradėjo mokytis rusiškai beiMass- Prasidės 5 vai. vakare, 
mokytojo. O Waterburyj 
yra šaka Connecticut Uni
versiteto, kur pirmą sykį šį 
rudenį buvo pradėtas rusų 
kąjbos kursas, bet be kolegi- 
nio kredito. Ir mokytoja, 
Mrs. Bostroem, sakė, kad 
jai ėmė nemaža laiko, iki 
prikalbėjo kolegijos virši
ninkus įvesti šį kursą. Bile 
kursui įvesti reikia ma
žiausia 10 mokinių į klasę.
Kai tik paskelbė rusų, kalbos 
kursą, apie 20 įsirašė.

ALDLD 11 kuopa rengia 
keletas ' jaunuolių'! kūčių vakarą gruodžio 22 d., 

, Worcester,

Mūsų darbščios gaspadinės 
sutaisys tikro lietuviško mais
to ir daug- skanumynų taip, 
kaip būdavo Lietuvoj kūčių 
vakarą. Todėl, draugės ir 
draugai, visi mes pažan
gūs lietuviai turim atsilanky
ti. Praleisim smagiai laiką 
prieš kalėdas. Jeigu liks pel
no, tai bus paskirtas geram 
tikslui, tikėkit man. Per laik
raštį nenoriu pasakyti, sužino-/ 
šit tą svarbų reikalą, kai a'¥ 
silaiikysit. <

J. Skliutą®* “

2 pusk Laisve (Liberty) Ketv., gruodžio (Dec.) 12, 1957
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JUOZAS BALTUŠIS

' PARDUOTOS VASAROS

bet įsimaišė Akvilia: 
durniai jūs abu! žekt, 
kaip vištgaidžiai kokie!

grūmodamas kumš-

> (Tąsa)
— Vis tiek pasakysiu! — zirzė jis. — 

Kad nors alksnio lapus, suktum, o dabar 
— pirktinius papirosus kūreni, gyvus pi
nigus degini! Ar tu jau kavalierius, kad 
pirktinius pleškini? Ot ir gausi diržų!

— O tu dar pabliauk man! —įniršoA- 
lyzas ir pakilo iš vietos. — Nori per dan
tis? Nori?

Gal jie būtų ir susikibę abu, visų mū
sų džiaugsmui,

— Nustokit, 
žekt, žekt — 
Gražu!

4 Alešiūniokas.
čiais, pasitraukė šalin. O Alyzas kaž
kaip pritilo. Jis iš tikrųjų nuolat rūkė, 

ikdamas pernykščius alksnio lapus, o 
Kartais užsitraukdavo ir pirktinį papi
rosą. Kai tik nutverdavo kokį skatiką, 
jis visuomet pirkosi du dalykus: papiro
sų ir bertoleto druskos. Papirosą kišda
vo į dantis ir traukė dūmą, o bertoleto 
druską maišė su trintais lazdyno angli
mis ir darė iš jų paraką, kuriuo paskui 
ir šaudė iš savo vamzdžiagalio, pokšė
damas kiekviename žingsnyje.

Pasėdėjo Alyzas tylomis, o paskui ir 
vėl ėmėsi peilio. Išdrožė spaustukus rie
šutams gvalbyti — išrašytus, išraitytus 
visokiausiom išpiovom, su iirgo galva 
sunertinėje ir apvalia duobute riešutui 

|Į)adėt; drožė šaudykles, mažyčius mes- 
tuvėlius, sunėrė nosinį stalą, suolus, o 
kartą įsismaginęs padarė net stakles —• 
su tikrais velenais, nyčių pakojais, skie
tu, muštuvais — nė neatskirsi nuo tik
rų! Padarė ir nepaslėpė jų, kaip slėpė 
iš akių viską, o atkišo Akviliai:

— Na? — pasiūlė kiek sumišęs.
— Ko tau? — apsimetė ši.
— Na!...
— Geriau neprašyk.
— Akvilia! ,
— O tu nagines iš manęs paėmei?

ką man pasakei tada?1 Atsimeni?
— Pasakei, pasakei. . . —aiškiai sutri

ko Alyzas. — Didelė čia tu man ponia, 
kad pasakiau!

>— Tai ir nelįsk dabar.
Alyzas pastovėjo atkišęs ranką, pas- 

5ui užsimijo tėkšti stakles į žemę. Ak- 
ilia pašoko iš vietos.
— Durniau! — suriko, griebdama iš 

jo rankų stakles.
— Didelio čia daikto! Padariau ir ga- 

, liu sulaužyti. O tau — kas?
Akvilia tylėjo? stipriai laikydama iš

plėštas stakles ir vogčia gėrėdamasi jo
mis. Alyzas patraukė nosimi, prisipa
žino:

— Būčiau sudaužęs, tai būčiau kitas 
tau padaręs. Dar gražesnes.

— Man nereikia kitų, — tyliai pasakė 
Akvilia. — Man ir šitos geros.

Ir nusisuko kažko susigėdusi.

Tu

mirkčioja uždegtas žvakės, o visas prie
klėtis nubertas kvepiančiais kadugiais, 
ievos žiedų kekėmis, jaunomis rūtomis.

— Einam ir mes į mojaunas! — šau
kia mane Alyzas.

— O neišvys?
— Tegu sau veja. Apsisuksiu! ratą ir — 

pro kitus vartus!
Andrulio kieme jau pilna žmonių. Pro 

svirno duris pačioj gilumoj matyti dau
gybės žvakių šviesos nutviekstas dievo 
motinos paveikslas, visiškai paskendęs 
žalumynuose. Įsisupusi į žydrus švarutė
lius drabužius, pasistojo dievo motina 
basom kojom ant tokio vaiskaus debesė
lio, o po jos kojom du angeliukai iš ša
lių — rankom smakrus pasirėmę, žiūri, 
grožisi ja. Bet ji nemato jų, linksmai 
žvelgia į viršų, o visa tarytum skrenda 
aukštyn, į saulės nušviestą žydryną. Ir 
kiek beklegėtų jaunimas patvoriais, kiek 
nedūktų pašaliuose paaugliai, kai tik pa
mato šitą paveikslą — aprimsta visi, pri
tilsią, ieško kur sausesnes vietos pri- 
klaupt, kur nemato nereikalinga akis...

Visiškai jau sutemo, ir žmones jau su
klaupė aplink svirną, žemėje ir ant ak
menų, kur kas prisitaikė. O ant prieklė
čio, atsiskyrusi nuo visų, klūpo Poderio 
Uršuliukė. Aukšta ir išlaki lyg pušis, 

•skaisčiai raudonuojančiais žandais, išsi
mušusia juodų plaukų garbana iš po ska
relės, klūpo ji rausvoj žvakių šviesoj. 
Tirštas kaip medus, minkštas, virpuliuo
jantis jos balsas tarytum sklaido kiemo 
sutemas, šviesina visus patvorius ir vi
sus užkaborius. Veda ji litaniją. Ir kaip 
vienas žmogus atsako jai visi iš apačios, 
iš viso kiemo. Gieda, traukia žmonės, 
pamiršę purvą gatvėj, keiksmus trobose, 
samdinių skriaudas, visus, reikalus ir bū
das. Net mūsų Saliamutė, priklupusi ša
lia petingo ilgšojo Petniūnioko, taip pat 
cypauja suktu lapės balseliu. Net Kazi
mieras. ir net Juoziokas. Šis nors nepa
duoda balso, bet vis tiek krutina lūpas 
maldai kartu su visais.

Negieda tiktai mūsų Poviliokas. Ir 
neklūpo jisai, o stovi nuošaliai, po kriau
še, šalia Andrulio gonkelių. Ir net palin
kęs į priekį, žiūri į giedančią Uršuliu- 
kę. Žiūri taip, kad žiba jo akys tamsoj, 
lyg katino kokio, o pats jisai nū krust, 
tarytum išskaptuotas iš medžio.

— Ne, matai? — kumštelėjo mane A- 
lyzas. — Reikia durniui Uršulės!

Ir staiga pasiūlė:
— Einam!
— Kur?

Lawrence, Mass.
Bostono arkiv y s k u p a s 

Cushing sušaukė visus 
'šventus apsvarstymui, kaip 
kariauti prieš komunizmą. 
Sakoma,'dalyvavę ten net 
apie 597, kurie svarstė, 
komunizmą suvaryti į ožio 
ragą. Atsimename, kaip ka
daise Hitleris ir Mussolinis

SKAITYTOJU BALSAI | "K
j e brauningą.

JIE NORI SULAIKYT 
AR VISAI PANAIKINT 

LENKTYNES
“Librarian of Congress” 

pirmininkas Lewis Mum
ford sako, kad Tarybų Są
junga ir Jungtinės Valstijos 
eina prie mirties sląstų. Ši- 

rėkė už tai, kad reikią su-1 tie mirties sląstai, jis‘sako, 
naikinti komunizmą. Kas I 
gi atsitiko? Benaikinant 
komunizmą, patys galą ga
vo.

Yra sakoma: skęstantis ir 
už britvos stveriasi. Taip 

i yra ir su dvasininkija. Po 
to, kai buvo paleisti tary
biniai sputnikai, ž m o n ė s 
pradėjo netikėti, kad yra 
dangus. O tai reiškia, kad 
kunigams biznis mažėja, 
žmonės atsisako duoti pini
gų tiek, kiek davė.

Na, žiūrėsime, kaip jie 
nušluos komunizmą nuo šio u

S. Penkauskas

Pasause laukai, nuseko ir nebe taip 
skambiai grojo upeliai, nužydėjo palaz- 
dos, raudonu sprogliu dengėsi alksnynai, 
šviesiu žalumu plytėjo kiškio kopūstai 
krūmuose. Papieviais, paraisčiais sukvi- 
pb tirštos ir lipnios ievos. Jau ir vienas 
kitas artojas pasirodė laukuose. Rinkosi 
žemės šniūrus, kur įkaičiau, kur pilkiau 
pašiurpę pernykštes ražienos, ir varė va
gą po vagos, versdami į saulę kvapią, 
gaiviai garuojančią žemę. Viskas keitėsi, 
lyg pasakos burtininko lazedele pamo
jus.

Tiktai nesikeitė kaimo gatvė. Per die
ną kiek prapučia vėjas, apstingsta žaiz
dotos pravežų išplėšęs, pilkšvu giedra-, 
valkiu ima trauktis dilgėti grioviai, vis 
užčiuopiamesni kojai darosi slidūs pa
griovių takeliai, vis dažniau gali paleisti 
išrankų tvorą, eiti pats, drąsiai tekšen
amas basais padais juodą plūktinį . . . 
O vakare, kai užgenam bandą, kai ima 
žengti karvės, šokuoti avys, kai pasilei
džia bliaudami ėryčiai r— tuoj ir vėl iš- 
talaškuoja viską, išplaka, išpliurpina. Ir 
vėl liula tamsios mariosf nuo vieno gat
vės krašto iki kito, kaip ankstyvą pava
sarį.

O tačiau vakare, kai nutilsta avių blio
vimai ir ėryčių mekenimai, kai pritemu
siuose kiemuose tingiai slampinėja pa
melžtos karvės, skleisdamos aplinkui 
saldaus pieno kvepėjimą, tada gatvėn 
ima slinkti bernai ir mergos, paaugliai 
ir net kai kurie seniai. Braukdami pur- 

pusiau blauzdų, laužiasi visi į antrąjį 
kaimo galą, plačia«niūrio Andrulio kie- 

, nin, kur pravertose svirno duryse jau 
’ n .. ........—- i ....—.
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— Dar tik litanija prasidėjo, kol ją 
nugiedos — vėl atlėksim, — sušnibždėjo 
jis, patraukdamas mane už rakovės į 
tamsų nuošalį. — Visi jūsiškiai gieda, 
per kraštus liedami, niekas mūsų nepa
matys. Supranti?

Aš supratau. Jau kuris laikas mes su 
Alyzu bandome įsigauti į svirną, kur 
turėjo būti senio auksiniai. Bet aplinkui 
visuomet šmėžavo tai Saliamutė, tai Juo
ziokas, tai ėjo senė, patempusi savo apa
tinę lūpą, tai skubėjo susirūpinęs Kazi
mieras. Taip mes ir neįsigavom iki šiol, 
ir auksas gulėjo ten, laukdamas mūsų.

— Taigi, o kad senieji abu namie, — 
staiga atsiminiau aš. »

— Hc, seniai f— nusispiovė Alyzas. — 
Senoji tikriausiai jau krioši ant kros
nies, o senis — ką? Negi pavys, jeigu ir 
pajus? Tiktai šunį, sudorok, užkalbink 
kaip kolvek, o tai jis mane labai griebia.

Rudis pasitiko n*ius piktai lodamas, 
bet, mano pašauktas, tuoj nutilo, nulindo 
atgal,. į būdą. Ilgai laukėm su Alyzu, 
dar ir dar kartą pasitikrindami, ar ne
seka, ar nejaučia kas. Aplinkui buvo vi
siška tyla, troba stūksojo tamsoj, .mūso
tai žvilgėdama savo negyvais langais. 
Tvartų užlose sušlumšėjo pabudusi ant 
laktų višta, karktelėjo, plaktelėjo spar
nais ir vėl įmigo.

Alyzas užsliuogė ant prieklėčio. Įkišęs 
pro langelį ranką su kabliu, ėmė braz
dinti velkę, ši ilgai nenorėjo pasiduoti, 
traukiama ' piktai spiegė užrūdijusiom 
kilpom, ir kiekvieną kartą mes su Aly
zu mirem iš baimės ir šiurpo, vėl su- 
stingdavom ir vėl tikrinomės, ar nepa
juto kas. Pagaliau Alyzas su palengvė
jimu atsiduso:

— Jau. . .
Stūmė mane pirma savęs į tamsų svir

ną, atsargiai uždarė duris.
— Stok užpakaliu į langelį, prisiplok 

gerai, kad uždengtum, ir nejudėk! — 
įsakė pašnibždom.

.......... ....... . (Bus daugiau)

i Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko gruodžio 4 d. Na
riu dalyvavo vidutiniai, bet 
galėjo būti ir daugiau. Ko
mitetai! 1958 metams apsiė
mė tie patys: pirmininkė 
M. Kazlauskienė, vice-pir- 
mininkė A. Žemaitienė, pro
tokolu raštininkė Ona Wel- 
lus, finansų sekretorius L. 
Ši moli finas, iždininkas Izid. 
Vėžys, iždo globėja V. Vens- 
kūnienė.

Gaila, kad niekas neapsiė
mė į organizatorius nau
jiems nariams įrašyti. O 

i tai yra svarbus, darbas ir 
i turėtų 'būti tam išrinkti 
I bent du ar trys organizato- 
Iriai ateinančiame susirinki- 
| me, ypač tie, kupė turi ma
šinas ir gali toliau pava
žiuoti.

6 kuopa kadaise buvo ga
na skaitlinga nariais, dabar i 

Ivra tik 112.
I • • I

Kaip pasirodė iš finansų; 
' sekretoriaus raporto, vieni i 
I nariai išmirė, o kiti pasi-Į 
įtraukė dėl reakcijos po to, 
kai buvo LDS įskųstas val
džios įstaigoms. Dabar tas 
skundas panaikintas ir bu
vę nariai turėtų sugrįžti at
gal.

Nutarta rengti kūčių va
karienę gruodžio 24 cL Į 
komisiją apsiėmė A. Žemai
tienė, N. Strolienė, O. Jasi- 
lionienė ir M. Kazlauskienė, 
kurios gerai darbuojasi ir 

I geros šeimininkės. Dirbti 
parengime apsiėmė: K. Sta
niulis ir J. Žemaitis. Va
karienei įžanga $1.50 asme
niui. Bus visokių lietuviškų 
patrovų. Rengėjos kviečia 
visus z dalyvauti. Vieta — 
Klimo studijoje, 315 Clin
ton St., Binghamtone. Jeigu 
oras bus gražus, tikimės 
svečių ir iš Scrantono, 
Pittstono ir Wilkes-Barres.

I tai yra dabartinės ginklavi
mosi lenktynės. Jis toliau 
sako: u... the only way out 
of it is t h e unconditional 
abandonment of the race...” 
Mumford nurodinėja, k a d 
mes kaip tauta grįžtum at
gal prie humanizmo. Jei to 
nepadarysim, tai žūsim visi.

Toliau Mumford nurodo: 
“Our Government’s... of un
limited power of massive 
retaliation have only hast
ened Soviet Union develop
ment of similar powers...” 
Sako: Tik tie, kurie įsitiki- 
nę į šaltąjį karą, nemato pa
vojaus ginklavimosi lenkty
nėse... Jis toliau nurodo, 
kad Eisenhowerio administ
racija užslepia pavojų radi
acijos, kuri išnaikintų ne 
tik žmoniją, bet viską, kas 
tik yra gyvas ant žemės.

Prie pabaigos Mumford 
sako: “... our only defense 
against the misuse of nu
clear power is our capacity 
to be fully human...” Na, ir 
toliau jis primena, kas yra 
reikalinga, reikalingiausia, 
—tai išgelbėti žmoniją.

Sekamos organizacijos su
rengė aukščiau minėtas 
prakalbas:

■ Connerton, Pa.
I

Gruodžio 2 d. pasimirė A. 
| Pikūnas. Laisvai, be baž- 
j nytinių apeigų tapo palai
dotas gruodžio 7 d. šenado- 
ry, Kalvarijos kapinėse.

Paliko dideliame liūdesy 
žmoną, vieną sūnų ir dvi 
dukteris. Visi jau vedę;

i:-

nių ir artimų draugų.
Velionis buvo pažangus 

žmogus, senas dienraščio 
Laisvės skaitytojas ir viso 
darbininkiško judėjimo rė
mėjas. Jaunas būdamas at
vyko iš Lietuvos ir apsigy
veno kietosios anglies srity
je ir visą savo amžių dirbo 
kasyklose ir nuo dulkių ga
vo dusulį.' Jau kuris laikas,

Fellowship;
Fellowship of

Reconciliation;
Friends Peace

Committee;
Non - Violent Action 

Against Nuclear 
Weapons;

War Resisters League;
Women’s Internal i o n a I 

League for Peace 
and Friendship.

Senas baltimorietis

Pranciškonu “Darbininkui” ; 
banditai yra didvyriai

“Darbininke” vienas kokis 
kunigų bunkerio išbėgęs į

akarus dabar parašė savčP
bičiuliui laiškų, šitas banditų 
šmotas giriasi, kiek jie Lietu
voje nekaltų žmonių išžudė. 
G “Darbininko” pranciško
nams jie yra didvyriai.

Neseniai “Laisvėje” • 
šiurpus laiškas iš 
apylinkes, kaip ten 
t erorizavo nekaltus 
jus. šitas pabėgėlis

“Baisus vaizdas buvo Veivc- 
lių apylinkėje. Ten rusai su 
kariuomene apsupo partiza
nus ir visi turėjo tame skiepe, 
arba, kaip sakant, bunkeryje 
žūti, nes kiti patys save susi
naikino, kai matė, kad neiš
trūks. Ten buvo baisus įspū
dis. Tame būry buvo aukšti 
Lietuvos karininkai ir kuni
gas iš Kauno.”

Reikia įsitėmyti, kad tame 
būryje buvo netik sužvėrėję 
karininkai, bet ir kunigas. O 
gal dar jis tepė padus “šven
tu” aliejum ir komuniją dali
no tielūs žvėriškiems bandi
tams. O čia visokie vaduoto
jai rėkia, būk Lietuvoje kuni
gus žudo ir bažnyčias griau
na. Tai ką su tokiais kunigais 
reikia daryti, kurie taiso po

J. Gaidys

Villa Rica, Ga. —Šį mies
telį supurtė gazo vamzdžio 
sprogimas. Nelaimėje 12 
žmonių užmušė ir virš 20 
sužeidė.

Hong Kongas. — Į Liau
dies Kiniją važiuoja H. K. 
Laxness, 1955 metais laimė
jęs Nobelio dovaną.

Tunis, Tunisija. —Pran
cūzija iš šios šalies ištrau
kia 20,000 savo karių.

Provo, Utah. — United 
States Steel Co. paleido iš 
darbo 175 darbininkus.

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne- 
atsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na .. . kurios eina ir j Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai 
x7. visas 4 knygas! (Kurie siųsite j Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.)

SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane, nes myli, o 
nemylėti negali, kada mano skaitai. 311 puslapių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogoje gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies rū
muose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 psl., kaina 
$4.00.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knvga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
vargu, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusi., 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00;

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, ar 3 
knygų, tai už 1 tik $2.00, už 3 tik $4.00. Persiuntimo kaštus ap
mokame. Rašykite:

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, III.

tilpo 
Alytaus 
banditai Į 
gyvento- ■ 
iš Lietu- J

vos tą viską patvirtino. Pran
ciškonai turėtų pasmerkti to
kius niekšus. Bet jie tada ne
būtų pranciškonais. Jiems jie 
yra didvyriai. Jis hitlerinius 
banditus vadina “partiza
nais”, o tuos, kurie naikino 
“partizanus”, tai “stribais”.

“Tai yrą tikra teisybe, kad 
1950 m. buvo partizanų sunai
kinta žaliosios valsčiaus bus- 
tinė, 'kuri buvo Romokų dva
re įsitaisius. Partizanai ir stri- ! 
kai kovėsi net 3 valandas ir ■ 
per tą kovą žuvo du broliai 
J., kurie gyveno šalia Saka
lauskų. Sakalauskučiai buvo 
stribai, jiedu abudu irgi buvo Į 
i.ušauti. J. buvo partizanai 
Vyko tada labai sunki ko
va...”

Toliau rašo, kaip Gižų pie
ninė buvo sunaikinta, ir kito
kių niekšysčių pridaryta. Ban
ditai 7 tarybinius Kovotojus 
užmušė ir iš banditų buvo 
daug užmuštų, bet nepasaky
ta, kiek. Viena ir komunisčių y * v
merginų užmušė —Bakuliūte.

Toliau rašo:

kai nedirbo, sirgo, gyveno iš 
pensijos, bet nuo dusulio ne
pasveiko ir nuo jo mirė.

Ilsėkis, drauge, ramiai

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais, 

f
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu 
vis. Paraše Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks 
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Paraše Algirdas Margeru. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias j Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
žemiau telpąs laiškas, ra

šytas Li u sytė s ir Eduardo Kra- 
nau.sk ų, brookly niečio Geor
ge Waresono giminaičių. E. 
Kranauskas yra melioratorius, 
c jinai — agronome, dirba 
kolūky. Laiško rašytojai gy
vena Bučiumi kaime, Linku
vos rajone. Laiškas tuo Įdo
mus, kad jo rašytojai jau sva
joja apie Įsigijimą automobi
lio, kuris jiems, sako, būtu 
labai reikalingas. Laiški' 
čia ir kai kuriuos kitus 
mesnus dalykus. — Red.

ido-

Dėde kaimo

ferio) mašina. arba keturių 
vietų, kiek kainuoja padėvė
tos — pravažiavusios 20 tūks
tančių kilometrų? Kokios via 
įsimdkejimo sąlygos? Jmgu 
.sąlygos prieinamos, tada be
lieka sukombinuoti, kaip jums 
nusiųsti pinigų ir prašyti nu
pirkti, truputį padėvėtą, Įsi- 
mokėjimui, kadangi nauja 
bus labai brangus persiunti
mas, 
giau.

Atlyginimo, 
klausėte.

NewY>rto**M^ Žinios
LDS 13-os kuopos valdyba 

kviečia visus pietauti 
I /i I >ertv Auditori j o j e

LDS 13 kuopos valdyba 
kviečia visus šios kuopos na

ci padėvėta per puse pi-Jrius dalyvauti savo kuopos 
(bankete ši sekmadienį, gruo- 

L i b e i 'ty A u d i t o r i ji o j e,

Pažinkime savo miestą 
New Yorką

ir

ko-Jūrų karalystės gyvių 
lekcija gali būti turtingiausia, 
nes pati pirmoji gyvybė pra
sidėjo jūroje.

Miesto ir Dailės muziejai

I Moteris mirė upėje
Kada New Yorko iškritę t 

' storai sniego ir keliai aplcdė-' 
'jo. tai atsitiko daug nelaim*ų. \

Mrs. Pauline Rose, 45 me- ' 
tų, vairavo auto ir paslydus 

; nukrito su automobiliumi į 
Bronx upę. Vėliau miesto sa- 

i nitarinio skyriaus darbininkai 
ištraukė ją negyvą ir jos auto
mobilių.

“Žingeidavo” laiškais
U. S. advokato pagelbinin- 

kas Francis Wolfe iškėlė ap
kaltinimą prieš laiškanešį 
Harry Gleasoną, 38 metų, ku
lis laiškus išnešiodamas tūluš 
iš jų atidarydavo... Sakoma, 
kad jis iš laiškų taip gaudavo 
pinigų “dėl cigaretų”. Gleaso-' 
nas prie to darbo dirbęs pen- . 
f is motus.

Apie tūlus muziejus

Kas gi yra muziejus? Mu
ziejus, tai Įstaiga, kurioje lai
komi žmonijai įdomūs istori- 

Muziejus tar
iau j a pažinti mūsų praeities 

šeimą nuo 
• i geresnį 

k u 11 ū r i š k e s n Į.. Muziejuje
gali pamatyti paliktų dalykų 
ir daug išmokti. Sunkiai tą 
galima būtų išmokti kelerio
pai tiek laiko sueikvojant vien 
skaitant apie tuos daiktus.

New York as su apylinkėmis 
turi apie 15 milijonų gyven- 

Tai savaime jau didelė

New Yorko miesto muziejus 
yra ant 5th Avė., tarpe 103 
ir 101th Sts. Tai miesto isto
rija, jo praeitis. Kartu yra is
torija ir New Yorko mieste at- 
siekimų Įvairiose mokslo, mu-

k a i p Dėde■ 
mes Į mėnesį, abiejų ' 
gauname Į rankas ! 
keturius šimtus. Pa- , 

algolapiuose u ž 
aštuonis šimtus. Da- : 

mūsų šeimynėlės | 
žinoma, tau- ' 
būtinai tenka i 

neper 
apsirengimui i

brangus Dėde.
Gyvename paprastai. Jau 

prasidėjo šaltoki orai, ateina 
ž’ema. Man tenka vaikščioti 
i darbą po 2 kilometrus pir
myn ir po 2 atgal. Tolokai. 
Nusibosta. Kad turėtume' ma
šiną, tai būtų patogu, bet ma
šinai pirkti — reikalinga pini
gų, o pinigų vis trūkstamo. 
Naujos mašinėlės, labai gra
žios ii- patogios, kainuoja pen
kiolika tūkstančių rublių, iš 
algos susidėti tiek pinigų ne
galime, o parduoti kokį geres
ni dalyką taip pat neturime. 
Ką nors pardavus — gautume 
pinigu. Kad turėtume karvę— 
parduotume pieną, vis rublis 
prie rublio ir būtų daugiau.

Tamsta gal 
kaip mes no-j narna dar nedaug. Tai dideles

kuriam,

tūkstantį 
si rašom e 
tūkstanti 
Partiniam
pragyvenimui, 
piai gyvenant, 
išleisti 6 šimtus rublių. 
Ijint niek 
rpsiavimuį.

Pas mus bendrai paėmus 
vgos kas kart 

ir krautuvėse 
prekių. Iki šiol 
lengvų mašrnu

i gyvenimo są
'gerėja. -Jau 
‘ daugiau yra 
■ gyventojams
j beveik nepardavinėjo, o šiais 
I metais jau* ir mūsų rajono gy- 
j ventojams buvo paskirta, tik,
' ž i n omą, d ar n e p at e n k i n o p a- 
re i k ai a v i m o. N ori nu i ų pirkti 
yra labai daug, o mašinų gati-Brangus dėde, 

nepagalvosite, 
rim nusipirkti sau mašiną, la-1 laimės dalykas, 
bai taupome, be reikalo pini-i kai tenka gauti, 
gų neleidžiame, bot dar labai 
daug trūksta. Gal kada galė
sim. Kad tėveliai turėtų, jie 
mums padėtų, bet .jiems tokia 
nelaimė — tas gaisras, nega
li mums padėti, mes jiems pa
dedam. Vincukas po viskį mo
kinasi ir tam reikia.

Taip nieko naujesnio. Gal 
Eduardas daugiau parašys. 
Mielas Dėde, tik jūs mūsų ne
pamirškit, parašykit. Kaip 
Tamstai gerai — turit savo 
mašiną, kada norit ir kur ne

važiuoti, o mums 
Gal kada gyveni- 
pasitaisysim. Pas 
krašto labai daug 

gauna žmonės laiškų. Kiti 
su krašto lietuviai, kurie 
nebeturi Lietuvoj giminių, 
šo bet kam pas mus, gavę 
\ardę. Todėl pas mus labai 
gauna laiškų ir siuntinius ir 
pasitaiko, kad parduoda pal- 
tines medžiagas ar kitką.

Viso gero. LIUSKA

'Mielas Dėde,
Parašysiu šiek tiek ir aš. 

Liusytė truputį parašė, ir ma
ne griežtai perspėjo, kad aš 
rašyčiau aiškiai, nes jums ne
įprastas raštas labai 
skaityti, 
laukus kolūkiai jau 
Liko

Jeigu per šią žiemą, ant pa
vasario, pavyktų nusipirkti 
' lengva mašiną, tada sekan- 
i čia is metais jau būtų galima 
pradėti namo statybą. Ir tada

• būtų galima sakyti, kad pa-
• grindas gyvenimui jau suda-
j rytas.

Tiesa, 
■ n i ame

Asmeniui

Vieną banketą kuopa i me
ilus ruošia. Tai jame turėtų 
I visi šios kuopos nariai daly
vauti ir tuomi savo kuopa pa- 
■ remti.

Prašomu pakviesti ir savo 
seimų narius, gimines, pažįs
tamus. Padarykime ši banke-

tą vieną sėkmingiausių.
Būtų labai smagu matyti 

kitų LDS kuopų narius musų niai palikimai, 
bankete dalyvaujant. Laukia
me. i kelia, žmonijos

I
Kuopos valdyba deda visas i laukinio gyvenimo 

pastangas, kad šis banketas Į if 
būtų geriausiais valgiais ap
rūpintus, kad visi dalyviai pa
kankamai pasisotintų. Norė
tume, kad ii' kuopos nariai 
prisidėtų prie šio 
sč km i ngumo.

Tik visi bendrai 
galėsi .ne susilaukti 
sėkmių.

LDS 13 kp. valdyba

banketo

Aida Kairytė-Orinaniene

veikdami
gerų pa- t.ojų

[valstybė. New Yorke mes tu- 
j rime ne vien kapitalo centrą, 
i bankus, 
I centrus, I
i turime daug mokslinių
I gų, jų tarpe muziejų, štai ke- 
! lėtas davinių apie juos.

didžių korporacijų 
aukštus namus, bet 

įstat-

taip nėra, 
m e ir mes 
mus iš jūsų

j ri
jau
ra- 
pa-

Aida Ormanienė (Kairyte) 
mirė gruodžio 5 d. Buvo pa
šarvota Šulinsko šermeninėj, 
84-02 Jamaica Ave.. Woodhn-

gruodžio
gruodžio 8, Į šermenis atsilan-

7, ir sekmadienį,

D ėdė, J ū s a n k s t y v e s- 
laiške klausėte, kur 

'mes dabar su Liusyte gyvena- 
į me. Mes gyvename Ramyga- 
i los miestelyje. Susisiekimo at
žvilgiu gyvenamo labai gero
je vietoje. Per Ramygalą eina 
asfaltuotas plentas Panevė- 
žys-Kaunas. Įvairios mašinos 
eina viena paskui kitą. Pane
vėžys mums 25 kilometrai, iki 
Kauno 90 kilometrų, bet kaip 
prie geros autostrados, tai tik 
pusantros valandos kelio.

Dabartiniu metu pas mus 
įstaigose bei kolūkiuose ruo
šiamės sutikti Didžiosios spa
lio socialistinės 
40-sia.s metines, 
šventė, puikios 
jos. švęsime tris 
baigsiu, mielas

ke labai daug žmonių, velio
nės pažįstamų ir draugų. Gė
lių vainikų buvo tiek daug, 
kad vos tilpo erdvioje šerme
ninėj.

Iš Pittsburgho i laidotuves 
t.įvyko Jono Ormano motina 
i? jo trys seserys, Mary, Bessie 
ir Sophie, taipgi gimines 
Bessie Šimkiene ii- Jule Mei- 
niene.

Laidotuves
8 d.

Velionė pageidavo, kad, jai 
mirus, ji būtų palaidota šalę 
jos sesers Lea Palton Saint 
Charles katalikiškose kapinė- 

pa-

dybos narė, iždo globėja.
daug darbavosi LDS jaunimo 
veikime, kuomet buvo platus 
jaunimo veikimas toj organi
zacijoj. Ji taipgi per daugelį 
metų dainavo Aido Chore. 
Taip, Akla Orman, kad ir pa
lyginamai per visai trumpą 
savo gyvenimą, gana daug pa
sidarbavo Amerikos pažan
giųjų lietuvių 
veiksmuose.
la, kad ji pačiame gyvenimo! 
žydėjimo sutiko nelaimę 
siskyrė iš gyvųjų tarpo.

Dailės muziejus yra 11 W. 
53rd St. Jis talpina ne v’on į 
Amerikoje artistų piešėjų 
gražiausius ir brangiausius 
piešinius, bet ir iš viso pašau- 1 
lio. čia galima matyti pieši-1 
nius Pietų ir Centralinės Ame-i 
rikos artistų, bet taip pat Ru- I 
sijos, Vokietijos, Francijos, į 
Italijos, Anglijos ir kitų šalių. [

Muziejus /turi turtingą ko
lekcija ir judamųjų paveiks
iu — filmų, kurių pagalba 
galima praplėsti studentų ži
nojimą. Tok ui filmų turi virš 
500.

Dienraštis New York Daily 
News pirko namą

Dienraštis N. Y. Daily News 
nupirko šešių aukštų apart- 
mentinius namus 219-223, E. 
151 h St., New Yorke. Tai di
deli namai ir su didelėmis 
Įplaukomis.

Business Opportunity

I Manhattan (20’s Westside). Pui
ki proga jaunai porai nusipirkti pir
mos klasės delikatesseri. 
rinkite, nepraleiskite

I progos. Parduodame 
! ligos. LA. 4-2555.

Persitik- 
šios auksinės 
iš priežasties

(240-244 V

t

gruodžio

baž

ti z augo go
gai ima 
turėjo- 

15 arų. 
užaugo.

nors 
Pas 

men

sunkti
Pas mus jau ruduo, 

nuėmė, 
tik cukriniai runkeliai,

kuriuos dabar nuiminėja. Me
tai pas mus Lietuvoje neblogi, 
laukuose derlius 
įas. Sėkmingai buvo
nuimti. Mes taip pat 
me pasisodinę bulvių 
Bet nelabai geros 
prikasė m vos 27 maišiukus.
Valgymui ir sėklai užteks

Dėde savo laiške klausėte, 
ar pas mus galima ką 
pirkti įsimokėjimui. Ne. 
mus įsimokėjimui net
kiaušio daiktelio nupirkti ne
galima. Galima pirkti sumo
kant visus pinigus iš karto.

Namų statybai miestuose, 
darbininkams ir tarnautojams, 
duoda 7 tūkstančius rublių 
paskolą, įsimokėjimui per 
septynis metus. Kaimuose ko
lūkiečiai, naujų namų staty-. 
bai, kolūkinėse gyvenvietėse, 
gauna paskolą iš valstybinio 
banko 15,000 rublių, įsimokė- 
jimui per 
tūkstančių 
pridedant 
pasistatyti
mieste savo pinigų 
pridėti už gaunamą paskolą 
galima padaryti tik pamatus 
ir sienas. Pas Jus, Dėde, kraš
tas nuo senai gerai įsigyve
nęs, tai ir mašinų yra kiek tik 
nori ir kokių tik nori, pagal 
pasirinkimą ir duoda Įs'mokė- 
jimui.

15 metų. Už 15-ką 
kaimo sąlygomis, 

savo darbo, galima 
neblogą namelį, o 

neturint

revoliucijos 
Bus didelė 
demonstraci- 
dienas. Tuo 

Dėde, likite
sveiki. Laukiame Jūsų laiškų 
h nuotraukos. Mes sekančia
me laiške prisiusime 
nuotraukas. Sudie...

Eduardas

savo

PRANEŠIMAS

so, Farmingdale, L. I. Jos 
j' a ge i d a v i m as i šp i 1 d y ta.

Velione palaidota su 
nytinėmis apeigomis. Iš
meninės jos palaikai buvo nu
lydėti Į Holy Child Jesus baž
nyčią, 111th St., netoli Jamai
ca Avė., kur buvo atlaikytos 
religinės apeigos.

Nors laidotuvės Įvyko anks
ti rytąi ir oras buvo labai ne
malonus (visą dieną lijo), ta
čiau nemažas skaičius velio
nės giminių, draugų ir pažįs
tamų dalyvavo laidotuvėse. 
Po laidotuvių visi dalyviai bu
vo ant pietų, čia Ir vėl paly
dovai išreiškė nuoširdžią gi
lią simpatiją nuliūdimo valan
doje Aidos vyrui Jonui Orma- 
i'iii,
tėvams 
riams.

Aida 
dama
Jos gyvastį 
vėžio liga, 
prieš metus 
jos jaunesne

Muziejus indėnų istorijos

Indėnai tai yra pirmieji 
Amerikos gyventojai — tikri 
amerikiečiai. Baltieji žmones 
atvykę užkariavo jų šalį ir in
dėnai jau baigia išnykti. Dau
giausiai jų žuvo. Vietomis dar 
laikosi senovinio gyvenimo,

organizacijų I pGį ]abai daug susimaišė su 
l odei labai gal-1 baltais. Ypatingai susikryžia- 

vojo apsivedime indėnai su 
baltais Centralinėje ir Pieti- 

jnėje Amerikoje.
Į

New Yorke yra “Museum 
of American Indian”. Ta įstai- 

įga yra ant Broadway ir 155th 
i St. Ji tarnauja studentams pa- 
i gilinimui jų žinojimo apie in- 
; (lėnus. Įstaiga turi virš 2,000,- 
000 indėnų liekanų. Bet mu
ziejaus vedėjas sako, kad jis 
vienu kartu negali daugiau iš
statyti, dėl vietos stokos, leaip 
tik ketvirtadalį.

Mr. Huntington padovano
jo muziejui šešių akrų žemės 
plotą netoli Pelham Bay par
ko. Ten ! įrengta muziejaus 
kaip ir skyrius. Yra surinkta 
25,000 knygų ir tūkstančiai 
brošiūrų, liečiančių indėnų 
gyvenimą. Skaitykla yra : 
Huntington Free Library & 
Reading Room, 9 Westches
ter Sq., Bronx, N. Y.

Gamtinės istorijos muziejus

ir

5

Apiplėšė brangdaikčią 
krautuvę

Brangdaikčių, y p a tingai 
turtingą deimantais, Kampf 
krautuvę apiplėšė du ginkluo
ti banditai. Krautuvė yra 
New Yorko miesto centre. 
Plėšikai pagrobė virš $20,000 
vertės deimantų.

Manhattan (Uptown). Valymo- 
' Kriaučiaus krautuvė. Gerai įst^ie> 
; įas biznis, gera vieta, puiku* kjJSH 
tumeriai. Puiki proga geram kriau- 
čiui. Gera jeiga. Renda $200 į mė
nesį. 3 m. lease. Sav. parduodu iš 
priežasties operacijos. TR. 4-4217— 
TR. 7-4007 vak. (240-242)

Vogė gazoliną iš 
automobilių Peršovė už šokius

Excavators. 3/4 Koehring shovel; 
3/4 yd. gen. hoe; ’2 yd. Little Giant 
Hoe. Bucket Loaders: 3/4 yd. case; 
3/4 yd. Trojan; 112 yd. Trojan; 1% 
yd. Int. TĘ) 9. Bull Dozers. Allis 
Chalmers, HD 14. Cletrac BD New 
Jersey. AT. 8-1441. Eves. MO. 8- 
1918. (238-244)

kaip 100 piliečių 
kodėl jų pastatyti 

a i “išdžiūvo” — 
“išgaravo”. Taip

PHILADELPHIA, PA.
LLD kuopos susirinkimas įvyks 

gruodžio 13 d., 7::30 vai. 
dalyvaukite, nes turime 
kalų aptarti ir išgirsti 
parengimo. Valdyba.

vak. Nariai 
svarbių rci- 
raportą iš 

(240-242)

jos sūneliui Jonui, 
Juozui ir Onai

jos
Kai-

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 14 d. įvyks Lietuvos Sū

nų ir Dukterų Penny Sale, 29 Endi
cott St. Kviečiame visus dalyvauti, 
praleisti smagiai laiką ir įsigyti do
vanų. įžanga veltui. Rengėjai

(240-242)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susiririkimas įvyks 

gruodžio 14 d., 2 vai. dicrią, -.Work
man’s Hall, 2507 E. Madison St. Ma
lonėkite dalyvauti susirinkime, rink
sime naują kuopos valdybą, ir gau
site knygą. Taipgi išgirskite kuo
pos visų metų raportą. Taipgi rei
kia kalbėti apie gražų užbaigimą 
Laisvės vajaus. A. Žemaitis, Fin. 
Sekr. (240-242)

Drau- 
jvyks 

salėje,

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

gijos metinis susirinkimas 
gruodžio 12 d., Laisvės choro
157 * Hungerford St., 7:30 vai. vak. 
Kviečiame narius dalyvauti ir atsi
vesti naujų narių. Taipgi rinksime 
valdybą 1958 m. Nepamirškite da
lyvauti. Valdyba. (240-141)

J. WEISS’O BANKETO 
KOMISIJAI

Tie, kurie esate irinkti LDS 
Brooklyno kuopų į komitetą suruo
šimui bendrai pagerbimo pokylio su 
LDS 3-čios Apskrities komitetu, tai 
prašome dalyvauti posėdyje, gruo
džio 14 d., 3 vai. dieną, Liberty 
Auditorijoje. Šiame posėdyje bus 

| paskirta diena ir sudaryti planai pa- 
Į rengimui. Jeigu kurios kuopos su- 
I susirinkimas neįvyko, tai kuopos ko-

4 pus!. Laisvi (Liberty) Ketv., gruodžio (Dec.) 12, 1957

Ormanienė mirė bū
ti k 43 metų amžiaus, 

pakirto žiaurioji 
nuo kurios 
laiko atgal 
sesutė Lea.

mirė

ma- 
mote-

Aida Ormanienė buvo 
loni ir labai draugiška 
riškė. Ji buvo gerai išsilavinus 
raštinės darbe; turėjo daug 
gabumų toj srityje. Ji per eilę 
metų dirbo Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo raštinėj; rū
pestingai ir gerai darbą atlik
davo. Ji taipgi per kelis ter
minus buvo LDS Centro Val-

Daugiau 
graudinosi, 
automobil i 
gazolinas 
atsitiko Sheepshead Bay, kuri 
suvažiuoja daugybė žmonių, 
vykstančių žvejoti. Bet tas 
buvo daugeliui ir pirmiau, tik 
no taip dideliame kiekyje.

Pagaliau slaptasis polici
ninkas Joseph Bavcta susekė, 
kodėl tie automobiliai “iš
džiūsta”. Jis sučiupo T. Zi- 
ckaerdy, 22 metų, ir L. ITa- 
bermaną, 21 metų, kurie Spe
ciale gumine dūda traukė iš 
pastatytų automobilių gazoli
ną Į tam tikras patalpas. Su
imti teisinosi, xkad jie neteko 
darbo, kito negali gauti, 
ir sugalvojo “atidaryti 
gazolino versmes”.

su jo žmona
Chateau Garden, 105 Hous

ton St., New Yorke, laike šo
kių vyriškis Charles Miller 
pertraukė j o žmonos i r 
Joseph Jashua šokį. Išsitrau
kė revolverį ir peršovė Jashu- 
ai koją. Pastarasis yra 22 me
tų amžžiaus. Peršovęs koją, 
sušuko: “Na, pažiūrėsiu, kaip 
tu daugiau šoksi su svetima 
žmona!”, ir Miller pabėgo.

Policininkai pardavinėjo 
revolverius

MISC. ADS

Dycknian St. Uptown.
marketas. Pilnai įtaisytas 
vieta. Geros įeigos. Yra ir 
bariai viršuje. Puiki proga, kaina
tinkama greitam pardavimui. 1 
LO. 7-8177.

Valgių
G(±a 

4 kam-

(238-242)

tai
savo

Audroje žuvo žmonių
Sniegas visada sudaro va- 

7 i uote j e kliūčių, ypatingai 
tiems, kurie važiuoja automo
biliais. Trečiadienį buvo daug 
susižeidimų ir nemažai žuvo.

Oliver Meadows važiuoda
mas su žmona Grand Central 
Parkway vieškeliu peršoko vi
duryje esamą cemento 
tvarą, susikūlė su 
mobilium ir žmona 
laimėje.

F. B. Traver, 27

per- 
kitu auto- 

žuvo ne-

miteto bet kuris narys turėtumėt 
dalyvauti. Būkite laiku. A. Matu
lis. (241-243)

metų, va
žiuodamas Cross bulvaru taip 
pat peršoko viduryje cementi
nę pertvarą ir užsimušė.

Iš to matyti, kad jie važia
vo labai “mandriai”. Bet ne
laimių pasitaiko ir atsargiems. 
Dažnai todėl, kad kiti per
daug “mandravoja”.

Moteris žuvo eidama 
bažnyčion

Senelė Nancy Bernasco; 75 
metų, nuolatos lankė bažny
čią. Ir štai sniego audroje, ka
da ėjo į bažnyčią, skersai 
12th Avė.'ir 4 3rd St., tai au
tomobilius ją ant vietos už
mušė.

Gamtinės istorijos muziejus 
randasi Central Park West ir 
79th St. Įsteigtas 1869 me
tais.

čia pagal iškasenas ir moks
le patyrimus yra pagaminti 
ne vien piešiniai, bet ir me
džiaginiai pavidalai buvusių 
senovėje gyvių, taipgi senovi
nių žmonių. Kad atvaizduoti 
žmonijos praeitį, jos kelius, 
tai reikia, vietos ’ir kainuoja 
pinigų. Štai vien senų laikų 
gyvūno, brontosauro modelis 
sveria 25 tonas. Jis gyveno 
milijonai metų atgal. Jo ilgis 
67 pėdos ir aukštis 16 pėdų. 
Tai tik vienas iš daugybės 
modelių.

Desėtkai yra rodančių Ame
rikoje buvusių ir jau išnyku
sių pienžindžių, paukščių 
kitokių istorinių gyvių.

Atvaizduota žibalo istorija, 
iš ko jis susidarė, kaip jis yra 
susikuopęs žemėje, kaip iš
traukiamas ir koki reikmenys 
iš jo padaromi.

Joseph Magliocco, savinin
kas Sunland Beverage Co., 
buvo gavęs policijos leidimą 
turėti' revolverį. Bet 
leidimo neteku. Mat, 
tėjo, kad jis jau seniai 
ginklą. Sako, kad 1945
jis pirko du revolverius, vie
ną nuo policininko Joseph 
Pointer, antrą nuo policininko 
Edward Hurley, abu tos pat 
policijos stoties nariai.

Paieškojimai
Aš, Elzbieta Dumblauskaitė, po 

vyru Paskočienė, paieškau Juzės 
Dumblauskaitės, po vyru Gurskis 
(Felikso). Gyveno Shenandoah, Pa. 
Iš Lietuvos iš Vainiūnų kaimo, 
Kapčiamiesčio parapijos. Prašau 
atsiliepti, arba kas žinote, praneš
kite sekamu adresu, už ką būsiu dė
kinga. Elzbieta Paskočienė, R F D 
No. 1, Burnt Hills, N. Y.

(241-243)

ir

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

tuojau 
paaiš 

turėjo 
metais

Judžiai apie Sovietą Sąjungą

Embassy teatre, prie 46th 
St., rodomas judis “This is 
Russia”. Tai pveikslai nu
traukti atskirose vietose, kaip 
tai Maskvoje, Jaltoje. Kijeve, 
Gruzijoje, Leningrade ir ki
tur. Paruošė Sid Feder, jis su
teikia ir aiškinimą. Rodo virš 
valandos laiko.

Per mane paieško savo dviejų 
brolių, Juozo ir Pijušo Stankevičių. 
Ieško jų sesuo Ona Stankevičiūtė, 
Vilkaviškio Apskr., Kruzmargio kai
mo. Prieš karą jie gyveno Maha- 
noy City, Pa., o vėliau Shenandoah, 
Fa. Po karo nieko nuo jų negirdė
jo. Ji bus dėkinga, jei atsilieps, 
arba tam, kas apie juos mari praneš. 
Apie mčnesis atgal mačiau Laisvėje 
draugų užuojautos skelbimą miru- 
siam Stankevičiui, iš mainų apy
linkės. Kažin, ar tai yra vienas 
iš ieškomų Stankevičių? Jei tas 
miręs Stankevičius kilęs iš viršmi- 
nėtos vietos Lietuvoje, malonėkite 
man pranešti. J. Jackim, Box 1647, 
Shelter Island, N. Y. (238-242) •

At Larchmont Employment
Abelnai Namų Darbininkai 

Virėjos, Motinų Pagelbininkčs
Slaugių Patarnautojos

132 LARCHMONT AVE.
LARCHMONT, N. Y.

TE. 4-8668—TE. 4-1611, Mrs. B.

b. ———1____________________________ _____ _

SUVAŽIAVIMAS
r5))<6

Lietuvių Ko-<operatyvės Spaudos Bendroves 
Dalininkų suvažiavimas įvyks sausio 26 d., 1958 
m., Liberty Auditorijoje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y., pradžia 11 vai. ryto.

Visi dalininkai malonėkite dalyvauti suva
žiavime, nes yra svarbių reikalų aptarimui.

IMPORTUOT0S DOVANOS
Iš Frakcijos, Vokietijos, Austrijos 
Rankų darbo - krištolas, peleninės, 
bonkos, vazonai, pipirams-druskai 
stikleliai, lempos su Opal Triplex 
apačia ir enamel apdažymu; ita
liškos figūros, plastikinių lėkščių.

J. FINKELSTEIN & SONS
95 Delancey St., N. Y. GR. 5-1420

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*D6KSeOG<’

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Lietuvių Namo Bendrovė parduoda namą, 
kuriame randasi Ko-operatyvo spaustuvė. Su
važiavimas turės aptarti spaustuvės perkėlimą 
į kitą vietą. Tai yra labai svarbi problema, 
turėsime rimtai pasitarti šiuo reikalu.

M. STAKOFF,
Liet. Ko-op. Spaudos Bendrovės 
Direktorių sekretorius

(241-250)




