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KRISLAI
Ačiū visiems, visiems!
Kun. Prunskio misija.
Chicagoj e.
Ekonominė padėtis.

Rašo L. Prūseika

Garsios ir gražios kalbos, 
bet iš to nedaug naudos

Washingtonas. — Prezi- [eilę rezoliucijų už viešuo- 
dentas Eisenhoweris pasiū- i sius darbus. Suprantama, 
lė skirti du ir pusę bilijono [kad reimblikonai irgi turi

a n vrašo -

'Beveik per keturis mėnesius 
išbuvau Evangelical ligoninėje, 

Pradžioj buvo sun- 
neskaičiau, nei nera-k u

doleriu nedarbo krizės nu
galėjimui. Spauda daug ra
šo, radijo ir televizijos ko
mentatoriai garsiai kalba, 
tartum nedarbas iau nTiga-

ką nors sakyti, nes ateinan
ti rudeni įvyks kongresiniai 
rinkimai. Todėl prezidentas 
siūlo paskirti pinigu vie-

• nį, kuriam? nurodoma, kad 
i taikos r
Dienrašti

! ingtono

kalni pablogėjo, 
rašo, kad Wash- 
ilitikai daugiau

Dideiė draugų užuojauta 
man buvo didžiausia pa-! 
ir susiraminimas. Ga- j 

\au šimtus 
kėjimais ir

tuomet Bet tikrumoje padėtis

šiems darbams. Be 
kad ta suma būtų 
per ketverius metus.

’ sę. Tą parodo prašalinimas 
į H. Stassono ir į “taikos pa
karėjus” pakvietimas tokių, 
i kai]) generolas Gruentheris

neimanoma

laiškų su gerais |in- 
dovanomis.

ačiū visiems! Man 
a s m e n i š k ai v i s i e m.s

atsakyti. Lai šie mano padėkos 
žodžiai pavaduos laiškus.

Nors būsiu po daktarų prie-

veikti.

Kartą ligoninėj mane atlan-

i tos Eisenhoweris sakė, kad 
į kovo mėnesi bedarbė ma- 
[žes. Gyvenime yra kaip tik 
I priešingai. Darbo depart- 
i mentas paskelbė, kad su va
isa rio pabaiga jau buvo 
•5,100,000 bedarbiu. Vasario i
menesi ‘ Išdarbių Iškaičius 

i paaugo 600,000. 
i

Demokratų senatoriai ir
kongresmanai esą naruošę ! teks

metais išleis
1958

n i g u n e d a i .1 g galima vie’ ų 
[darbu atlik':! Šalvie vra 
i penki mili jonai bedarb'u, 
•g viešiems darbams skiria

[Suprantama, kad ir iš tų 
luinign tik maža dalele eis 
'darbininku algoms, kiti

Amerikos antrasis
“Explorer” sudegė

Ar Ftbwib iau

dentas Eisenhoweris laba 
nusivylė, kad antrasis “Ex 

•” sudegė. Ai’f'dios vii 
viso jiavo ūai, kurie iššovė ta satelitą 

mano, kad. jis paseko 2C( 
mylių aukšti. Bet pasku 

’ • raketoje ivvko> netvarka ii

nūs part

iiio atlankymas yra gražus da
lykas, bet kunigui rūpėjo politi
ka. Jis pasišovė būti evange
listu Billy Graham. Jam rėpė 
jo mano atpirkimas ir dūšia

Neišmintingai, nors ir gud
riai, jis pasirinko ligos kamuo
jamą žmogų, manydamas, kad
tuoni jį pakreips savo pusėm,. plovei 
ir ligonis išsižadės 
gyvenimo idealu. Tokia stra
tegija nepadori, ir aš tai atvi
rai pasakiau kunigui Prunskiui.1

* Kun. I’runskis veikiausia per 
daug meldėsi už mane ir pamir
šo pasimelsti už prelatą Boles
lovą Vrbą, savo parapijos kle
boną. Prelatas mirė.

Dievas iškrečia visokiu špo-imais.
__  I .
_ y Giriasi žudymu .

Mačiau vėliausius “Laisvės’ 1 •1-p
numerius, einančius du kartus1 Alžyro suksleliy 
savaitėje-

Gyvas, įdomus laikraštis.! Alžyras. — Generolas 
Joks “Laisvės” skaitytojas ne-[Salon, koma nd berilis fran-i 
turi menkiausio ] 
laikraščiu persiskirti.. Kaip tik [sį |^acį 1957 metais jie UŽ-[jp j O • 
atbulai. “Laisvė gali ir turi [ 32,000 alžyriečių, o ! 131*7j®
l-aut, nauju skaitytoju. . franeflzai neteko tik 2>500. i v/ashingtonas. — šešios

Jis sako, kad jau ir 1958 .Amerikos medicinos srityje 
(metais užmušė apie .8,000[veikėjos vyks į Tarybų Są- 
i alžyriečiu, o Francūzija ne-Jungą mokslo reikalais. Jo-

- -- [mis yra Dr. Helen B. Taus-
----------- ’sig, Dr. Leona Baumgart- 

Washingtonas. —M. Men- [ner, Dr. Thelma B. Dunn

Atlan-,

j tirų jo savo armiją1 
A merikos gau-

! Demokratai reikalauja 
pradėti viešus darbus

Washingtonas. — Demo- Johnson pareiškė, kad. įr 
ir kon- [taksų numušimo reikalas, 
už tuo- turi būti peržiūrėtas. Jis 

reikia numukti 
L. B. tris bilijonus dolerių taksų, 

rezoliu- kad piliečiai turėtų daugiau 
J. W. [pinigų nusipirkti pragyve- 

Aišku, kad valsti joje be- McCormack turi • paruošęs nimo reikmenų. Tarp kitko, 
darbių yra virš puse mili- tokio pat turinio 
jono, nes yra tokių, kurie stovų butui, 
apdraudoš.’ negauna. , ,.

1 4 I i v • > \ y i

N. Yorko valstijoje 
500,000 bedarbių

Albany, N. Y. — Pereitą-i 
ją savaitę bedarbių kiekis į
padidėjo 61,000. Savaitė [kratai senatoriai 
prieš tai jų prisidėjo 63,-jgresmanai sujudo 
000. Tai dabar jau N e w 'jautimus viešus darbus. Se- sakė, jog 
Yorko valstijoje yra 437,-nato pirmininkas 
500. bedarbiu, kurie ima Johnson įnešė -dvi 
apdraudą.. cijas tuo klausimu.

A.R INDONEZIJA BUS 
ANTROJI KORĖJA?

Jakarta. — Daugelis di
plomatų ir laikraštininkų 
[stato klausimą: Ar Indone
zija pavirs. į antrąją Korė
ją? Ir susirūpinti yra kuo
mi. Visi supranta, kad su-!

a[kada Indonezijos valdži 
j imsis jėga įvesti tvarką?

Indonezi j on atvyko nau-

laimėti.

dzią sudarė Sumatros sa
loje tik jio to, kai Amerikos 
Valstybės sekretorius vie
šai išstojo nripš Indonezijos

A me r i 1

pačiupo 66
'diečni nuo Oių.

eile

namų morgič’ai ir kad fe-

gy-

Gore,

basadorius H. P. Jones. Jis 
pareiškė, kad Amerika ne- 
sikiš Į Indonezijos vidaus

Iš vienos pusės yra žino
ma, kad Amerika nenori 
įturėti antrąją Korėją, nes 
jlis intervencija Indonezi to- 

dar daugiau sukeltai Azi
jos žmones prieš Amerikos

“Mes dar nežinome, ar 
nedarbas sumažės, ar jis 
padidės, o gal pasiliks toks 
pat. Bet mes žinome, kad 
mūsų pareiga imtis pagal-, 
bos darbo, kada liaudis ken-$1,850,000,000 naujų 

vennamių statybai.
i Senatorius Albert 
kelių konstrukcijos komite
to pirmininkas, įnešė bilų 
kad federalinė valdžia ne 
.trukdytų vieškelių darbų 
i bet dar daugiau plėstų.

Laike debatų senatorius laidas.

Amerikos atstovas 
keistai nukalbėjo

■j,

• Visi šie demokratų siūly
mai yra geri, ir i u kalbos 
skamba gražiai. Tįk yra 

; keista, kad jie išviefisu re
spublikonais remia kuodi- 
■džiausią apsiginklavimą ir 
j tam skiria milžiniškas iš-

....... . ......... į ...................................   nidi* 
Anglai stoja prieš s

i atomp bombų bazes < i Į
Londonas. — Darbiečių

Tarptautinėje konferencijo- partija ir Darbo Unijų Konr t 
(je jūrų kelių ir pakraščių gresas griežtai pareikąlavo 
; reikalais Jungtinių Valsti-;iš valdžios, kad'būtų sulai-, 
i .jii- delegatas Mr. Dean sakė, 'kyta lėktuvų skrajojimai 
!kad “užtenka trijų mylių su atominėmis bombomis 
[plotą nuo kranto laikyti sa- virš Anglijos.
\uoju.” Jie įte'kė v

Eilė delegatų klausė jo, tynių punktų

įaustai, po k |A)uw.iu', x>vv, ir, dil ti vr pit-aro,';IL ' ..... . .. n sos, legos politikai visada ;\tu hollan- • . 7 „ ‘ . , .. ,. viena kalba, o kita daro.i. Jic kont- | .
aliejaus ' Indonezijos vyriausybė 

kavos ir koncentruoja karines jėgas 
sutrėškimui sukilėliu. Kari

kus Sep- nia’ veiksmai parodys, į 
laivynas, kurią pusę reikalai krypsta.

plotus i versmių. 
' prijuneli nrie Ethiopijos. ildtu pla 
i . \ ; Ka daSelassie kėsinasi ant bu- «,' •
; vusio Italijos Somalio, kuris: ir 
dabar yra Italijos ir Jung--[ s™ ps 

' tini u Tautų globoje . iki: ATlrU. 
.I960 metų. Po 1960 metų! • v i 
Somalis turi būti nepri- jP®^^ 

i klausoma šalis. Jis užima --- • • 
[194,000 ketvirtainiu mylių. qįq atstovas T. Harris pra-[metais fabrikantų korpora 

_____ ’ |šo Kongreso, kad jis atmes- ici.k,... A., t JižLlL... ----
pagrindo suieūzu armijos Alžyre, giria-' AlESHKOS mOttfVS VVKS I1” Ml’u. kuri įnešė William The Northern Natural Gas Į 
----- -- " ‘ ' ■ l- i n . '.Teener iš Indianos. Jo įneš- Co. padarė $128,615,000 pel-;

to vandenyną. Tai iau tre 
čiu kartu amerikicc’ams ne 
■pavyksta su satelitų iššovi

Jis užima

FL-CIO išstojo j Amerikos biznierių 
ries bilių ! 1957 mėty pelnaiI
Washingtonas. — AFL-i Washingtonas. —

Eilė delegatų klausė jo, tynių punktų reikalavimą, 
lai kodėl Amerika per 500 į kur jie, tarp kitko, pasisa- 
myliu nuo sausumos skaito 
“Amerikos vandenimis”?

R

Būvant ligoninėje, smagiau
sia man buvo klausyti draugų 
pranešimu apie tai, kad mūsų. 
parengimai Chicagoj (chorų,1 t(’ko tlk 500’ 
jaunimo, “Vilnies” ir taip to- i 
liau) šiemet pasėkmingesni ne- į 
gu buvo pernai- <šikovas, Sovietų ambasadų

Mes nesilpnajam ir susiklau-irius, -.... - v. mari i
tymas mūsiškių tarpe tikrai jr kvietė Ameriką prie tai- ijj Sloan, 
pavyzdingas. - [kaus sugyvenimo su Tary- j

Puiku, kad ir T>”*-----~ ’
pats ’

’sig, Dr. Leona

Rytuoso

i ko už taikos konferenciją, 
prieš atominių bombų bazes 
ir už mažinimą apsiginkla
vimo.j reiškė, kad visi vandenys 

Įtarpe salų yra jos vande- 
icr7!n.vs. Kai kurie Pietų Ame- 

Į rikos delegatai sakė, kad 
’ i jie stoja už 200 myliu atsta. cijos dare didelius pelnus, i ■ '_

iNormern iNumrai vas I r\ i n i •
padarė $128,615,000 pel- I 8U1 Kūb8S0D3S J3U

Į skundžia valdžią
Washingtonas. — Pagar- 

i sėjęs ’ dainininkas ir akto- 
j rius Pau Robesonas ap- 
I skundė valdžią. Robesonas 
j reikalauja, kad jam būtų 
; išduotas pasportas važiuo

no; 1956 metais pelno tu-i 
rėio 15 milijonų dolerių ma- i 
žiau.
' Union Oil Co. of Califor-

i yra kalti-[nia pelnas buvo $38,235,000.1 
[narni komunistinėje veiklų-'Lone Star Cement Corp 

i pelnas siekė $15,600,000.

[tame biliu.je shiloma, kad j 
(Kongresas atimtu teisę Į 
i Aukščiausiajam Tei s m u i į 
I daryti sprendimus bylose, i 
[kuriose piliečiai :

[je
■ .ner, Dr. Thelma B. Dunn, [p „
"jDr.Jean Henley, Dr. Esther ( rrancuzija purto 

kalbėjo spaudos klube Ic. Marfng ir Dr. Margaret J ••
[ NAUJAS ĮSTATYMAS

AUTO NELAIMĖSE i
Albany, N. Y.—Pirmiau, i pearo veikale.

Isiruošęs vaidinti Shakes

Amerikiečiai stebės 
Sovieto rinkimus

Maskva. — Kovo 16 die
ną visoje Tarybų Sąjungo
je įvyks rinkimai i Aukš
čiausiąją Tarybą (parla
mentą). Iš Jungtinių Vals
tijų rengiasi atvykti istori
kai, politiniai veikėjai ir 
žurnalistai, kad stebėti ta
rybinius rinkimus. 1956 
metais per mūsų rinkimus 
Amerikoje buvo eilė tarybi
nių tėmytojų.

,tas :bų Sąjunga, i j i
' kinti tik vęrkšlenimu. Reikia

Ir buržuazinė visuomenė ir , a,bsti aišWai ir griežtai.
jos spaudą pradeda rūpintis ir 
nervuotis ' dėl smarkiai blogė
jančios ekonominės padėties. 
Beveik niekas netiki Eisenho- 
werio optimistiškais užtikrini
mais, kad ši ^mėnesi recesija 
sumažės. *

Dabar visai kitaip negu buvo 
Hoocvrio laikais. Tuomet bur
žuazija, jos spauda, iš pradžių 
ignoravo derpesiją. Dabar ma
tomas susirūpinimas, kurį dik
tuoja baime. Net toks atžgąr- 
eivis, kaip Brownell, sako, kad 
valdžia negali būti kurčia. Plie
no Įmonės dirba tik pusę laiko. 
Automobilių industrija nega
luoja. Tik žibalo kompanijos 
laposi stipriai.

•Už kelių dienų Washingtone 
pasirinks Amerikos Darbo Fe

deracijos - CIQ nepaprasta kon- 
.ferencija. Ji negales pasiten-

Visos jos yra miivęrsiL.tų 
ir didelių medicinos cm-irų 
veikėjos. Vyksta 'fn.rybų ir 
Amerikos moksli! akademi
jų susitarimu.

Fran-

Pastaruoju laiku Washingto- 
nas jau nekalba su Maskva taip 
grubijoniškai ir įžūliai, kaip 
kalbėjo prieš kiek laiko. Tonas 
keičiasi, bet tik tonas. Atrodo, 
kad sąlygos' pasitarimams da
rosi geresnės—jeigu tik Dulles

Anglija ir Francūzija nori 
susitarimo.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos kuopos šiemet "gerai mokasi 
duokles.

Mokėkime duokles tuoj—me
tų pradžioje.

(šiuos krislus L. Prūseika 
parašė prieš išeidamas iš ligo
ninės. Dėkojam, kad nepa
miršta “Laisvės.” Geriausios 
jam sveikatos!—Red.)

ILGW DARBININKAI 
STREIKĄ LAIMĖJO

New Yorkas. — ILGW 
iiiiijns moteriškų drabu
žių 110,090 siuvėjų 
streiką laimėjo. Fabrikan
tai sutiko pakelti algas 13 
procentų, mokėti v’ršFaik’o 
algą iro 35 valandų darbo 
savaitės ir patenkins eilę ki
tų unijos reikal a v i m ų. 
Kontraktas bus pasirašytas 
dėl trhjų metų.

Tunis. — T uni sijos prezi
dentas sako, kad Francūzi- 
jos puolimai dar daugiau 
apvienijo Afrikos žmones 
kovai už laisvę.

I automobilių nelaimei atsiti
kus, je’gu nuostoliai tesiek
davo $50, reikėdavo rapor
tuoti policijai ir į Albany.

Dabar gubernatorius, im
damas atidžion pataisymų 

; pabrangimą, pasirašė bilių, 
I kad raportuoti reikės tik

Parvžius. — Nors 
cūzij.os valdovai ir koman- 
dieriai giriasi, kad jie sėk
mingai*' nugali Alžyro žmo
nes, bet visi jaučia, jog 
francūzams nepavyks įveik
ti tos šalies gyventojus.

Prancūzijos valdžia nuta-[ tada, kada nuostolis'bus iki 
?e paimti iš Vakaru^Vokie-Į $1'00. Auto valdytojas, ku
li jos dar 28,000 kareivių *ir[ }»is bėgyje 18 mėnesių turės 
mesti prieš alžyriečius. Al- tris panašias nelaimes vėli 
žyro teritoriją padalino į naujo t-—------J> 1
penkias dalis ir tikisi, kad žinotes eegzaminą. 
gal tas pagelbės pasmaugti 
liaudies sukilimą.

I
Alžyro armijos dalinių 

vadai įteikė francūzams ui-'

ARGENTINA NORI Iš 
AMERIKOS PAGALBOS
Buenos Aires. — Naujai 

t i m a t u m ą, reikalaujant išrinktasis Argentinos pre- 
liautis naikinti civilinius [ ridentas Frondizi pareiškė, 
žmones, kitaip alžiriečiai • pa(Į jįs mielai priimtu 
imsis bausti francūzus im
tinius.

Ottawa. — E 
yra 600,000 bedarbių.

Pau Robesonas 1953 me
tais reikalavo pasporto vyk
ti Į Tarybų Sąjungą, bet ta-1 
da Valstybės departmentas 
atsisakė duoti. Robesonas

KONGRESAS STOJA Už 
TAUTINĘ GVARDIJĄ

Washington a s. — Kon
greso Ginkluotų Jėgų Ko
mitetas pasisakė prieš ma-

kaltina valdžią, kad ii l'en'ižinima Nacionalės Gvardi-
kia jo artistiškai veiklai.

BOB HOPE VYKSTA J 
TARYBŲ SĄJUNGĄ

Paskilbęs Amerikos juok
darys Bob Hope vyksta Į

jos jėgai. Buvo pasiūlyta, 
kad jas sumažinti nuo 400,- 
000 iki 360,000 vyru.

SUĖMĖ TRIS NUODŲ 
PARDAVINĖTOJUS

New Yorke ir Hobokerieturės pereiti va-|Tarybų Sąjungą. Balandžio 
rzannną. - dieną jis Maskvoje per [policija suėmė F. Padiną,

televizijos tinklus krės juo- i Pietro Redriguezą ir Ernes- 
kus. Kaip ilgai jis. bus So- tą Vegą. Sako, kad, jie pri- • 

■sipažino, jog maišė medinį J 
[alkoholį su vandeniu ir par* 
davinėjo vietoje degtinės.

Policija sako, kad Padina 
prisipažino, kad jis pavo
gė 60 galionų Aiedink) alko
holio iš Meta Chemical Co. 
Kiek yra žinoma, tai nud. 
[tokios “degtinės? jau mirė 
i27 žmonės.

kus. Kaip ilgai
,vietų šalyje, tai dar nežinia.

Maskva.— Chruščiov pa
reiškė: /‘Jeigu Anglija leis 
savo teritorijoje Amerikai 

Jungtinių Valstijų pagalba, i įrengti atominių raketų ba- 
Jis sakė, kad šalis didelė, ,’zes prieš Tarybų Sąjungą, 
įdėjus pinigų, tai dar būtų [tai mes taip pat įrengsime 

Kanadoje jau galima geriau praplėsti(atominių raketų bazes prieš 
’ ’.. pramonę. i Angliją.”
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VINCAS STANKEVIČIUS
ŠIŲ METŲ VASARIO 28 d. mirė Vincas Stankevi

čius, ilgametis Baltimorės gyventojas, taipgi gausus, mū
sų laikraščio bendradarbis. Velionis buvo 81 metu am
žiaus. V. Stankevičiaus palaikai buvo sudeginti Philadel- 
phijos krematorijoje, nes velionis gyvas būdamas pagei
davo, kad taip būtų palaidotas.

Vincas Stankevičius. Amerikoje išgyveno apie 50 
metų; gyveno vis Baltimorės mieste (Maryland© valsti
joje). Tik pastaruoju metu, apie 18 mėnesių, iš Baltihio- 
rės buvo Išsikėlęs gyventi pas sūnų į Margate, N. J.

V. Stankevičius buvo rūbsiuvis — per visą Ameriko
je gyvenimą dirbo toje profesijoje. Per ilgus metus jis 
buvo vienas veikėjų pažangiųjų lietuvių organizacinia
me gyvenime. Dažnai parašydavo Laisvei korespondenci
jų iš savo miesto.

Laisvės skaitytojams, tačiau, V. Stankevičiaus var
das mažiau girdėtas negu Pauliaus. Paulius buvo velio
nio slapyvardis, naudotas, po feljetonais, kurių, savu lai
ku, velionis parakė mūsų laikraščiui daug. Jis turėjo di
džiulį gabumą feljetonams rašyti; mokėjo gražiai pa
šiepti politinius priešus, skaudžiai įžnybiant jiems į pa
šonę. Velionis buvo gerai pramokus lietuviškai rašyti; 
plunksną valdė lengvai. Nedaug jo raštuose būdavo pa
klaidų. Imant dėmesin, kad tai buvo rūbsiuvis, beveik 
visą subrendusį amžių nraleidęs “prie adatos”, tai buvo 
kas tokio reto ir svarbaus. V. Stankevičiaus-Pauliaus 
feljetonais gėrėjosi dauguma ( jei ne visi) mūsų skaity
tojų.

Vincas buvo kuklus; malonus, draugiškas vyras, be 
pasididžiavimo, bė pasipūtimo. 1

Taip, V. Stankevičius buvo pavyzdys daugeliui Ame
rikos lietuvių' darbininkų! ';

Tebūva jam ilgametė atmintis, o likusiems jo arti
miesiems ir draugams reiškiame nuoširdžią užuojautą!

is Saldžios pareigūnai ten per dau- 
metus laike mokslininką Sobellį, nė- 
4ė, buvo savotiškas kerštas. Juk So-

M. SOBELLĮ S PERKELTAS
PAGALIAU JAV fedei'alinių kalėjimų viršininkai 

išklausė žmonių balso-ir ■ mokslininką Mortoną Sobellį 
iškėlė iš Alcatraz kalėjimo. Jį perkėlė į Atlantos; kalėji
mą, kur savu laiku buvo kalinamas E. V. Debsas, Euge
ne Dennis ir kiti politiniai kaliniai. . ;

Alcatraz kalėjimas yra nedidelėje salukėje: palei 
San Francisco miestą, Kalifornijoje. Tai tvirtuma • su 
labai žiauriu režimu, kur paprastai siupciami labai 
“škaradni” kriminalistai. Tai kalėjimas su šiurkščiau
siomis sąlygomis^

Kodėl federaM 
giau kaip penkeriu 
ra žinoma. Tai, ati
bellis nebuvo joks “baisus individualas.” Jis buvo nuteis
tas kalėti 30 metų. Jį teisė kartu su Julium ir Ethele 
Rosenbergais; teisė baisiausio makartizmo pakilimo lai
kotarpiu. Tūkstančiai žmonių ir šiandien mano, kad So- 
bellis buvo nuteistas neteisingai; žmonės reikalauja,kad 
jam būtų suteiktas naujas teismas. Be to, žmonės, reika
lavo, kad jį iš Alcatraz kalėjimo iškeltų į “žmoniškesnį” 
kalėjimą. |

Džiaugiasi mokslininko žmona, kuri kovoja už savo 
vyi;o išlaisvinimą arba suteikimą jam naujo teismo, 
džiaugiasi ir jo senutė motina, šiuo metu esanti ligoni
nėje. Jos sako: šis M. Sobellio perkėlimas iš Alcatraz į 
Atlantos kalėjimą yra dalinis laimėjimas; bet tikras lai- 

• mėjimas bus tik tuomet, kai jį paleis iš kalėjimo, 
kai jam suteiks naują teismą, kur jis galėtų įrodyti 
nekaltumą.

• Judėjimas už tai, kad Sobelliui būtų suteiktas 
jas teismas, tebesiplečia.

arba 
savo

nau-

DIDELIS PASISEKIMAS
K

DABAR, KAIP ŽINIA, yra geofiziniai metai, 
telktomis jėgomis įvairios tautos tiria mūsų, žemę, 
jos paviršių, tiria jos gelmes, tiria ir beribes erdves 
— dirbtiniai žemės palydovai geras pavyzdys.

Susikoncentruota, pavyzdžiui, ištirti Antarktiką, 
Pietinio Ašigalio (poliaus) sritį. Ten veikia daugelio ša
lių mokslininkų ekspedicijos. — Tarybų Sąjunga taipgi 
kreipia didžiulio’’dėmesio į Antarktiką.

Pasirodo, kad Antarktiką — naujas žemynas, daug 
didesnis už Europą. Bet tas žemynas apdengtas amžinais 
ledais. Antarktikos gelmėse,’ sakoma, glūdi, milžiniški 
turtai. Kaip juošvpasiekti ?

Pirmiausia, aišku, reikia gerai pažinti Antarktikos 
paviršį.

Ir štai prie to pažinimo daug prisidėjo anglų moks
lininkas Dr. Vivian E. Fuchs su savo ekspedicija. Jis bė
gyje 99 dienų pervažiavo skersai Antarktiką, atlikda
mas 2,100 mylių kelionę. Tai pirmas toks žygis, tame že
myne! Tai svarbus pasiekimas!

Apie Antarktiką mes neužilgo duosime išsamesnį 
straipsnį..

tiria

pusi. Laisvė (Liberty)Ąntrad., kovo (March) 11,1958

4-ta didžioji revoliucija 
žmonijos istorijoje *

Pirmoji didžiulė žmonijos ri sukrečia iš pamatų visą 
pasaulį, išriša naujos ma
šinos klausimą ir panaiki
na nedarbą, nes pelnas "ei
na ne atskirų asmenų nau
dai, bet abelnai visai liau
džiai, kas savo ruožtu veda 
prie komunistinės visuomet 
nės ir panaikinimo išnaudo
jimo žmogaus per žmogų: 
Tiesa, kad ir ši revoliucija, 
kaip ir anos dvi, neapėmė 
Viso pašalio susyk. Pirmo
ji revoliucija, sakoma, už
ėmė 470,000 metų, kol žmo
gus ‘ išmoko savo rankomis 
žemdirbiautį ir pasigamin
ti maistą. k Antroji revoliu
cija užėmė apie. 25,000 me
tų, kol žmogus iš žemdir
bystės perėjo prie industri
alizacijos. Kapitalizmas tę
sėsi apie 200 metų, kol atė
jo trečioji revoliucija, tai 
yra komunistine revoliuci
ja, ir palyginamai trumpu 
laiku apėmė trečdalį žmo
nijos.

Kapitalizmas, matyda- 
kad komunistinė sist^-

Vakarų imperialistai ma
to, kad Somalijos gyvento
jai daro progresą. Buvusio

je Itališkoje Somalijoje su
siorganizavo patrij o t i n ė 
Jaunimo sąjunga. Jos vadu 
yra Haiji M. Hussein. Yra 
Demokratinė p a r t i j a ir 
Valstiečių partija. Šios or
ganizacijos ruošiasi ne vien 
savo šalyje perėmimui ga
lios, bet Jos siekia, kad ang
lų ir francūzų valdomi So
malijos plotai būtų prijung
ti. Suprantama, kad tas ne
patinka Vakarų “demokra
tams”.

“Atrodo, kad jūs, ameri
kiečiai, norite sukelti pas 
mus suįrutę pirmiau, negu 
mes gausime savo nepri-' 
klausomybę’’’, pareiškė So
malijos premjeras A. Issa 
Amerikos korespondentui 
Osgoodui Caruthersūi.

iš. • ■

Minimas korespondentas 
rašo, kad Somalijoje pakilo 

____ ______ J ” '' j su
* gubernatorių I Jungtine Arabų Respubli-

Anglai, francūzai ir ita
lai nesirūpino vietos gyven
tojams padėti, pakelti jų 
kultūrą, bet stengėsi kiek, 
galima daugiau turto iš tų 
šalių prisiplėšti. Kirto miš
kus, grobė vėsius, žiauriai 
išnaudojo vietinius < gyven
tojus.

Antrasis pasaulinis ka
ras parbloškė fašistinę Ita
liją. Iškilo klausimas apie 
Somaliją. Tarybų Sąjungos 
vyriausybė reikalavo, kad 
visos trys Somalijos dalys 
būtų sujungtos ir suteikta 
šaliai laisvė. Vakarų “de
mokratai” argumen t a v o, 
kad “dar per anksti”, kad 
somaliečiai “nemokės pa
tys. tvarkytis*’, nes jie' atsi
likę. i

Anglija ir Francūzija -sa
vo plotus ir toliau laiko kaip 
kolonijas. Vyriausia ten 
valdžia — jų prisiųsti gu- ūpas už susijungimą 
bernatoriai ir 
policija. Anglija ir Francū
zija laiko ten armijos dali
nius, kad nuslopinti bent 
kokį vietos gyventojų pasi
priešinimą.

Kas dėl buvusios Italijos 
Somalijos, tai jos jau nega
lima buvo palikti senoje pa-

Rytinėje Afrikos dalyje, 
prie Indijos vandenyno ir 
Adeno užlajos, yra dideli 
plotai, vadinami Somalija 
(Somaliland). Somalija turi 
kelių šimtų mylių didjūrio 
pakraštį, tinkamą įrengi
mui gerų prieplaukų. Soma
lija iš piet-rytų rubežiuoja- 
si su Ethiopija ir ją atski
ria nuo vandenyno. Todėl 
imperialistai galėjo užgrob
ti Somalija, bet jiems nevy
ko pavergti giliau sausumo
je esamos Abissinijos (Ethi- 
opijos).

Pirm Antrojo, pasaulinio 
karo Somalija buvo paver
gę anglai, Prancūzai ir ita
lai.

Anglų Somalija yra prie 
Adeno užlajos. Ji užima 68,- 
000 ketvirtainių mylių ir tu
ri 700,000 gyventojų. Svar
biausias miestas ir prie
plauka Berberą.

Francūzijos Somalija yra 
ten pat, į šiaurę nuo anglų 
Somalijos. Francūzų valdo
ma Somalija užima 9,071 

t ketv. mylią ir turi apie 80,- 
D00 gyventojų. Svarbiausias 
miestas ir prieplauka Dži
buti. Iš šios prieplaukos 
francūzai yra nutiesę gele-‘j_, . m .. , T,
žinkelį iki Addis-Ababa,' W -11 Itą- 
Ethiopijos sostinės. 1 nuo 1950 iki

1 J -11960 metų, Jungtinių Tau-
Didžiausį Somalijos. plo-' tų priežiūroje. Ten yra šu

tą valdė Italija. Ji tęsėsi 
šimtus mylių Indijos van
denyno pakraščiu. Tai dide
lė šalis, užima 194,000 ket
virtainių mylių.
apgyventa, nes gyventojų . 1960. metais, buvusi Itali- 
yra tik apie 1,250,000, jos Somalija tūri gauti sa-:

Bendrai visa Somalija. ųž- vo tautinę laisvę r- nepri
ima , 272,000 kętvųtajnių klausom,ybęi .Ir tas laikas 
mylių ir- turi ąpię 2,300^000 jau netoli.
gyventojų. Visų tri jų plotų “demokratai” įvėl kalba, kad 
gyventojai yra afrikiečiai,‘dar somaliečiai “negalės pa- 
labai mažai tėh: gyvena eū-; tys? valdytis“’ 
ropiečių, jų.yrą tik .pamario ri patyrimo 
miestuose. Gyventojai: ūžsi- senia1<v^7J(Tr..r.
ima ž vėjy b.a , -medžiokle, ■ tą pat savu laiku _____
galvijų auginimu - ir žemės apie rusus, kinus, indone- 
dirbimu. i ■. ..: 'žus, egiptiečius ir kitus.

daryta vietine valdžia 
priešakyje su premjeru A. 
Issa,. kuris veikia italų ir 
Jungtinių Tautų atstovų

Bet retai priežiūroje.
f VAJA 7 i* 11 1 f wi /i i z.

Todėl Vakarų

”;‘riės “jie nėtu- 
”. Žinoma, t tai! 

ial w
pat savu laiku tvirtino

ka, kurios prezidentu yra 
Nasser^ Caruthers 
kad somolilandiečiai 
iš Kairo kalbas, 
transliuoja iš radijo stoties 
“Laisvosios Afrikos Bal
sas”. , . ( •

Korespondentas mano, 
kad vargiai pavyks Vakarų 
“demokratams” pastoti ke
lią Somalijos , gyventojų 
vienybei.

KUBOJE ĮVYKS NAUJI 
BALSAVIMAI BIRŽELY

Havana. — Kubos dik
tatorius Batista paskelbė, 
kad birželio 1 dieną bus 
nauji rinkimai. Jis atsišau
kė i Romos katalikų bažny
čios vadus, kad Jie pagelbė
tų jam atsteigti šalyje tvar
ką.; Sako, kad jo priešai, 
veikiantieji iš Miami mies
to, jau sūsiškaldė.

rašo, 
girdi 

kurias

gyvenime permaina įvyko 
tik tada, kada žmogus per
ėjo nuo medžioklės prie 
žemdirbystės.

Antroji atėjo su mašina.
Trečioji, kuomet Rusijoje 

įvyko revoliucija ir davė 
pradus beklasinei socialinei 
santvarkai.

Ketvirtoji, kai Tarybų 
Sąjunga paleido į erdves du 
sputnikus.;

Veikiausia per pastaruo
sius keletą metų niekas ne
sukėlė Amerikoje tiek susi
rūpinimo, .kaip pasekmin
gas Tarybų Sąjungos palei
dimas į erdvę dirbtinio že
mės palydovo. Susimaišė 
mūsų šalies pozicija šalta
jame kare ir \privedė prie 
persiorientavimo. Dar dau
giau: Sputnikai ir dabarti
nis mūsų “Exploreris” ver
čia visus rimtai susirūpinti 
visos žmonijos ateitimi.

Dirbtinieji žemės palydo
mai- padangėje yra ženklai, mas, 
kad žmonija turi persiorga-1 ma pranašesnė ir kad jai 
nizuoti iš pamatų, nes mes pastoti kelią, turėjo jtada- 
gyven'ame laikotarpyje pa- ryti daug pakeitimų ten, 
matinės revoliucijos žmoni- kur jis tebeviešpatauja. Pa
jos kovoje už ateitį.

Progresas einą pirmyn
vyzdžiui, jis turėjo nusi
leisti žmonių reikalavimui 
ir įvesti bedarbės ir senat- 

Progreso niekas negali vės apdra.udą, nes iš 
sulaikyti, nes mokslui nėra patyrimo žino, kad repre- 
ribų. Progreso eigoje at-,sijomis ir priespauda (nors 
siranda mašina, kuri pa-, ir jų neatsisako) trečios re- 
reikalauja įš pamatų per-'yoliucijos sutramdyti. , ne
keisti reikmenų gaminimo (Įmanoma.
būdus, neš mašina reikalau- p .
įa aukętai' laivintu darbo' Bet kova tarpe šių dviejų 
rankų/ ' Kapitalistinėje sis- socialinių sistemų, kaipvie- 
temoje kiekvienos mašinos 
atsiradimas-’ neišvengiamai 
išmeta iš darbo ypatingai 
daug ncįaivintų darbi n in-

O i L-1 
ia gimątą trečia* revolių^ 

pamatą 
i ir ku-

sey yalstija prašo iš federą- Č 
lč^valdžios>$388,50p,000 pa^ c4ia^ tyP’iĮ ;pąd^dai; £ 
^albbs* Viėškėlnt rakalamš. o^IašineT visūoiūenėi

tariniu, ’ taip m o :k s 1 i n i ū 
frontu. eina su didžiausiu 
Įtempimu. Tačiau ir čia 

arkąr pasirodė 
kS? phroMb jos

progresas užkariavime erd
vės. J. Bimbti

*

J. BALTUŠIS RAŠO.
■■ 1 • . . *

'’'Gyvenimas sparčiai vystosi pirmyn.,
r 4 '• ’ • , i

Lietuvos rašytojas J. Bal
tušis parašė Laisvės re
daktoriui įdomų laišką, iš 
kurio žemiau paduodame 
kai kurias, liečiančias svar
besnius visuomeninius daly
kus, ištraukas. Laiško au
torius sako:

Naujienų pas mus viso
kių, tik nežinau nuo ko pra
dėti. Pirmiausia, ’ žinoma, 
mūsų mielojo Jono Šimkaus 
sveikata. Buvau pas jį, kal
bėjausi. Sustiprėjęs nepaly
ginamai. Atsisėda, atsisto
ja jau pats, be mekeno pa
galbos ir jąuJ .net .pereina 
porą kartų per palatą, laz
dele pasiramščuddamaš, tik 
dėl visa ko Veikia jį kiek 
prilaikyti —1 daugiau dėl 
psichologijos, negu iš tikro 
reikalo. Jau ir jo paraly- 
župtoji ranka ėmė dubti' re
fleksus; s masažuojant su
griebia jis pirštais masa
žuotojos ranką ir, suspau
džia. Vadinasi, ir ranka at
sitaisys. Gydytojai jau su
tinka išleisti jį iš ligoninės 
į namus. Dabar skubos, ke
liu ruošiamas jam naujas 
patogus butas, gražioj vie
toj, ant Neries krajito, ir 
neaukštai. Tai bus. šventė 
mums visiems, kai grįš jis 
namo, tai bent pasidžiaug
simi Juk, atvirai kalbant, 
prisirūpinom gerokai, o 
dažnai ir viltį prarasda- 
yom: atsitikimas juk buvo 
labai sunkus. Matyt, pats li
kimas pagaili reikalingų 
gyvenimui žmonių ir grąži-

na juos į dai’bą. O darbų ir 
planų vi'sokių — pilna Jono 
galva. Ketina rašyti daug 
apysakų, kurias gulėdamas 
esąs apmąstęs, žada imtis 
net romano, apskritai, ku
pinas gražiausių kūrybinių 
polėkių. Duotų tik dievas 
jam proto pakankamai, kad 
nepersitemptų iš karto prie 
darbų puolęs, patausotų sa
ve, prisilaikytų režimo, ko 
jis iki ,šiol nįekąip nedary
davo Jr. prikalbinamas ne
sileisdavo. , Na, tikėsimės 
paties geriausio.

Mūsų literatūroje didelis 
pagyvėjimas. Padidinome 
“Pergalės” žūrhalą geru 
gabalu,'pakeitėm’net jos. iš
vaizdą. '■ Dabhr išeina soli
desnis;. Ghl jau gavote 1 nu- 
nldij?'' Antrasis baigiamas 
spausti. Išeina naujas žur
nalas “Mp’kšleivis”, išėjo 
naujas Vilniaus dienraštis 
“Vakarinės n a u j ie n o s”. 
Jaunųjų rašytojų almana
chą “Jaunieji” projektuoja
me paversti: periodiniu lei
diniu (žurnalu). Dar žada 
pasirodyti kęli nauji perio
diniai leidiniai, žodžiu, tur- 
tėjame ir pilnajame, duok 
viešpatie tiktai jėgų užpil
dyti ' visų" tų leidinių pusla
pius. Ną, ir su jėgomis skųs
tis • nelabai išpuola.. Prieš 
savaitę susirinkome, pasi
kalbėjome su jaunaisiais, 
pradedančiaisiais rašyto
jais, ir paaiškėjo čia; kad 
jau dabar \ galima išleisti 
apie 15 naujų knygų, pri
klausančių^ vien jaunųjų

rašytojų plunksnai. Ir ne 
bet kokiai plunksnai, o jau 
daugiau mažiau įgudusiems 
talentams, pasireiškusiems 
periodikoje. O juk dar kru
ta ir senieji, ir kaip dar 
kruta. V. Mykolaitis-Puti
nas įtemptai dirba prie 
“Sukilėlių” romano II to
mo, I. Simonaitytė rašo 
naujus kūrinius, J. Grušas 
parašė naują. pjesę apie 
Kauno Hidroelektrinės sta
tybą, A. Venclova baigia 
jau ruošti stambų romaną 
iš 1940 metų, dirba J. 
Paukštelis ir L. Janušytė, 
dirba T. Tilvytis, H. Korsa
kienė, E. Mieželaitis. Pasta
rasis tik ką išleido • naują 
poezijos knygą “Svetimi ak
menys” — iš' kelionių po. už
sienius. Taigi, kaip iš viskb 
matyti, šiais metais bus ge
ras literatūros derlius, mū
sų rašytojai vėl pradžiu
gins skaitytojus. Kai dėl 
manęs, tai ką tik užbaigiau 
spaustuvei “Parduotų * va
sarų korektūrą. Ne antra
sis tomas, deja, o tik pirmo
jo tomo antroji laidai Išpir
ko viską, šiai ir leidžiama 
vėl. O Sąžinė ėda, kad ant
rojo tomo dar nėr ir yienas 
dievas žino, kada bus. Bai
siai sunkiai sekasi rašymas, 
pats nežinau kodėl taip: 
juo toliau, juo sunkiau vis
kas eina. Na, nepasiduosiu 
visvien, padarysiu žūt būt 
ir atiduosiu skaitytojams, 
juoba labai jau norisi perei
ti prie nūdienės tematikos 
iš dabartinio Lietuvos kai
mo gyvenimo.

turim savus gerai paruoš
tus nacionalinės kinomato- 
grafijos kadrus, sugeban
čius gerai dirbti. Filmas iš . 
tikrųjų pavyko, ypač pui
kiai atspindėta Lietuvos 
gamta, jos ypatybės. .Džiu
gina vaikų vaidyba, ji tie
siog nuostabi. Jeigu šitaip 
kapitalistiniame krašte, 
tuoj apšauktų juos vunder
kindais ir imtų eksploatuo
ti. O čia jie mokosi, ruošia
si gyventi. Gerai pasirodė ir 
aktoriai B. Kurmytė, J.> 
Bernotas, Balandytė ir kiti. 
Netrukus filmas išeina į 
ekranus. Ach, kaip gaila^ 
kad nematysite, pasidžiaug- 
tumėm kartu visi. • ■' 
' Dabar pradedame • sukti 
naują • meninį ■ filmą ' apie 
įžymųjų mūsų revoliucinį 
poetą Julių. Janonį. Scenari
jus A. Mackonio. Stato taip 
pat jaunas lietuvių kino re
žisierius Dab-inskas. Reži
sierius Mikalauskas, užbai
gęs “Žydriuosius horizon
tus”, jau pradėjo darbą su 
dramaturgu A. Gricium -r- 
ruošia kino komediją “Ka
lakutai”. Čia bus daug tau
tosakos, liaudies jumoro. 
Vaidins irgi tik lietuviai ar
tistai O netrukus bus suka-^ 
ma L. Janušytės kino kome
dija “Medaus mėnuo”. To- 

— -jkios tokelės šioje srityje.R.\ Lankausko, j pastaromis dienįmis
rėme lietuvių kinematogra
fijos darbuotojų orgkomįte- 
tą, kurio pirmininku tapau 
išrinktas aš. Greit sudary-

Prieš baigiantis 1957 me
tams daug važinėjau po ra
jonus, buvau kolūkiuose ir 
MTS, Įspūdis geras, gyveni
mas sparčiai vystosi dabar 
pirmyn, kolūkiečių gerbūvis 
žymiai pagerėjęs ir dar ge
rėja! Neblogai išmokta šei
mininkauti, tvarkytis, tai ir 
reikalai geresni. Grįžau su 
pakilia nuotaika, o po kurio 
laiko vėl važiuosiu. Turiu 
silpnybę smelktis į pačius 
nuošaliausius užkampėlius, 
kur joks1 rašytojas’ nėra 
kojos kėlęs, nei teatrai su 
gastrolėmis pasiėkia. Tenai 
man ‘ labiausiai patinka, 
daugiausiai medžiagos su
sirandu ir tiksliausiai tikro
vę nuspėju. Ir atvirai pasa
kysiu, džiugina mane šitie 
užkampėliau Visur verda 
gyvenimas, žmonės dirba, 
mokosi, itin daug skaito,-se
ka įvykius krašte ir pasau
lyje, patys dalyvauja politi
niame gyvenime. Kai suly
ginu su tuo, ką matydavau 
smetoniniais ‘laikais bevaži
nėdamas ant dviračio po 
Lietuvą, tai skirtumas kaip 
tarp dangaus ir žemės! 
Smagu gyventi, smagu 
dirbti, smagu žvelgti į ryt
dieną.

Užbaigėnr. naują meninį 
filmą “Žydrieji horizontai”. 
Scenarijus 
režisierius
Šis filmas grynai pačių lie
tuvių rankų darbas, prade
dant autorium bei režisie-

ikalauskas.

rium ir užbaigiant eiliniu sime visą sąjungą, išvysty^ 
darbuotoju/ Vadinasi, jau,šimė darbą. -- 1 •...
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Apie žymius žmones
Rašo I). M, šolomskas

Kuropatkinas
Senosios kartos lietuviai 

girdėjo apie generolą Kuro
patkina. Ir girdėjo vis iš

liai neteisybės.
Kas gi buvo generolas 

Kuropatkinas? Tai buvo 
karininko sūnus, gimęs 
1848 metais ir baigęs Kari
nių Mokslų Akademiją. Bu
vo n e d i d u kas, apystoris, 
riuolatos gyvas, linksmas, 
daugiau panašus į patai
kaujantį valstietį, negu į tų 
laikų išdidžius generolus.

I Baigęs karinį mokslą jis 
važinėjo Europoje, stengėsi 
susipažinti su kitų šalių ka
riniais patyrimais. Jis 18661 
metais vyko su francūzųi 
karinėmis jėgomis Į Sahara.!

Dalyvauja kare 
prieš turkus

jau visam gyvenimui turė
jo silpną širdį. ;

Jis vėl grįžo i Skobelevo 
dalinį. Pasižymėjo perei
nant per Balkanų kalnus, 
užeinant turkams iš užnu
gario prie Šipkos, kur tur
kai buvo labai sumušti. Po 
karo Kuropatkinas parašė; 
eilę karinių veikalų.

Rusijos—Japonijos 
karas 1904—1905 m.

Nuo 1898 iki 1904 metų 
generolas Kuropatkinas bu
vo Rusijos karo ministras. 
Japonijai ūžpuolus Rusiją, 
jis buvo pasiųstas į Man- 
džiuriją kaip vyriausias ru
sų jėgų komandierius. Ka
riauti prieš Japoniją jam 

' nevyko, bet mintis, kuri pas! 
iclaugelį susidarė, būk jis 
i parsidavė, yra visiškai klai-

Rusijos geležinkelis per 
Sibirą nebuvo baigtas. Į 
Mandžiuriją reikmenis vežė 
ištisa mėnesį laiko. Karas 
ėjo Kinijos žemėje, kur 
gyventojai buvo prieš Rusi
jos imperializmą.

Karo pradžioje rusų kar
eivių buvo nepalyginamai 
mažiau kaip Japonijos. At
vežti po mėnesio kelionės 
rusų kareiviai buvo suvar
gę. Komandieriai buvo di- 

idžiumoje vokiečiai: Steselis, 
! Fokas, Gripenbergas, Ren- 
’ nenkampfas, Stakelbergas 
i ir kiti.

Po karo gen. Kuropatki
nas parašė keturių tomų is
toriją. Jis ten rašė: “Dau
gelis karininkų bodisi karu, 
o daugelis, net turintieji 
aukštus laipsnius, stengia
si apsimesti ligoniais ir iš
važiuoti į užnugarį.”

Kas dėl kareivių, tai jis.

gajaus pozicijų. Amerikos 
prezidentui Rooseveltūi tar
pininkaujant buvo pasira
šyta Japonijos ir Rusijos 
taika.

Generolas Kuropatkinas 
Rusijos - Japonijos kare ne
mažai padarė mili tarinių 
klaidų. Jis vėliau ir patsai 
prisipažino prie jų. Po mū
šio prie Mukdeno jis buvo 
atstatytas ‘iš vyri a u s i o Įį 
komandieriaus vietos. <----
paliko komanduoti tik Pir-, 
mąją rusų armiją, o gene- A. Vienuolio veikale “Iš 
volas N. P. Linevičius, ku-, mano atsiminimų” ypatin- 
ris pirmiau komandavo Pir 
mąją rusų armiją, buvo pa- bus paskutinis ir ilgiausias 

jėgų koman- skyrius “Iš mano atsimini
mų apie Baranauską,” — 
vyskupą Baranauską, poe
tą, aiitorių nemirtinosios 
poemos “Anykščių šilelis.”

Ant. Vienuolio atsiminimai
Pernai Tarybų Lietuvos 

Grožinės Literatūros lei
dykla Vilniuje išleido įžy
miojo Lietuvos ra š y t o j o 
Antano Vienuolio (Žukaus- 

. ko)" atsiminimus. Tai bene 
Yj ir buvo paskutinis Vienuo

lio sukurtas stambesnis vei
kalas. Ir tai, man atrodo, 

Tom bus vienas iš geriausiu jo 
'‘ kūrybos darbų.

A. Vienuolio veikale

gai mums įdomus v ir svar-

prasto žemės kampo grožy-

keltas i visu
dieriaus vietą.

“Mes prieš bobas ir
vaikus nekartausim”

Carizmo pralaim e j i m ą Kaip žinia, vyskupas Anta- 
Mandžiurijoje sekė Rusi jo- nas Baronas (Baranaus- 
įe 1905 metų revoliucija, kas) buvo rašytojo Vienuo- 

. motinos brolis.sake, kad caro valdžia nio-' Revoliucija buvo pasmaug- lio dėdė, 
vežėita. Bet daug generolų at- Puikiai jis jį atsimen'a. Vie-

Prie tų sąlygų nei Kuro-
1877 metais Rusija p ra-', patkinas, nei kitas genero- 

dėjo karą prieš Turkiją už-Jas negalėjo Japonijos įveik- 
4)šlaisvinimą Bulgarijos, užjti Japoniją rėmė Anglija ir 
išvadavimą slavų tautų išį Amerika. Vokietija ir Aus- 
po turkų priespaudos. Ka-jtro - Vengrija, žinodamos, 
ras buvo sunkus. Europos, kad joms teks kariauti prieš 
didžiosios valstybės kenkė; Rusiją, taip pat jai nepadė-

gelbėjo Turkijai, jo. Japonija buvo geriau 
Jungtinių prisirengus prie karo. Jos 
naujausių; karinis laivynas buvo nau- 

šautuvu ir amunicijos. 'jas ir tvirtesnis už Rusijos 
Generolas' Aleksiejus NiA'olimlJ Ryhl kivyną.

kolajus Kuropatkinas pra-. Japonijoje žmonės neap- 
džioje karo komandavo di-| kentė Rusijos, bijojo, kad ji 
viziją. Paskui jis buvo pa-i Japonijos nepavergtų. Iš 

n’An za I.'/a ka/a! tza ■ T o i 1 iVn

Turkija ir

——, ---  ---  ---
bilizavo valstiečius, 
juos kariauti prieš Japoni
ją, kurios tie rusai tik pir
mu kartu ir vardą girdėjo. 
“Karas ijems buvo sveti
mas,” rašė Kuropatkinas.

Rusijos progresyviai žmo-į 
nes, jų tarpe Bolševikų par-; 
tija, norėjo, kad caristai k’a-’Kruzės, 
rą pralaimėtų, nes tai buvo 
carizmui smūgis. Kada Ste
selis atidavė Port-Arturą 
japonams, tai Leninas rašė, 
kad i(ne rusų liaudis, o ca
rizmas gavo gediuga sriū-

sisakė būti • budeliais. Jie, na vasarą Seinuose pas sa
vo dėdę vyskupą busimasis 
rašytojas studentas pralei
do trijų savaičių atostogas.

Įdomių dalykų rašytojas 
papasakoja apie savo įžy
mųjį dėdę. Nors apie jį A. 
Vienuolis kalba su giliausia 
meile, bet taip pat nepa
miršta jo adresu pasiųsti 
keletą kritiškų pastabų, iš
keldamas jojo, Baranausko,

sakė: “Mes prieš bobas ir 
vaikus nekariausime.” Prie 
jų priskaitomas ir Kuropat
kinas.

Žiauriausiai revoliuciją 
' smaugė vokiečiai generolai, 

“ , Tizenh o u s e n a i, 
Rennenkampfai ir kiti.

1916 metais, laike Pirmo
jo pasaulinio karo, genero
las Kuropatkinas kurį lai
ka komandavo šiaurvakari
ni frontą, nuo Rygos iki 

j Vilniaus. Bet vėliau caris- 
Po rusų pralaimėjimo tai pasiuntė jį į Turkesta- 

prie Mukdeno ir Port-Artu-'na, kur jis pinpiau tarna
vo, Anglija ir Amerika vo ir gerai tą kraštą žinojo, 
susilaikė nuo paramos Ja-Caristai laukė į Turkestaną 
ponijai. Jos bijojo, kad Ja- įsiveržimo Afganistano jė- 
ponija perdaug neįsigalėtų.' gų, kurių užnugaryje stovė- 
Tuo pat kartu Rusija sumo- jo Rusijos talkininkė Ang

skilbusio generolo Skobelevo; Japonijos Simokoseki ir Sa- 
Štabo viršininkas. Dalyva- sebo prieplaukų j Korėjoje 
vo mūšiuose. Viename mū- Fusano prieplauką yra tik 
šyje buvo peršautas. Gydy- apie 40 mylių vandens at
lojai skaitė žaizdą pavojin- stos, tai yra, v trims valan- bilizavo armiją ir sulaikė lija. 
ga, bet jis pasveiko, nors doms kelionė. JJaponijos jėgas prie Szepin-j Rusijos liaudies revoliuci-

senatvėje tapimą lenkoma- 
nu, beveik priešu visų tų 
gražių, prakilnių tautinių 
idėjų, už kurias jaunas bū
damas jis taip energingai 
kovojo, kurias jis savo li
teratūrinėje kūryboje taip 
atsidavusiai puoselėjo.

“Dabar kyla klausimas: 
i kodėl gi A. Baranauskas, 
jaunystėje taip gražiai pra
dėjęs, taip aukštai iškilęs 
su savo deimantu ‘Anykš
čių šileliu,” į senatvę lenko- 
m a n u pavirto?” klausia 
Vienuolis. Bet, girdi, “tai 
tema ištisam kursui, Kai 
bus plačiau lietuvių litera
tūros medžiaga išstudijuo
ja.”

Savo “Iš mano atsimini
mų” veikale A. Vienuolis 
yra sukūręs tokių gražių, 
taip meistriškai apdirbti] 
vaizdų, jog jie iš skaityto
jo atminties vargiai kada 
beišdils... Niekados jis ne
pamirš Juozapo Pavievio 
samdines-mergos Alenos ir 
jos tragiškos mirties bei jo-

Viskas paimta iš gyveni
mo, iš tikrų atsitikimų, bet 
apvilkta tokiais gražiais 
meniniais “rūbais,” jog ta
ve, skaitytoją, tiesiog suža
vi, nukelia į tuos senus lai
kus ir atkuria tavyje tavo 
paties kai kuriuos patyri
mus ir išgyvenimus senaja
me Lietuvos kaime.

Sali e ti s

ja prasidėjo, kada Kuropat
kinas buvo Turkestane. Po 
Sovietų laimėjimo Kuropat
kinas padėjo tarybinėms 
karo jėgoms,-kaip ir nema
žai kitų caro generolų.

Vėliau jis apsigyveno 
Pskovo gubernijoje. Rašė 
atsiminimus iš pergyventų 
karų. Jis ten ir mirė 1925 
metais.

Turbininis lėktuvas
Taip vadinasi naujas ta

rybinių aviokonstruktorių 
sukurtas skraidantis apa
ratas. Jis neturi nei spar
nų, nei lėktuvams būdingų 
įtraukiami] ar paprastų va
žiuoklių. Tatai vientisas le
kiantis variklis. Posūkiai, 
kilimas, nusileidimas ir vi
sas turbininio lėktuvo val
dymas atliekamas dujinių 
\airų pagalba, kurie yra 
įmontuoti pačiame reakty
viniame variklyje.

Didelis naujos mašinos 
pranašumas yra tas, kad ji 

| nuo žemės gali pakilti sta- 
.. . 2 _ n . čiai aukštyn. Pakilimui ir

ir°LV^r^ieni° V_e nusileidimui jai užtenka 
-------------------- — ------ į aikštelės, ne didesnės už pa- moc tii I .lorinync? omnvoliii ! v, *cią masiną.

Kol kas turbininis lėktu
vas — eksperimentinis apą^ 
ratas. Tačiau, kaip rašo 
laikraštis “Sovietskaja avi
acija,” yra visos galimybės 
laukti, kad po kai kurio lai
ko pasirodys kele i v i n i a i 
turbininiai lėktuvai, kurie 
galės pakilti ir nusileisti 
bet kurioje vietoje. T.'

Koks tai buvo baisus liki
mas tu Lietuvos žmonelių,!4 c. 7

kurie turėjo parsiduoti buo
žėms! Arba, šflai, jo “Pa- 
vainikė,” pasakojimas apie 
likimą moteriškės, PeČiurie- 
nėą, kuri, vyrui tarnaujant 
kariuomenėje, su kitu vyru 
susigyveno kūdikį! Neišdil
domai skaitytojo atminty
je pasiliks A. Vienuolio 
“Arkliavagio duktė,” “Ge- 
diminaitė ir mužikas,’’ 
“Mano krikšto tėvo kume
liukas,” arba “Susitikimai 
Kaukaze,”' kur jisai taip 
meistriškai mums 
duoja gamtines to

Chester, Pa. — Ford Mo
tor Co. fabrikas, kuris iš 

pavaiz- gatavų dalių gamino auto- 
nepa- mobilius, užsidarė. , • f

Socialistinių šalių bendradarbiavimas 
ir savitarpio pagalba

Rašo J. DU 1)1 NSKA S
Svarbiausias d a ba r t i n ės 

epochos bruožas, nulemian
tis istorinį tautų likimą, yra* 
tai, kad socialimas peržen
gė vienos šalies ribas ir vir
to pasauline sistema. Da
bar kas trecias mūsų pla
netos žmogus gyvena ir dir
ba n a u j o s visuomeninės 
santvarkos sąlygomis.

žmogus žmogui — 
draugas

Susikūrus pasaulinei so
cializmo sistemai, humanis
tinis p r i n c i pas “žmogus 
žmogui — draugas” pirmą 
kartą istorijoje tapo tarp
tautinių santykių pagrindu. 
Bendras tikslas suartina so
cialistinių valstybių tautas, 

^padaro jų draugystę tvirtą 
;r neišardomą.

Nepaprastai svarbus fak
torius, aktyviai padedantis 
didinti socialistinių valsty
bių galią, yra jų ekonomi
nis bendradarbiavimas, taip 
pat jų kultūriniai ryšiai.

Tarybų Sąjunga ir liau
dies demokratijos šalys yra 
gyvybiškai su interesu o t o s 
padėti viena kitai kuo spar
čiau vystyti gamybines jė
gas. Kiekvienos iš šių šalių 

i liaudies ūkio kilimas stipri
na visos socialistinės x sto
vyklos ekonominę ir gyny
binę galią. Todėl jos siekia 
ekonomiškai padėti viena 
kitai, sudalyti plačią eko
nominių savitarpio santy- 
kių sistema. < *•

Visapusiškas 
bendradarbiavimas

iEkonominis ir kultūrinis 
bendradarbiavimas — vie- 
Tia iš • svarbiausių sąlygų, 
įgalinančių sėkmingai vyk
dyti socialistinių valstybių 

ūkio y\rstymo planus,-kelti 
laisvųjų tautų gyvenimo ly
gį. Komunistų ir darbinin
kų partijos, kurios socialis
tinėse valstybėse yra vado
vaujančios, Maskvoje įvy
kusiame pasitarime su pa
sitenkinimu pažymėjo, jog 
toks bendradarbiavimas tu
ri didelę reikšme naujai vi
suomeninei santvarkai nu
galėti. Jos pareiškė nepa- 
lenkiamH' valia ir toliau 
plėsti bei tobulinti tarpusa
vio lyšius taikos ii- socializ
mo labui.

Paimkime, pavyzdžiui, 
svarbiausią ekonominių ry
šių formą — prekybą.

Socializmo stovykloje pre
kyba vykdoma • abipusės 
naudos, lygybės ir savitar
pio pagalbos principais. Vi
sos socialistinės valstybės 
aktyviai dalyvauja preky
boje . Remdamiesi savo ga
linga didžiai išvystyta - tai
kia ekonomika, Tarybų Są
junga parduoda liaudies de
mokratijos šalims įvairius 
įrengimus metalu r g i j o s , 
mašinų gamybos; rūdų ga- 
vybos, chemijos; tekstilės, 
maisto ir kitų pramonės ša
kų įmonėms, traktorius, že
mės ūkio mašinas, kelių 
įrengimus, mineralines trą
šas, rūdas, juoduosius ir 
spalvuotuosius metalus, 
tekstilės žaliavas ir kitas 
prekes. ,

Didelę reikšmę taikiajai 
socialistinei rinkai stiprinti 
turi Kinijos Liaudies Res
publika, kuri eksportuoja į 
naująją pasaulinę rinką že
mės ūkio produktus, pramo
nės žaliavas, tekstilę ir kar 
kurių rūšių mašinų įrengi
mus.

Liaudies dem o k r a t i n ė 
Lenkija tiekia broliškoms

šalims akmens anglies, val
cuotų juodųjų ir spalvuotų
jų metalų, audinių, mašinų, 
laivų, žemes ūkio gamybos 
produktų.

Vengrija eksportuoja žy
mią dalį savo -transporto 
mašinų gamybos produkci
jos, energetikos įrengimus, 
stakles, boksitus, audinius, 
žemės ūkio prekes; Rumu
nija parduoda naftos pro
duktus, miško, medžiagas, 
garvežius, žvejybinius lai
vus, cementą, grūdus.

Bulgarija eksportuoja švi
no ir cinko rūdą, cementą, 
šviežius ir konser v u o t u s 
vaisius.

Čekoslovakijos ir Vokieti
jos Demokratinė Respubli
ka teikia socialistinėms ša
lims įvairius pramonės, 
e n e r g etikos ir keliamojo 
transporto įrengimus, taip 
pat lengvosios pra m o n ė s 
produkciją.

Fabrikai ir įmonės
Svarbią reikšmę socialis

tiniu šalių industrializavi-' 
mui turi vadinamieji komp- 
lektiniai tiekimai — pilnu
tiniai įrengimų kofnplektai 
pramonės objektams aprū
pinti — metalurgijos kom
binatams, mašinų gamyk
loms, tekstilės fabrikams, 
anglies kasykloms, elektri
nėms. Tarybų Sąjunga tie
kia kom plėk tin ius pramo
nė s įrengimus 4 7 8 įmo
nėms, tame tarpe Kinijai-— 
211 įmonių, Lenkijai — 72 
įmonėms, Rumunijai — 56 
įmonėms, Bulgarijai'— 39 
įmonėms. Daugelis šių įmo
nių jau paleistos į darbą. 
Kinijoje pradėjo duoti pro
dukciją pirmoji šalyje au
tomobilių gamykla ir dar

77 įmonės. Seniai jau vei
kia Lenkijos metalurgijos 
kombinatas “Nova; Guta,” 
D ų n o j a u s metalurgijos 
kombinatas Vengrijoje, che
mijos kombinatas Bulgari
joje ir kiti. Žymią dalį-pra
monės įrengimų Tarybų Są
junga liaudieą demokrati
joms šalims ta^į >

Komplek
į broliškas;S|^^^^BE^>-? 
ja - taip p/*g^HBBB|^lo- 
vakija, Lenk?M^lvinrm> '

Taigi, didžiuliai ir įvai- 
riopi pasaulinės socialisti
nės rinkos ištekliai įgalina 
broliškąsias šalis surasti jo
je viską, kas joms reikalin
ga savo ekonomikai nor
maliai vystyti. t
Didžiulis prekybos augimas

Socialistinių šalių tarpu
savio prekyba vis labiau au
ga, atspindėdama nuolatinį 
jų ekonomikos, vystymąsi. 
Pavyzdžiui, Tarybų Sąjun
gos prekių apyvarta su ki
tomis socialistinėmis z šali
mis padidėjo nuo 10,500,- 
000,000 rublių 1950 metais 
iki 22,100,000,000 rublių.

Platus socialistinių valsty
bių bendradarbiavimas už
tikrina joms techninę - eko
nominę ' nepriklauso m y b ę 
nuo kapitalistinio pasaulio. 
Bet tai, suprantama, ne
kliudo socialistinėms šąlims 
lygybės ir abipusės naudos 
pagrindu vystyti prekybą 
su kapitalistinėmis šalimis. 
Tarybų Sąjunga ir liaudies 
demokratijos šalys — nuo
seklūs kuo plačiausio visų 
valstybių ir tautų bendra
darbiavimo šalininkai, nes 
toks bendradarb i a v i m a s 
prisideda prie taikos ir pa
žangos reikaloA

Mokslas ir technika
Socialistinių saliii ekono

minių ryšių sistemoje svar
bią vietą užima mokslinis- 
techninis bend radarbiavi- 
mas —■ pasikeitimas moksli
niais ir gamybiniais laimė
jimais technine savitarpio 
pagalba.

Socialistinės stovyklos ša
lys teikia viena kitai techni
nę kapitalistinės, statybos 
dokumentacija, pramonės ir 
žemės ūkio įmonių, moky
mo-įstaigų, teatrų, ligoni
nių ir kitų objektų tipinius 
projektus, įvairių . naujau
sių konstrukcijų įrengimų 
^brėžinius ir šių įrengimų 
gamybos procesų aprašymą. 
Jos viena pas kitą pasiun
čia specialistus, kurie tei
kia mokslinę - techninę pa
galbą projektuojant ir sta
tant įmones, įdi-egiant į pra
monę priešakinę technologi
ją, įsavinant naujas maši
nas ir įrengimus, perimant 
naujus metodus.

Pastaraisiais metais Ta
rybų Sąjunga perdavė liau
dies demokratijos šalims 
daugiau kaip 5,500 įvairių 
rūšių svarbią techninę do
kumentaciją ir gavo iš jų 
apie 1,700 rūšių tokios do
kumentacijos.

Bend radarbiavimo 
rezultatai

Visapusiškas broliš kas 
bendradarbiavimas suvaidi
no svarbų vaidmenį, nes 
įgalino liaudies demokrati
jos šalis per trumpą laiką 
pasiekti milžiniškus laimė
jimus vystant savo indus
triją. Pavyzdžiui, Kinijoje, 
per penkmetį pradėtos sta
tyti 825 dideli pramonės 
objektai . Pirmojo penkme
čio metais buvo sukurtos 
Kinijai visiškai naujos in
dustrijos šakos—kokybinių 
plienu ir aliuminio gamy
ba, automobilių < gamyba, 

lėktuvų statytį metalurgi
jos,1 energetikos ir kalnaka
sybos Įrengimų, tiksliųjų 
prietaisų ir radijo aparatū
ros gamyba. S u d a r y t as 
tvirtas pagrindas šaliai in
dustrializuoti.

Europoje, esančios liau
dies demokratijos šalys su
gebėjo per trumpą laiką iš
vystyti savo energetikos ir 
anglies - metalurgijos bazę. 
Liaudies valdžios metais to
se šalyse pastatyta dešini- 
tvs šiluminiu hidroelektri
niu, v. .

Lenkija, Čekoslovakija, 
Vok. Dęmokr, Respublika, 
Vengrija, Rumunija žymiai 
padidino plieno išlydymą, 
kuris 1956 metais sudarė 
daugiau kaip 15 milijonų 
tonų palyginti su 6 milijo
nais tonų, kurie buvo išly
domi prieš karą. Tais pa
čiais metais šios šalys išga
vo ^17 milijonų tonų ang
lies^ Prieš karą ten anglies 
buvo išgaunama tik 190 mi
lijonų tonų.

tylašinų gamyba
Tur būt, žymiausius lai

mėjimus Europoje esan
čius liaudies demokratijos 
šalys ^pasiekė mašinų gamy
bos srityje. Lenkijoje, pa
vyzdžiui, Jų gamyba 1956 
metais 9 kartus viršijo 
prieškarinį lygį. Čekoslova
kijos mašinų gamyklos da
vė 4.2 karto daugiau pro
dukcijos, negu prieš karą, 
VDR gamyklos — 2.5 karto 
daugiau. Mašinų gamyba 
užėmė žymią vietą ir' Ru
munijos bei Bulgarijos eko
nomikoje. Šiū šalių techni
nę pažangą gali liudyti tai, 
kad Rumunijoje s u k u r ta 
naftos mašinų gamyba, o 
Bulgarijoje — žemes ūkio 
mašinų gamyba. Rumunija 
dabar ne tik gamina žymią 
dalį reikalingų jai mašinų
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naftai išgauti bei perdirbti, 
o ir eksportuoja jas. Daug 
naujų dirbinių pradėjo 
1956 metais gaminti Veng
rijos mašinų gamintojai. 
Beveik trigubai daugiau, 
negu prieš karą, gamina 
pramonės produkcijos Jugo
slavija.
Kaip socializmas pralenkia 

kapitalizmą
Ypač vaidžiai didžiulius 

socjalizmo pranašumus ro
do, tai, kad socialistiniu ša- 
lių pramonė vystosi spar
čiais tempais: jos dabar ga
mina daugiau kaip keturis 
kartus tiek p r o du k ei jos, 
kiek buvo gaminama prieš 
antrąjį pasaulinį karą. Ka
pitalistiniam pasauliui per 
tą laiką nepavyko žymiai 
padidinti pramonės gamy
bą. Kai kurių socialistinių 
šalių pasiektas aukštas ga
mybos lygis ir spartūs liau
dies ūkio vystymo tempai 
įgalina jas užsibrėžti užda
vinį — per nepaprastai 
trumpą istorinį laiką pavy
ti svarbiausias kapitalisti
nes šalis produkcijos gamy
boje vidutiniškai vienam 
gyventojui.

Tolesnis socialistinių ša
lių bendradarbiavimo plėti
mas ir tobulinimas padės 
joms dar sparčiau žengti į 
p'riekį. Išsiplėtojęs socialis
tinėse valstybėse darbas 
draugiškai suderinant svar
biausius liaudies ūkio planų 
rodiklius organ i z u o j a n t 
tarptautinį gamybos specia- 
bzavinlą ir koope ravimą 
įgalins dar pelniau, negu iki 
šiol, išnaudoti visus pra
našumus, glūdinčius pasau
linėje socialistinėje sistemo
je. Šiam tikslui tarnauja ir 
socialistinių valstybių 
mokslininkų išvien dirba
mas darbas atomo energijos 
taikaus naudojimo srityje.
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' Pavasario giesme 
j (Atsiminimai apie

—Kaip?—nuskambėjo gūdus Sruogos 
balsas . . .

Tuo metu pribėgęs prie mūsų barako 
vyresnysis (Blockaelteste) šėrė per vei
dą Sruogai ir man, plūsdam'asis, kodėl 

'nesiimam pavesto darbo. Abu su Sruoga 
imame lavoną. Jis už rankų, aš už kojų, 
tuo būdu pradėdami savo, kaip kalinių, 
darbą.

—Vadinasi, pirmasis krikštas . ..
—Ne,—paneigė Sruoga.—Aš jau už

vakar vakare gavau lazda per galvą, o 
vakar su Kiškiu nešant kibelį (didelis 
geležinis ąsotis kavai nešioti), pradžiai, 
gavome po pora antausių. Taigi, prade? 
dame įprasti. Ko gero, ir visai apsipra
sime.-

Nunešus trečią lavonu, išgirdome dūs
ių balsą “Pribaikite.” Sruoga išbalo, lyg 
drobė, aš apstulbau Tačiau, kuris iš su
verstų lavonų prašėsi pribaigiamas, ne
spėjome patikrinti, nes čia pat “darba
vosi” dantų technikas su dviem sanita
rais, kupinėdamas auksinius dantis, ku
rie, specialiu Himlerio įsakymu buvo ski
riami Reicho iždui “Zum Sieg” (perga
lei).

Kitą dieną buvome paskirti į vadina
mąją “Waldokolonne” (miško brigados), 
į sunkiausius lageryje darbus, kas reiš
kė— buvome pasmerkti būti užmuštais 
lazdomis. Taip ir įvyko. Vienas po kito 
silpome, tiesiog akyse nykome, nuolat 
mušami, spardomi, utėlių ėdami ir ba
daudami (200 gramų duonos per dieną).

Praėjo kovo, balandžio, gegužės mėne- 
, šiai. Mūsų eilės retėjo . Keli asmenys 

buvo jau mirė, teisingiau sakant — už
mušti; kiti, visiškai nusilpę, nugabenti 
į vadinamąją “ligoninę,” likusieji laukė
me savo eilės į . . . krematoriumą.

Gegužės mėn. pabaigoje ar birželio 
pradžioje mūsų padėtis pasikeitė. Dau
guma buvome paskirti į lengvesnius dar
bus. Praėjus dar savaitei, lagerio va
dovybė pranešė, kad mūsų grupė esanti 
atleista nuo darbo prievolės ir, kas/hori, 
gali nedirbti. Be to, išskyrė mums ^atski
rą kambarį. Tuo būdu atsikratėme\nuo- 
latinių mušimų, kuriais kasdieną buvo
me gana gausiai vaišinami. \

Iš karto bežinojome, ką visa tai reiš
kia. ‘ Išlikę^gyvi pirmieji konclagerio ka
liniai aiškino, kad tatai nieko gero mums 
neduos, o gyvybėmis galime užmokėti 
visi drauge.
• Senieji nelaimės draugai pasirodė tei
sūs. Sužinojome, kad nuo to laiko esa
me . . . įkaitai. Va/iinasi, jeigu 'Lietuvo
je kas nors nudėyvon Rentelną, Hingstą 
ar kurį nors Vylfą, gestapininkams ne
reikės gaudyti/ lietuvių sušaudymui. 
Štuthofe yra jų keliasdešimt, kuriuos, 
surinkus į dujų kamerą, be triukšmo, 
tyliai per keletą minučių galima iš
braukti iš gyvųjų sąrašo.

J

Nuo to laiko kiekvieną valandą laukė
me mirties bausmės, ir ši baisioji dujų 
kameros šmėkla buvo baisesnė, negu ka
torginiai darbai bei nuolatiniai mušimai. 
Be abejo, tam, kas norėjo dirbti, nieks 
nedraudė, tačiau dauguma nuo darbo at
sisakė. Visi buvo pusgyviai žmonės, vos 
besilaiką ant kojų.

Ne kitaip atrodė ir Sruoga, per pir- 
• iriuosius mėnesius visiškai sunykęs. Ga

vęs progą nedirbti, ištisomis 'dienomis 
gulėjo, norėdamas nors kiek pasilsėti ir 
sustiprėti. Tačiau, koks tai buvo poil
sis tokiam intelektui, kaip jis? Tuo me
tu retai kada patekdavo į rankas laikraš
tis, o apie knygą nebuvo ko ir svajoti. 
Be to, ir toliau badavome, nes siuntiniai 
vos ėmė rodytis. •

Niekuomtt nepamiršiu tuo metu įvy
kusio trumpd pasikalbėjimo su Sruoga. 
Parėmęs galvą, žiūri į tolį. Akių žvilgs
nis beveik klaikus.

Apie ką, profesoriau, susimąstėte? Šei
ma? Kūryba?—paklausiau.

—Nei apie šeimą, nei juo labiau apie 
kūrybą negalvoju. Svajoju, kaip gera 
būtų suvalgyti duonos . . . kąsnį.

Abu buvome alkani, ir kalba nutrūko, 
nes kokie skambūs bebūtų žodžiai, gra
žios mintys, ar net genialiausi kūrybi- 

, niai planai — viską turėjo prislėgęs žo
dis “duona.” Tačiau keturiose, nors ir 
didoko kambario sienose keliosdešimt 
žmonių nuo ryto iki vakaro negalėjo sa- 
vitarpy stumdytis, rūkyti ir dūsauti. 

-Reikėjo ką nors sugalvoti, kad slegianti 
pilkuma ir košmariška baimė ryt-poryt 

‘atsidurti dujų kameroje be laiko neuž
muštų. Vėl, kaip Tilžės kalėjime, su-

pragaro dugne
Balį Sruogą) '
galvota kasdien skaityti paskaitas su 
diskusijomis. Kitaip sakant, fizinį badą 
slopinti intelektualia duona. Kasdieną, 
priešpiet, kas nors apie šį bei tą papasa
kodavo. Kiti arba pritardavo, arba pa
reikštas mintis kritikuodavo. Dalis lai
kėsi abejingai, nei patys skaitė, nei dis
kusijose dalyvavo. Per daug buvo nu
kamuoti fiziškai ir palūžę dvasiškai. 
Pastarųjų tarpe pasirodė ir Sruoga. Jo
kie prašymai nepadėjo, jokie argumentai 
neįtikino, nors Sruoga galėjo daug dau
giau papasakoti, negu dauguma mūsų. 
Pernelyg jis buvo sukrėstas fiziškai ir 
dvasiškai.

Porai mėnesių praėjus, visas kalinių 
kontingentas, iš pagrindų nuutėlintas, 
buvo perkeltas į naują, tik ką pabaigtą 
statyti lagerį. Vienuoliktame barake, 
prie pat sargybos vartų, gavome atski
ras patalpas—bloką, turintį du didokus 
kambarius. Viename įtaisėme miegamą
jį, kitame kaip ir “seklyčią.” Naujos pa
talpos buvo daug erdvesnės ir bent tuo 
atžvilgiu galima buvo kiek laisviau gy
venti.

Tuo metu buvome jau užmezgę ryšius 
su šeimomis Lietuvoje, vienas kitas pra
dėjo gauti siuntinius ir tuo pačiu po tru
putį atsigauti. Dirbdamas kalinių rūbų 
sandėlyje (Effektenkammer), kaskart 
daugiau parūpindavau knygų, kurias ad
ministracija atimdavo iš naujai į lagerį 
atgabentų kalinių ir, sumetus į krūvą, 
vėliau degindavo. Knygas slaptomis 
vogdavau ir, grįždamas iš darbo, paslė
pęs užantyje, atnešdavau Į bloką. Kny
gos eidavo iš rankų į rankas ir tuo būdu 
valandai kitai galima buvo pamiršti du
jų kameros šmėklą,, kuri kabėjo virš mū
sų galvų lyg Damoklo kalavijas.

Artinantis rudeniui prasidėjo biaurūs 
orai, kurie ypač įkyrūs pajūry. Tuo tar
pu su apranga buvo striuka. Apsukres
nieji visaip kombinuodavo, lagerio žar
gonu tariant—“organizuodavo.” Blogiau 
buvo su Sruoga, kuris buitiniame gyveni
me pasirodė besąs tiktai bejėgis yaikas. 
Teko šiuo klausimu susirūpinti. Mūsų 
mėginimai įkalbėti Sruogą oficialiai 
kreiptis į administraciją dėl šiltesnių 
rūbų pasirodė bergždžios pastangos.

—Sušalsiu, o j šituos šunis nesikreip
siu, — išgirdome Sruogos atsakymą. t

Sruoga buvo nuoseklus. Kartais va
karinio patikrinimo metu, stovint ištisas 
valandas lauke, profesorius, mindamas 
kojomis vietoje, stovėjo tiesiog pamėlyna
vęs. Gelbėdami padėtį, nutarėme kaip 
nors jį aprengti. Vienas parūpino dalį 
šiltų rūbųuš aprangos sandėlio (Beklei- 
dungskammer), kitus atnešiau aš, ir vie
ną vakarą prispyrėme Sruogą prie sie
nos, reikalaudami persirengti. Ilgai at
sikalbinėjo, bet mudu nenusileidome, ir 
Sruoga pagaliau sutiko. Persirengęs jau
tėsi lyg nesavas, lyg kam skriaudą pada
ręs, ir maža betrūko, kad šiltus rūbus 
būtų nusviedęs. Pagaliau pareiškė:

—Kuo aš jums atlyginsiu?
.Ir vėl teko būti atsargiems, kad Sruo

ga neiškrėstų tikrai “smogiško” pokštą.
(Bus daugiau)

. Mašinos
’ Per Lietuvą, per mūsų kraštą platų 
Mašiųos dunda, aižo arimus.
Mašinos plentus, hidrogesus stato, 
Mašinos veža derliu i namus.K,

Sujudo miestai, skersgatviai sujudo, 
Kranai, kaklus ištiesę, linkčioja aukštai. 
Girdi dūžius, girdi čerškimą gūdų, 
Iš, griuvenų—
Stilingus pastatus pakylančius matai.
Dantingi ekskavatoriai doroja žemę, 
Ir trupiniai, ir dulkės nyksta iš akių. 
Taip griuvenas, taip laužą, 
Praeiti—kaip dėmę—
Jie išima iš rėmų šimtmečio sunkiu.
Kaip nedainuot, nekurti dainą šaunią, 
Kaip trykštančių vaizdų 
Eilėraštin nedėt,
Kad šiltos versmės širdį mum pagauna, 
Kad dėl rytojaus nėr mum ko drebėt.
Mes šimtmečio vainiką 
Paveržėm iš laiko,
Ir amžiais mūsų rankose jis bus, * 
Ir tiem namam tikrai uždėsim kraigą, 
Kuriuos dabar pastatėme perpus.

. , Stasys ĄnglęJcis

Kai kuriems pabėgėliams 
iš Varėnos pasiskaityti

Filadelfietis P. Puodis 
gavo laišką nuo poros savo 
artimų žmonių iš Varėnos. 
Laiškas įdomus tuomi, kad 
jame pateikiama svarbių 
duomenų apie tai, kaip 
anais metais vokiečiai ir 
lietuviški fašistai tame Lie
tuvos kampelyje siautėjo. 
B. M., tarp kitko, rašo:

“Dabar parašysiu keletą 
žodžių apie atsiminimus iš 
praeitų laikų. 1941 metais, 
okupavus vokięčiąms Lietu
vą, rugsėjo mėnesį Varėno
je sušaudė visus žydus. Pir
miausia lietuviai policinin
kai suvarė iš namų žydus į 
sinagogą (škalą), sakyda
mi, kad juos veš į darbą Tai 
žydai pasiėmė su savim vi
sus geriausius drabužius ir 
kitus geresnius daiktus (ra
kandus). Po trijų dienų 
juos išvedė iš škalos ant 
sušaudymo. Kada žydai pa
matė, kad juo ves sušaudy
mui, jie sugriuvo vienas ant 
kito ir pradėjo rėkti. Tada 
varėniškiąi policininkai juos 
po vieną nuplėšdavo nuo 
viršaus, žiauriai mušdami 
ir statė į eilę, nuplėšdami 
nuo jų drapanas, palikdami 
tik su apatiniais. Tada juos 
nuvedė į Varėnos mišką ir 
ten šaudė. Sušaudė apie tris 
šimtus žydų. Vienoje duo
bėje suguldydavo eilę ir su
šaudydavo, paskui guldė ki
tą eilę, ir taip su jais susi
dorojo. Po sušaudymo visi 
policininkai grįžo į sinago
gą ir pasidalino žydų turtu. 
Tai štai koks lietuvio pabė
gėlio veidas!

“Be to, kas tik buvo pri- 
skaitomas prie kairiųjų pa
žiūrų, buvo traktuojamas, 
kaip žydas ir gaudavo žy
dišką maisto ‘davinį: pa
vyzdžiui, 125 gramus duo
nos ir 100 gramų kruopų į 
dieną vienam žmogui, o rie
balų ir cukraus visai ne
duodavo. Jų vaikams ne
leido eiti į mokyklą. Šios 
nuoskaudos teko ir man su 
šeima pakentėti.

“Taigi, kai Lietuva tapo 
išvaduota nuo vokiečių oku
pacijos, tai šie piktadariai 
išbėgo į Ameriką. O kurie 
nespėjo išbėgti į Ameriką, 
tai išbėgo į mišką ir ten 
plėšdavo ir žiauriai kankin- 

• davo ir žudydavo nieko ne
kaltus žmones. Toks, varė- 
niškis Lapiniauskas Vincas 
pats prisipažino, kad jis 
nušovė 25 tarybinius žmo
nes. Tada jis .buvo tarybi
nių organų pagautas ir pa
sodintas į kalėjimą. Savo 
bausmę atsėdėjęs parėjo 
namo. Be to, varėniškis 
Kumpa Vincas, būdamas 
policininku, nušovė rusų 
tautybės partizaną ir daly
vavo prie žydų šaudymo. 
Taipgi atbuvęs savo baus
mę dabar parėjo iš kalėji
mo namo, ir daug kitų to
kių yra. Taigi, tarybų val
džia nešaudo, o tik auklėja 
žmones.

“O Kozkutis Juozas, Sa
vickas Juozas, Savickas 
Martynas (broliai), Palevi- 
čius-Juozas ir daug kitų 
buvo nuvažiavę į Bakąloriš- 
kę (?— Red.) gaudyti tary
binių partizanų ir beveik 
visą kaimą išdegino, net ne
pažiūrėjo nekaltų ž m o- 
nių. Dabar, brangus broli, 
Kozkutis nusiskundžia, bet 
iš kur jis tiek siuntinių 
prisiuntė savo namiškiams, 
geriausių drabužių, kad ne? 
tik visi apsirengė, bet dar 
ir parduoda. Palevičius Juo
zas taip pat prisiuntė kele
tą gerų siuntinių savo bro
liui. Be to, nusipirko mūri
nį namą. Dar vienas būdin

gas faktas, kad Savickas 
Juozas Ipolito s. prisiuntė 
savo žmonai 17 siuntinių ir 
savo vaikams prisi u n t ė 
daug geriausios medžiagos 
ir odos, ir, be to„ prisiuntė 
savo sėbrams, šu kuriais jis 
dirbo Varėnoje okupacijos 
metais.“

O giminaitė P., tarp kit
ko rašo:

“Kada pas mus 1|941 me
tais užėjo vokiečiai, tai bu
vo didelės žudynės. Kas ne
spėjo pabėgti į Rusiją, tai 
tą paimdavo, areštuodavo ir 
trečią dieną . sušaudydavo, 
ir palaidodavo ten, kur eina 
keliai, kad nebūtų žymu? 
kur jie palaidoti. Kada su-x 
šaudė komunistus ir jiems 
pritariančius, pradėjo ma- 
šiškai šaudyti žydlis. Iš vi
sos Varėnos maža kas išbė
go. Iš varėniškių tarpo su-, 
šaudė: Juliukų, muzikantą, 
Burinskų Leirę (? — Red.) 
ir jo sūnų, Keršį (Domkų 
Juozą) ir jo brolį Vincą. O 
iš lagerių Keršį Varėnoje 
pakorė ant topelio. Šiuos 
žmones paminėjau »todėl, 
kad jie buvo senesnio am
žiaus, tai gal ir jūs juos at
siminsite. Ir daug kitų su
šaudė, kurių visų čia net 
negalima surašyti. Šiuos 
žvėriškus darbus, vykdė pa-“ 
tys lietuviai (policininkai), 
norėdami nuo tarybinių 
žmonių prisigrobti turto.. 
Po karo tokiems policinin
kams vietos nebuvo Varė
noje, ir todėl jie visi bėgo, 
kur galėjo. Bet tarybinė 
valdžia jų nežudė. Katras 
buvo suimtas, tas atsėdėjo 
tam tikrą laiką kalėjime ir 
parėjo namo. O yra ir to
kių, kurie pabėgo į Ameri
ką, kaip, pavyzdžiui, -Savic
ko Ipolito trys sūnūs—: Juo
zas, Martynas ir Vadas, 
Kozkutis Juozas, sūnus Jo
kūbo, Paleyičilį Juozas ir 
kiti. Be to, tarybinių žm<y- 
nių vaikams nebuvo galima 
eiti į mokyklą okupacijos 
laikais. O dabar Varėnoje 
yra vienuolikos klasių gim
nazija ir visus vaikus moko 
nemokamai. Ir abelnai šiuo 
laiku gyvenimas pagerėjo. 
Mano vyras Martynas gau
na pensijos 230 rublių. Da
bar sūnus Jurgis baigė mo
kytis ir dirba Vilniuje. ’ O 
sūnus Stasys baigė penkias 
klases ir pavasarį žadam 
leisti mokytis kokio nors 
amato...” ’

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Didelis domėjimasis 
lituanistikos mokslo 

leidiniais
Vilnius. — Vilniaus ir ki

tų respublikos miestų kny
gynuose pasirodę nauji litu
anistikos mokslo leidiniai: 
“Lietuvių literatūros isto
rijos” I tomas, “Lietuvių 
literatūros istorijos chres
tomatija”, “Lietuvių tauto
saka, užrašyta 1944—1956 
m.” susilaukė didelės pa
klausos. Vien Vilniaus kny
gynas Nr. 1 pardavė dau
giau kaip 1000 egz. “Lietu
vių literatūros istorijos” ir 
po kelis šimtus egz. kitų pa
minėtųjų leidinių.

Beveik kasdien eina 
įkurtuves

Kaunas. — Nepaprastai 
išaugo mieste individualių 
namų statyba. Šiuo tarpu 
Kaune nuosavus namus sta
tosi 1,700 šeimų! Miesto 
valdžia visais būdais padė
davo savo namų statyto
jams.

Prieš tūkstantį metų 
iki Kolumbo y

Visiems žinoma, kad Ame
riką atrado Kristupas Ko
lumbas 1492 m. Bet ne vi
si, tikriausiai, žino, kad 1,- 
000 metų iki Kolumbo per 
Aleutų salas ir Alaska, 
kaip per gamtos pastaty
tą transkontinentalinį tiltą, 
Ameriką pasiekė kiniečiai, 
kuriems iš tiesų ir priklau
so Naujojo Pasaulio atradi
mo prioritetas. Apie tai yra 
nemaža istorinių, archeolo
ginių ir etnografinių duo
menų. Iš vienos pusės, se
novės kiniečių metraštinin
kai pasakoja apie budistų 
misionierių keliones i kaž
kokią tolimą, už o.k e a n o 
esančią šalį Fu-šan. Met
raščiuose- randame smulkų 
paslaptingosios šalies gyvū
nijos ir. augmenijos aprašy
mą, kuris atitinka Ameri- 
kos. faunos ir floros ypaty
bes. Be to, smulkiai apra
šyta šalies gyventojų "buitis, 
kuri detališkai sutinka su į 
tuo, ką mes žinome apie se-1 
novės meksikiečius.

Iš kitos pusės, kasinėjant 
senovės Meksikos ir Peru 
valstybių cteritorijose buvo 
rastos dievo Budos statulė
lės ir jo religinė emblema— 
drambliai, kurių, kaip žino
ma, Amerikoje nėra, šios 
statulėlės nieku nesiskiria 
nuo analoginių kiniečių dir
binių. Be to, antropologi
niai daugelio Ramiojo van
denyno pakraščių gyvento
jų bruožai rodo jų giminin
gumą su Aziws gyvento
jais. Pagaliau, kai kurie ar

chitektūriniai ir skulptūri
niai senosios Meksikos kū
riniai savo siužetais ir sti
lium liudija apie savo azi
jatišką kilmę.

Be to, stebina kai kurių 
vardų sutapimas. XVI a. 
pradžioje ispanų kolonizato
rius Kortesas nukankino 
Meksikos valdovą Gautimo- 
ziną, kurio vardas savo 
skambesiu atitinka mitolo
ginį Budos vardą Gautama. 
Viename Panamos senovi
niame paminkle mokslinin
kai perskaitė vardą šak- 
Mol, kuris panašus į kitą to 
pačio Budos vardą — Šakja 
Muni.

Visi sutapimai tiesiog 
stebina. Kai kurie moksli
ninkai spėja, kad visa acte
kų — viena iš pagrindinių 
stambiųjų Meksikos tautų, 
XII a. atėjusi iš šiaurės į 
Meksikos upės slėnį, — kul
tūra kilusi iš senovės kinie-v 

jč-ių kultūros, ši kraštutinį 
j pažiūra nesulaukė didelio 
pritarimo—joje aiškiai per
dėta kiniečių kultūros įtaka 
Amerikos gyventojų kultfr- 

' rai.
! Bet neabejotina viena, 
kad, matyt, prieš tūkstantį 
metu iki Kolumbo, V-ame 
mūsų eros- amžiuje, kinie
čiai užmezgė ryšius su va
karinių Amerikos pakran
čių. gyventojais. Amžiams 
slenkant tie ryšiai nutrūko 
ir buvo užmiršti.

šv.

' t
Gerinkime ir Platinkime

LAISVE
€

Laisvė yra leidžiama du kartų į savaite
Išeina antradieniais ir penktadieniais 
Laisvės kaina Jungtinėse Valstijose

$9.00 Metams, $5.00 Pusei Metų

Kanadoje $10.00 metams
. Lietuvoje $12.00 metams

Pavienė kopija 10 centų

Suretinus Laisves išleidimą, visas Laisvės personalas 
rūpinasi jos gerinimu bei tobulinimu literatūriniai ir , 
technikiniai. Prašome bendradarbių padėti mums šiuo 
atžvilgiu, suteikiant gerų informacijų iš lietuvių judė
jimo šioje šalyje 'ir kitais įdomiais klausimais.

Darbuokimės Platinimu Laisvės
Širdingai dėkojame ilgamečiams Laisvės platintojams 
ir maloniai prašome visų dabar juo labiau darbuotis 
jos platinimu. Dabar Laisvė išeina didesnė puslapiais 
ir turtingesnė raštais. Ji bus skaitytojų namuose veid
rodis svarbiųjų pasaulinių. įvykių. Pasirūpinkim, kad 
ji pasiektų kuo daugiausia namų. •

• • 
r

Rūpinkimės Laisvės Išlaikymu
Prašome kolonijų veikėjų Visur rūpintis Laisvės išlai
kymu. Prašome ruošti pramogas, kur galima ant di
desnės skalės, o kur negalima turėti didesnių paren
gimų rengkite ir mažesnius. Visi žinome, kad prie .da- 

z barbinės brangenybės, kad ir suretinus Laisvės išleidi
mą, finansine parama reikia rūpintis. Rūpinkimės ir 
darbuokimės, kad Laisvė gyvuotų.

Laisvė Eina'Į Lietuvą
"^Laisvės kaina į Lietuvą dabar tik $12 metams. Gi kul

tūriniams santykiams pagerėjus tarp Amerikos ir So- . 
vietų Sąjungos, laikraščių persiuntimas eis reguliariai. 
Tad užsakykite Laisvę savo giminėms ar draugams 
į Lietuvą.

Laisvės antrašas:
LAISVĖ

110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

-------  . ' - i --------------------1........gąj
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PITTSBURGHAS
i * Pittsburghas — antras 
didmiestis Pennsylvąn i j o s 
valstijoje. Jis turi apie 
700,000 gyventojų. Miestas 
yra- išsidėstęs ant didelių 
Allegheny ir Monangahela 
upių krantų.

Pittsburghas—didelis in
dustrinis centras. Jis pra
mintas “Iron City” ir “Smo
ky City” vardais. Tai plie
no karalių centras. Yra 
Jones & Laughlin Steel 
Corp. ir kiti fabrikai, ku
rie pagamina vieną trečda
lį Jungtinių Valstijų plieno 
gamybos, šimtai yra įvai
riausių didelių ir mažesnių 
industrijos įmonių.

Fabrikai dirba, iš kami
nų dūmai rūksta, todėl mies
tą ir praminė tais vardais. 
Pittsburgho fabrikai gami
na geležinkeliams bėgius, 
vagonus, namų statybai I 
plieniniu rėmus, įvairiau
sias mašinas, garvežius, pe
čius ir plieninius vamz
džius. Dirba stiklo, asbes
to, vario, apavų gaminimo 

4*ir kitokie fabrikai. Stato 
iftažesnius laivelius, kurie 
Allegheny ir Monangahela 
upėmis susiliejus į vieną, 
plaukia į Ohio upę.

Pittsburgho apylinkėj yra 
minkštosios anglies kasyk
lų, daug nutūralio gazo, 
aliejaus ir kitų gamtinių 
turtų. Didmiestyje veikia 
virš 1,500 fabriku ir dirb- 
tuvių. Kada fabrikai pil
nai dirba, tai esti darbe 
virš 150,000 darbininkų.
<3? r - • *Is istorijos

Upės buvo ir yra patogūs 
keliai. Kada nebuvo gele
žinkelių, plentų ir Ameri
koje buvo daug miškų, tai 
upės buvo vienatiniais susi
siekimo keiais.

1754 metais anglai ten, 
kur susilieja 
Monangahela 
tvirtove,, kad 
tiems kelią, 
skaitlingešnės
gos ir anglus įveikė, o tvir
tovę pavadino Duquesne 
vardu.

1758 metais 7,000 anglų, 
vadovybėje generolo For
bes, įveikė francūzus, užė
mė tvirtovę ir pavadino ją 
Pittsburghu. Jie pastatė il
ki tą, galingesne, tvirtovę, 
kurią pavadino Pitt vardu 
Anglijos premjero Pitto pa
garbai.

1759 metais anglai pasi
statė ir trečią tvirtovę, 
Pitt No. 2, kuri Amerikos 
revoliuęionierių buvo paim
ta 1774 metais.

Piliečiu karo metu, neto- 
a- 7

Ii nuo Pittsburgho, įvyko 
labai žiaurus šiauriečių ir 
pietiečių mūšis — “Shiloh 
Battle.” 1862 metų baląn-

džio 6 dieną virš 40,000 pie
tiečių, vadovybėje generolo 
A. S. Johnston, užpuolė apie 
33,000 šiauriečių, vadovau
jamų generolo Grant.

Mūšis tęsėsi nuo pat ryto 
iki saulėleidžio. Pradžioje 
pietiečiai ėmė viršų. Bet į 
pabaigą laimėjo šiauriečiai. 
Pietiečiai neteko apie 11,- 
000 užmuštų ir sužeistų, jų 
tarpe buvo užmuštas ir gen. 
Johnston. šiauriečiai\ nete
ko apie 12,000 žmonių. Iš 
abiejų pusių krito negyvais 
arti 4,000 karių.

Kultūriniai centrai
Pittsburghas turi du di

delius parkus, tai Schenley 
ir Highland, kurie užima 
apie 800 akrų plotą. Yra 
Carnegie Institutas, Muzi
kos mokykla, Istorijos mu
ziejus, kuriame kolekcija 
viršija 2,000,000 ekspona
tų, Meliono institutas, Plie
no ir Metalo institutas, 
universitetas, kolegija ir ki
tokios kultūrinės Įstaigos. ■>

1786 metais išėjo pirma
sis laikraštis _ “Pittsburgh 
Gazette.” 1811 metais ant 
Western upės buvo nuleis
tas pirmasis garlaivis. 1787 
metais įsteigta • Pittsburgho 
Akademija, kuri 1910 me
tais paversta į universite
tą. Pastarasis turi apie 
11,000 studentų. Ten moko 
astron omijos ,medicinos, 
astronomijos, medic i n o s, 
vaistini nkystės ir kitų 
mokslo šakų. Universitetas 
turi 100,000 tomų bibliote
ką.

MONTREAL, CANADA
Trumpai apie viską

Sergą lietuviai: F Vir- 
balienė ir 
turėjo operacijas ant vidu
rių. Abidvi gydosi ligoni
nėj. Linkiu draugėm grei
tai pasveikti.

Royal Automobile Club 
kreipėsi į miestą, kad

■ E. MMrtM “,te
ovoniiac nnf viriu Ilas surasti priežastis,

J. T. Čeponiui (jaunieji) 
susilaukė dukters. Motina 
ir duktė O. K.

kodėl tiek daug nelaimių 
įvyksta.

Pernai Montreale per au
to nelaimes sunaikinta tur
to už $20,000,000. Prie to 
daug gyvybių prarasta.

Surinko Montrealietis

Allegheny ir 
upės, įsteigė 
pastotų ki- 
Bet atvyko 

francūzų jė-

Draugų ir draugių inicia
tyva buvo suruošta staig
mena V. M. Raguliam ry
šium su 25 metų vedybi
nėm sukaktuvėm.

Jubiliatams įteiktos ati
tinkamos dovanos, o daly
viai smagiai praleido laiką 
Vytauto Klubo svetainėj, 
kartu su jų bilietais.

Negaliu iškęsti neprane
šęs, kad kovo 22 dieną Vy
tauto Klube ruošiama Juo
zapų vakarienė.

Taigi, nepamirškit, Juo
zai ir Juozienės.

Saiko čiopai sumažino vai-

Toronto, Canada
šaunus gerų draugų 

pagerbimas
Kovo 1 d. Lietuvių salėj 

buvo didžiulis banketas pa
gerbimui J. ir S. Kevėžų ry
šium su gimtadienio ir ve
dybų sukaktuvėmis. Šiomis 
dienomis sukako draugui J. j 
Kevėžai 70 metų. Taipgi šio
mis dienomis sukako' 5 me
tai, kai Kevėžai vedė. Taigi, 
net dvejos sukaktuvės vie
nu kartu.

Draugas J. Kevėža yra 
vienas iš vadovaujančių pa
žangaus judėjimo vejkėjų. 
Kas dar pažymėtina, * tai1

Youngstown, Ohio
MIRTYS

Mirė Kazimieras Bartu
sevičius, sunkaus darbo 
darbininkas. Dirbo geležies 
fabrike. Buvo pavienis. Mi
rė sulaukęs 69 metų am
žiaus. Kadaise prigulėjo 
prie LDS ir LLD, bet pas- 
kutiniai's laikais buvo išsi- 
braukes, niekur nebeprigu- 
lėjo, tik skaitė Laisvę, gy
veno tik su ta diena. Gimi
nių neturėjo.

Taipgi mirė Ona Baskie- 
nė. Buvo gimusi Lietuvoje 
Batakių parapijoje, Taura
gės apskrityje. Mirė.sulau
kus 79 metų amžiaus., Bu
vo vedusi. Paliko liūdesyje 
vyrą Petrą Baskį, tris duk
teris ir du sūnus. Visi vai- 

, kai vedę, turi šeimas.
1 Tegu abiems velionims 
bus lengva šioje , žemelėj e 
ilsėtis. S. J. Eizonas

New Britain, Conn. Francūaja arčiau prie
Vieną gražų sekmadienį 

aldiečiai susiėję pasidalino 
mintimis, pasimokėjo į cen
trą duokles, o kiti rudenį 
buvo pasi mokėję. Dabar vi
si LLD 27 kp,. nariai būsi
me geram stovyje.

Per d. K. Ręmeitienę iš
kilo. klausimas nusiųsti už
uojautą “Vilnies” redakto
riui d. L. Prūseikai jo sun
kioje ligoje. Visi tam pri
tarė ir vietoje sumetė kele
tą dolerių. Vėliau aplan
kius O. Visockienę, primin
ta šis dalykas ir ji prisi-

susitarimo
Paryžius. — Užsienio mi

nistras Pineau pareiškė, jog 
Francūzija nereikal a u j a, 
kad užsienio ministrai bū-, 
tinai laikytų .prirengiamą
ją konferenciją.

Jis mano, kad ministrų 
konferencija būtų geras 
dalykas, mis ji galėtų pa
ruošti vadų konferencijai 
darbą. Bet jeigu kitose ša
lys nenori,, tai ir Francūzi
ja už ją nesivaro.

•NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko ii 
vidaus; apkalame šingeliais: 
sutaisomė pijazus ir dengia
me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis: 
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass. .

Tel.: JA. 4-4576

PHILADELPHIA, PA.

O. Visockienė, dailės ir 
organizacijų rėmėja, jau be
veik pilnai yra susveikus 
po operacijos ant akies. Ga
lės dalyvauti parengimuose, 
Laisvės Choro pamokose ir! 
kitus darbelius atlikti.

Dėl Prūseikos davė šie: 
Ona Visockienė, iš Ken
sington, $5. Po $1: K. Re- 
meitienė, J. Ambrose, A. 
Bakevičia, J. Malinauskie
ne, S. Yurkinį Ščebedai, 
Eva Valley. J.J.Gerdis 43c. 
LLD 27 kp.z $2.57. Viso 
$15. Vikutis

Binghamton, N.Y
Sunkiai serga

Kritiškai serga Jonas Sa- 
'dauskas. Yra suparalyžiuo-

z w A VA. A1AUVVAUV

žiaus, veikia be pertraukos jį vaikščiojant, o vasario 27 
ir nuolatos. Ir šiuo tarpu ryįą j0 žmona atrado jį 
jis yra Sūnų ir Dukterų Jovoje suparalyžiuotą. Pa- 
Draugijos pumos kuopos gaukė gydytoją. Tas, pažiū- 
pirmininkas, Toronto Lie-]įgOnį pasiuntė į Ci- 
tuvių Apsvietos Komisijos ligoninę, kur, šiuos žo- 

džius rašant, Jonas randasi, 
ir yra labai silpnas.

Teko sužinoti, kad Jonas 
Vaicekauskas sveiksta po 
operacijos. Dar vis tebfesi-

kų paralyžių. 1956 metais kad jis, nor ir 70 metų am-'tas. Vasario 26 d. matėme
Montreale buvo 700 susir
gusių, o 1957 metais tik 6.

Dr. G. Charest praneša, 
kad miestas turi 40,000 čio
pų. Patarė tėvam susižino
ti. Skambinkit: UNiversity 
1-3811 local 2161.

Lyga prieš vėžį nori su
kelti $75,000. Prašo paau-

Pinigai bus sunaudoti vė
žio ligos tyrinėjimui, taip
gi pagelbėjimui tiems, ku
rie negali užsimokėti’ už gy
dymą ir vaistus.

narys. Nuo jo neatsilieka'- 
ir draugė Stefanija. Juos 
visuomet matysi susirinki
muose ir parengimuose.

Banketo metu buvo pasa
kytos kalbos, įvertinant jų

KLAIDOS PATAISYMAS
Praėjusio penktadienio 

Laisvėje per mūsų klaidą 
; buvo sumaišytu miestai. Ant 
j korespondencijos iš Eliza
beth, N. J., buvo uždėtas 

; Edgewater, N. J. Atsipra- 
I šiom e mūsų korespondentą
Ukrina. ;

Lietuviai
♦

Pittsburghe yra Ameri
kos lietuvių kolonija.

Pittsburgho lietuviai tu
ri savišalpos ir kultūros or
ganizacijų. Yra progresy-' rėjo 82,077 šunis, kates ir 
vių kuopos. Čia nemažai sa-1 kitus gyvulius .savo globoje, 
vo laiku darbavosi Juozas Dauguma buvo sunaikinta. 
Baltrušaitis ir jo žmona Dr. j Miestui kainavo $11,031. 
Johanna Baltrušaitienė. A- 
bu jau mirę.

Pittsburghe buvo Ameri
kos lietuvių suvažiavimų ir 
seimų. V. Sūnus

♦

Gyvulių Globos Draugija 
Montreale 1957 metais to-

IVVlVn IXcllMUO, IVC1 Uliaill U , t i , i- • -•

nasidarbavima dėl lietuviu lranda Lourdes hgomne.ie. pasietai Davimą del lietu,ių pasve-ko Nel]i gtrolieriįB 
organizacijų labo, palinko- t ...
ta jiems ilgiausiu metu. lr _.irei ... . ,
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Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga .

j Modern Hearing Aid Center •
• 1218 CHESTNUT ST., SUITf 4015 

: anniversary; į

• , SAVE $J0 ,0 $100 M
ŽEYE GLASS AIDS EARETTE AIDS! 1
• BARETTE AIDS J *
• EYE GLASS TEMPLE AIDS ] •
• tlrarlnr Aids m small as a post Mfr1 I
• stamp. Powerful and Clear witbout1 I
• Button-or Cord. We repreaeat manyi •
• manufacturers and carry many differ-( > 
Sent kinds and makes of Hearinr Aids.) , 
Tllere you can select the one you Hear. . 
•with Best and tha way yon liko to. į
• wear the Atd inconspicuously.
• These Aids welrh less than oae-half’ •
• ounce. Free Demonstrations and Teatsl >
• fori your Convenience. ( I

• ALL AIDS CUSTOM FITTED ;; 
••HRS. 9 5; WED. 9-8; SAT. 9 2 •< >

Cambridge, Mass.
Gražus Pridėčkas

Prie praėjusio penktadie
nio Laisvėje tilpusius ko
i’ e s p o n d encijos apie Za- 
viams išleistuvių pobūvį, 
tenka dar sekamą pridėt:

Pobūvis buvj 
draugių N.
V. Kvietkauskienės ir V. 
Mineikienės s u m a n y m u. 
Jiems dėl atminties buvo 
įteikta kukli dovanėlė, o nuo 
parengimo pelnas tapo pa-» 
skirtas laikraščiui Laisvei, 
viso $30.

M. Kazlauskas

Montrealo protes t a n t ų 
mokyklų taryba nutarė ieš
koti mokytojų Anglijoje ir 
Francūzijoje. Keturi atsto
vai išvyks balandžio mėne
sį.

Tuom pat kartu bus ban
doma patirti francūzų mo
kymosi tvarką ir pritaikyti 
ją Montreale francūzų kal
bos klasėms.

suruoštas
Hgaliūnienes,

BALTIMORE, MD.

Mirus

VINCUI STANKEVIČIUI

- Reiškiame gilią užuojautą velionio 
sūnui, marčiai, anūkei, seserim

• ir seserų šeimom.

A. P. Žemaitis
O. Kučiauskaitė
J. O. Deltuvai
J. H. Balsys
J. U. Stanys
P. O. Paserskiai
H. C won .
Draugas .

A. ir sūnus Stanton
A. K. Vitkai
K. V. Yopattai
B. M. Petraitis
Draugas
V. A. Yekevičiai
J. F. Deltuvai
P. K. Kupriai
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Policijos žiniomis, Mont
reale yra 300,000 automo
bilių ir sunkvežimių.

Apią 300 naktinių klubų 
kelnerių demonstravo prie 
miesto valdybos, protestuo
dami prieš užšaldymą klu
bų ir . kabaretų 2 valandą.

Majoras paaiškino, kad li
kerio kontrolė priklauso 
provincijai.

Kailiukų industrijos dar
bininkai, reikalauja pakelti 
algas nuo 14 iki 18 dolerių 
savaitėje, sutrumpinti dar
bo dieną ir kitų pagerini
mų. Derybas veda FWU.

Trys didžiausios unijos 
Montreale, kurioms pri
klauso 300,000 darbininkų, 
šaukia mitingą kovo 22 d. 
Carpenters Hall, St. Law^ 
rence St., kur bus apkalba
mas nedarbo klausimas.

Montrealo Vaikų ligoni
nė, General, Royal Victoria, 
Royal Edward ligoninės 
n sukelti $12,000,000 
dengimui nedatekliaus 
pagerinimui ligoninių.

no-
pa-
ir

Užpraėjusįi. sava i t g a 1 į 
Mojitreale 7 asmenys pra- 
!•

Paulina Jasilionis buvo 
susižeidusi koją, bet dąbar 
jaučiasi geriau.

Vera Kapičiauskienė irgi 
i buvo susižeidusi koją, pa- 

Ateinantį šeštadienį,' kovo slydus skiepe.. Sako, koja 
15 d., įvyks labai didelis.ir buvo labai sutinusi irskaū- 
vaišingąs bąnkętas. Jį ruo-'dėjo.

. šia Kanados Lietuvių Lite-j Katrjna Jozapaitiene bu- 
ratūros Draugijos Toroųto Vo labai susirgusi, beveik 
kuopa. Banketas įvyks Lie- per mėnesius buvo po 
tuvių salėje, 160 Claremont gydytojo priežiūra. Dabar 
St. ir prasidės 6:30 v. v. p0 biskelį eina sveikyn. 

Taip man sakė jos seselė A. 
Žemaitienė, kuri prižiūri li
gonę.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai ir pilnai pasveikti, o 
pasveikusius džiugu matyti. 
Aš pati dar tebesu ligonių 
sąraše. Vis dar negaliu pil
nai pasveikti iš to pereitais 

Ji gyveno šalia Maple-1metais susižeidimo. O dar 
wood miestelio, turėjo savo' tas šaltis ar “flue”, kaip jį 
namelį; Vyras miręs jau čia vadina, prisidėjo. Na, ir 
keli metai. Abu priklausė kankinuosi, jau bus penkios 
prie Susivienijimo 8-os kuo- savaitės kaip esu gydytoj o 
pos, Newarke. priežiūroje. Iš namų dar vis

Mano jauniausia sesutė negaliu toliau išeiti.
pastaraisiais laikais nesv-ei- 
kavo, vėliau josios sūnus, 
matydamas, kad motina ne- 
sveikUoja, pašaukė daktarą, luotai, bet norisi paminėti, 
kuris liepė vežti į ligoninę, Vasario 15 dieną vietiniame 
kas ir buvo padaryta—n U- anglų kalba dienraštyje 
vežta į Beth Israel ligoninę. | “Binghamton Press” pa^te- 
Ten jai buvo padaryta ope-; bėjau paveikslą gražios mo- 

‘ ? sėdinčios automo
bilyje, o šalia stovi policis- 
tas. Skaitau: Mr. ir Mrs. 
Vincent Bekeimpas, iš Bay
onne, N. J., 1955 m. Buick 
susidūrė su 1950 m. G. M. C. 
troku, kuris irgi iš N. J. 
Nelaimė atsitiko ant Haw
ley ir Exchange St. pačia
me Binghamtono mieste.

Pavardė atrodo lietuviš
ka. Ar tik nebus sūnus ir 
marti draugų Bekampių, tų 
gerųjų Laisvės ir vilnies re- 
męjų ir veikėjų, kurie gy
vena Avalon, N. J.? Jeigu 
taip, tai apgailestauju jūsų 
ir tų jaunų žmonių, ištiktų 
nelaimės.

Taipgi įteikta dovana 
minčiai.

Visiems gerų vaišių 
šaliiiiriki&ms

at-

Bus ir šokiai ir jiems gros 
smarkus orkestras. Na, ir 
už viską tereikės pasimokė- 
ti pora dolerių!

Koresp.

Vain Hali, N. J.
Mire Elsie Veiverienė

Beje, nors, truputį pavė-

, daugiausia
/.įtomobilių nelaimėse.

bei krautuvių $21,365.

racija. Pasirodė, kad vidu-teriškės, 
riuose vėžys įsimetęs ir ope
racija nieko segelbėjo—bu
vo jau per vėlu. Už poros 
savaičių, vasario 7 d., mano v 7 7
sesutė mirė. ’

Laike ligos ir ligoninėje ir 
namie ja rūpinosi abu . sū
nūs, kurie abu yra vedę ir 
gyvena vienas Newarke, o 
antras Union, N. J.

Šermenyse ir aš dalyva
vau, bet laidotuvėse negalė
jau dalyvauti, nes pats ne
sijaučiau/ gerai.

Palaidojo ją No. Arling
ton kapinėse, be jokių reli
ginių apeigų. Duodu sū
nums dideli. kreditą. Jos t • zliga, ligoninė, daktarai ir 
laidotuvės jiems atsiejo 
apie 1,500 dolerių. Ir pa
lydovams sūnūs davė už
kandžių, sugrįžus nuo kapi
nių/ Brolis

Josephine

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

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. 
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. Paraše 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1

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

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

ŠLIUPTARNĮAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeris. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 868, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 

Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
Tai yra mokytojas jūsų namuose.

šis žodynas, 
rasite patikrinimą.
KAINĄ $5.50.

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

/ -



ĮVAIRIOS ŽINIOS ' žinios Iš Efliefiuvos■rfl

SOVIETAI PRIEŠ
ATOMŲ BANDYMUS
Geneva. — Konferencijo

je jūriniais klausimais Ta
rybų Sąjungos profesorius 
Tunkinas pareiškė, kad So- 
vietai griežtai priešingi 
atominių ginklu bandymui | dramos teatro aktoriai "ir 
jūrose. Taipgi jis sakė, kad j kt. Sudalytos penkios sek- 
Tarybų Sąjunga yra pa- kijos—pilietinių apeigų, li- 
skelbus, jog per 12 mylių ; t-eratūros ir meno, istorijos, 
nuo kranto jūras skaito sa
vo teritorija jr ^o laikysis.

TARYBŲ SĄJUNGOJE 
UŽSIENIO FILMAI

Maskva. — Tarybinė Ru
džių įstaiga nupirko visą 
eilę filmų .Amerikoje ir Ita
lijoje. Iš amerikinių filmų 
pirmasis bus rodomas “Ka
ras ir Taika,” pagamintas 
Hollvwoode. Italijoje pir
ko filmą, kuriame rodo, 
kaip toje šalyje rusų armi
ja (Suvorovo vetlama) ka
riavo prieš Napoleoną.

ĮSTEIGTI ATEISTU 
NAMAI |

PANEVĖŽYS.-Čia įsteig
ti Ateistų namai. Jų darbe 
dalyvauja apie 70 nariu — 
mokytojai, kultūros švie
timo įstaigų darbuotojai,

paskaitų, “stebuklų” be ste
buklų ir astronomijos.

Ateistų namų uždavinys 
vystyti antireliginę propa
gandą ir skleisti mokslo ži
nias darbo žrųonių tarpe.

Numatyta Naujamiesčio 
ir Miežiškių apylinkių cen
truose atidaryti Ateistų na
mų skyrius.

gazuotam vandeniui, alui, 
odekolonui. Bus atidaryta 
63 maisto ir pramonių pre
kių parduotuvės, iš' kurių 
31 respublikos sostinėje. 
Šiais metais miestų pakraš
čiuose atstatoma 40 specia
lių pastatų parduotuvėms.

Pagerės miestų gyvento
jų aprūpinimas daržovėmis. 
ŠieVnet miestuose bus atida
ryta 20 daržovių pavilijonų.

mojo laikraščio baltarusių 
kalba — pirmasis numeris. 
Laikraštis buvo pradėtas 
leisti 1906 metų rugsėjo 1 
d. Vilniuje. Išėjus keliems 
numeriams, laikraštis, už 
jo revoliucinę kryptį,. buvo | 
uždarytas. Rastasis “Naša Į 
dolia” numeris yra vieninte-|yra nedidelis miestelis Sesi g r, La t Li.’o za m 1\1 i r\ 1 z. ■>
rius.

NEW YORKASI SS
“StebaMai”, ar kas darosi Seaforde?

j Ant Ilgosios salos (Long užsuka druskinę, bet randa 
I Island), prie S. Oyster Bay, 'atsisukusį viršelį; uždaro 

įcukrinę — ją randa atida
us šio laikr’aščio egzemplio-'forc] ..j tą. žodžiu, bonkos, druski-
— I Apie jį mažai kas žinojo, nė, cukrinė, pipirinė ir kiti

----------------- * i- i-.. namų reikmenys arba atši
ldavo, arba persikelia į kitą 
vieta.

Šeima

Didinamas ir gerinamas 
trikotažo fabrikas

'nes. prie salos pakraščių pa
našių miestelių yra apie 
šimtas. Dabar susidomėjo

Detroitiečių Masių šeięna^ 
atsiuntė labuti iš Miamės. 
Rašo, kad šaltų oro bangų 
Floridoj, jie ten nuvke ra
do jau šiltesnį orą. /

Jau kelinti metai, kai 
Masiai žiemos atostogomis 
aplanko Miamę.

Laisviečiai linki j i e m s 
linksmos ir šiltos atostogos.

VĖL VILIOJA SUOMIUS
Paryžius. — Vakariniai1 

imperialistai per du kartus 
buvo suomius sukurstę 
prieš Tarybų Sąjungą. Pir-I 
mu atveju 1939-1940, o ant-| 
tru 1941-1944 metais. Suo
mija tuos karus pralaimė
jo ir po to gražiai sugyve
no su savo kaimynu.

Bet dabar vakariniai po
litikai vėl deda pastangų, 
kad Suomija Įviliojus į an- 
tisoviėtinį bloką.

KOLŪKIO KULTŪROS 
NAMUOSE

JONIŠKIS. — Kiekvieną 
vakarą į Kępalių apylinkės 
kultūros namus susirenka 
kolūkio jaunimas. Vieni jų 
repetuoja tautinius šokius, 
kiti dainuoja, žaidžia šach
matais, skaito knygas bei 

(lakraščius. Įvairiuose me- 
; no saviveiklos rateliuose, 
sudarytuose prie kultūros 
namų, užsiiminėja daugiau 
kaip 100 jaunųjų kolūkie- v • cių.

Jauku vakarais ir kolūkio 
bibliotekoje, kuri įrengta 
kultūros namuose. Ant sta
lų tvarkingai sudėti nau
jausių laikraščių numeriai, 
žurnalai, albumai. Sienos’ I 

; papuoštos plakatais. Bibli- 
' otekoje organ i z u o j a m o s 
knygų parodėlės, rengia
mos. skaitytojų konferenci
jos, leidžiamas sienlaikraš
tis “Žingsnis ateitim” Bib
liotekos vedėja E. Pocevi-’

AUTOBUSE SUTIKO 
BAISIĄ NELAIMŲ

Prestonsburg, Ky. — Nu
kritus autobusui į upę pri
gėrė 28 vaikai, kurie buvo 
vežami iš mokyklos. Tai di
džiausia nelaimė su busais, 
kurie veža mokinius. Tik po 
ilgo ieškojimo surado busą;' , . 
ir apie pusę prigėrusiu vai- tVtoJams P^n'-nkti įdomės- 
kų.

Londonas. — Anglijos 
valdžia, sekdama Jungtines 
Valstijas, atmes Sovietų pa
siūlymą laikyti užsienio m L 
nistrų konferenciją balan- 
Mžo mėnesį.

Washington as. — Kavinė 
sąjungą piet-Yytų Azijoje 
(SEATO) giriasi, kad jai 
sekasi kovoti prieš komu
nistų įtaką.

Roma. — Vyskupas Fior- 
delli apeliuoja į aukštesnį 
teismą. Popiežius ii padrą
sino priešintis “bedieviš
kam” nuosprendžiui.

Tytuvėnų miestelis auga
Tytuvėnai. — Kiekvienais 

metais vis labiau auga ir 
plečiasi Tytuvėnų miestelis. 
Tapęs rajono centru, jis 
pastaraisiais metais pasi
puošė didžiuliu. LKP rajono 
komiteto pastatu, n a u j a 
universaline parduot u v e, 
statomi du mūriniai 8 butų 
gyvenamieji namai, plačiai 
vyksta individualinė staty
ba. šiuo metu nuosavus na- 

, mus. statosi apie 30 tytuvė- 
niečių.

Penkeriu metu laikotar
pyje miestelyje bus pasta
tyta 850 vietų vidurinė mo
kykla- 300 lovų ligoninė ir 
500 vietų kultūros namai. 
Šiaurės rvtu raiono centro I • i.

! daly je išaugs visiškai nauja 
52 didelių gyvenamųjų pa-

3 d. pro 
fabriko 

išvežė

Pirmieji l’etuviški 
dizel'ai

Kaunas. —Sausio 
Kauro remonto 
vartus s.unkvežim’s
du naujus dizelinius varik
lius. Tai pirmi šiame fabri
ke pagaminti lietuviški di- 
zelin’ai varikliai, kurie iš
keliavo į kolūkius.

__ ___ _________ _______ - ___________ ---- - nėra prietaringą, 
sididžiavimu tapo atidaryti Ikės laikraštininkai, bet net Į Herrmann, dirba prie Air 
du nauji departmental tri- iš Anglijos pribuvo “n^ 2

fabrike, šil- London Evening News” 
siuvimas

Kaunas. — Su dideliu pa- ne vien New Yorko apylin-

kotažo “Jėgos” 
kinių baltinių 
smarkiai plečiamas.

Užsitarnauta garbė
Vilnius. — Lietuvos 

Aukšč’ausios tarybos prezi
diumas apdovanojo gaiBos 
raštu Joną Putrėikį už 
ilgametę politinę 
Putreikis jau atšventė savo 
70-tą gimtadienį.

The |France lėktuvų linijos ir 
ir j turi supratimo apie techni- 

The London Daily Mirror” |ką. Jis pakvietė elektros ir 
i korespondentai. | kitokius soecialistus, kad

Kas gi pasidarė? Kas da- ;pabalintų “šposininką”. Bu- 
rosi, tai daugelis mato, bet |vo televizijos ir radijo in- 
kodėl, tai dar tų “stebuklų” ižinieriai, bet niekas nesu- 
niekas nepajėgė išaFk'nti. 'randa kaltininko.

tūlu | Šeima buvo išsikrausčius 
1648 Jias gimines. Bet netrukus 

j parsikraustė atgal. Policija 
Herr-| ‘ ‘ “

kad jie ‘Dar blogiau atsitiko —(cuk- 
irinė perskrido kambarį ir 
i atsimušė į stalą. Tozzi 
|čiupo kepurę ir surikęs, 
j “Čia jau ne žmogaus dar- 

Kart.ą žmogus pra-|rų sala”) per desėtkus metų bas!” išbėgo. Jis po to kapi- 
buvo imigrantu konZ’oliavi- tonui sakė, kad geriau jį 

Joje laikyda- lai siunčia su “bomais” 
vo ir tuos asmenis, kurie'muštis, bet jau ne prieš 
buvo skiriami iš Amerikos 
deportavimui. Bet dabar

Stebuklai” vyksta 
jo iHerrmanų stuboje, 

veiklą. Redwood Path.
Prieš mėnesi laiko 

manai pastebėjo

Kova prieš narkotikus Amerikoje
Narkotikai — pavojingi ligoninę. E 

nuodai.
deda juos naudoti, tai retai, 
katras susilaiko, ir laikui j mo centras, 
bėgant jie visiškai ^žniogų 
užvaldo. Kadangi jie yra 
pavojingi, tai v a 1 d ž i o s 
draudžiami, bet juos plati
na tie, kuine nepaiso žmo
nių likimo, bile jie tik gali

Seniau buvo paskleistas 
supratimas, kad kinai yra

ni ja net du kartus, k a r p 
pagalba, kovojo, prieš nar
kotikų įvežimą. Ir jeigu 
Kinijoje buvo paplitęs nar
kotikų naudojimas, tai už 
tai atsako Anglijos,

SERGA
Jau buvo pranešta, ■ kad 

yra sunkiai susirgusi Ste? 
fanija Cedronienė ir nuvež
ta į ligoninę, šiomis dieno
mis jai buvo padaryta ope
racija ant vidurių. Kol kas

I ligonė tebėra silpna. Ji, 
'kaip žinia, randasi Luthe
ran ligoninėje, kampas E.

II New York Avenue ir 
P a u 1 St.. B r o o k 1 y n e.

: nuo 2 
iki 4 po pietų i|’nuo 7 iki 8 

i vakare.

[prisiuntė detektyvą Tozzį. Lank v.aiandos:
I I 1 n 11 K 1 ?-< i i r H r i I r I ai y Ir **

kiek laiko serga-
maspethieti|< *

Jau
Šmagorius, 
Šiomis dienomis, daktarų 
patartas, jis išvyko į Flori
dą- poilsiui pas žmonos sese
rį. Tačiau iš ten gauta liūd
nų žinių. Mrs. šmagorienės 
sesuo sunkiai apsirgusi, 
esanti suparalyžiuota.

♦

Juazas Purvėnus jau se
niai serga. Džiugu, kad pa
čią sunkiąją ligos krizę jis, 
jau pergyveno, nors tebesi
jaučią silpnas. Dabar išvy
ko į Long Island tūlam lai-

velnius”.
Laksto druskinė, cukrinė 

sala tam jau nereikalinga, ir kitokį maži dalykai. Ap- 
1955 met. Amerikoje buvo jsiv^rtė knygų šėpa, nugiiu- 

areštuota 6,888 asmenys dėl 7° komoda, sėkmėm ir juda 
tų nuodų platinimo. 1955 kayimai puodeliai. Dabai 
metais Kongreso buvo pri- !au? sako, ir sienose piadė- 
imtas specialus įstatymas J° barbenti. .

- ’ i šeimininkai laikosi tvir
tai. J‘e yra įsitikinę, kad tai 
nėra “dvasiu šuosai”, bet 
kokia gamtinė kliūtis. Jie 
jmano. kad su mokslinikų ir 

Antruoju atveju—nuo pen- technikų pagalba tą “šposi- .

narkotikų plat i n t o j a m s 
bausti. Sugauti tuo prasi
kaltimu pirmą kartą yra 
baudžiami nuo dviejų iki 
dešimties metų kalėjimo.

tai atsako Anglijos, Frau-i kerių iki 20 metų, *o 
jjoieiws veueja fj. rucevi-’ - -----; •' . -. . >. cūzijos ir dalinai Amerikos;čiuoju — nuo iki 40 metų
čienė visuomet parieda skai- *ia1, įgali dirbti visokius peinaoTObiai.'

• . • i . I • -i r] nkn o • iv Izi ilLi iv m n Ilzei d J

t J ninką” pašalins.

nę knygą, trumpai papasa- 
i koja jos turinį.

Kultūros namuose dažnai 
skaitomos paskaitos politi
nėmis ir mokslinėmis temo
mis. Kiekvieną mėnesį iš
leidžiami žodiniai žurnalai.

NAUJA PREKYBOJE
VILNIUS. — Greitu lai

ku bus atidaryta pirmoji 
respublikoje kavinė - auto
matas.

Tokia pat kavinė-automa- 
tas atidaromas Kaune.

Šiais metais respublikos 
miestuose bus įrengti 165 
automatai: degtukams, pa-! 
pirosams, šaltiems užkan-! 

lūžiams, vaisvandeniams, ,

darbus:- ir kulti, ir malkas
piauti, ir vandeni feimoms pastoti kelia
pumpuoti, ir akmenis smul- f 
kinti ir dar atlieka dešimtis'
kitų darbų. Variklių ,žino-|
vai apie dizel’us gerai atsi
liepia: kuro jie sunaudoja

j kalėjimo.
Jungtinėse Valstijose vai- da visais :

Washingtonas. r— i Indone
zijos valdžia pranešė, kad 
Ji subombarduos Standard 
IVacum Co. aliejaus patal- 
i pas Padange. . .

pumpuoti, ir akmenis smul-1 nU0(])1 platinimui. Bet
----- - -- - -2 r. ..—-j:—. pelnagrdbiai Suranda būdus

jų įvežimui ir Amerikoje 
pasigaminimui.

Siilvo- Dr. Howard A.
mažai, priežiūra labai pa- Rus]< jr Federalinio Narko-i 

uz I tiku Biuro pranešimais, tai j 
atA ...... • i„i ♦ ...

prasta, o darbo atlieka 
20 arklių.

Sausio pabaigoje pradėta 
masinė dizelinių variklių 
gamyba.

Rastas pirmasis Baltarusy 
LAIKRAŠČIO NUMERIS

VILNIUS. — Lietuvos 
Mokslu akademijos Centri
nės bibliotekos fo n d u o s e 
rastas laikraščio “1___ „„
lia” (“Mūsų dalia”) — pir-

New. Yorko mieste labiau
siai tie nuodai išsiplatinę. | 
New Yorke yra 40 nuošim
čių šalies narkotikų, arba 
17,600 žmonių juos naudo
jančių. Narko t i z m a s la
biausiai išsiplatinęs tarp 
jaunų žmonių.

Miestas per metus laiko 
išleidžia milijonus dolerių 

Naša do- kovai prieš nuodų platinto
jus ir sergančių gydymui. 
Dabar yra sumanymas pa
versti Ellis salą į narkotikų

PIUNEŠIMAI
Pim.ADMLPHIA, FA

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks į 
kovo 11 d.. 7:30 v. v., 1150 No. 'Ithj

Kviečiame narius dalyvauti,1 
atsiveskite ir naujų n'arių, ar-' 

! pasitraukusius na-
I rius iš kuooos grįžti atgal. Valdvba.

» (37-38)

Riclurtond Hill, N. Y. Pusamže 
moteriškė, tinkama būti draugė ii' 
prižiūrėtoja moteriškos suvirš 60 m. 
amžiaus. Visos privilegijos. Gori 
namai. Alga pagal kvalifikacijas.
Aiti Parapijos-Our Lady of Con- **'?‘*****4‘*4‘4«M’*+*' 
acle. Po 6 v. v. III. 1-4753. Kai-| J 
banti angliškai (37-39) ;

Vyriausybės įstaigos daro1 
planus, kaip sulaikyti nuo-,s 
dų plat’nimą. Yra siūloma | uipgi 
isteioti nuolatini komitetą, >,)a pakvieskite 
verst^ai visus narkotikų, > -
naudotojus paimti į ligoni
nes g y d y t i, dar įvedant 
griežtesnes baudas narkoti
kų platintojams; pravesti 
įstatymą, kad kiekvienas 
narkotikui naudotojas turi 
užsiregistruoti. Yra ir 
daugiau pasiūlymui. 1

Jungtinėse Valstijose,! LLD 14os kuopos susirin
ki ek yra žinoma, narkotikų k;mas įvyks kovo 14 d.„ 7 
naudotoju skaičius siekia, vai., Liberty Auditorijos 

patalpoje. Prašome narius 
‘dalyvauti ir laiku ateiti.

Valdyba

paminklai ,
S. & S. MEMORIALS

Tinkami Paminklai 
Visose Kapinėse

. Lengvi Išmokėjimai 
Visi Paminklai Certifjkuotl 

ir Garantuoti.
602 Greenwich St.

Hempstead, L. I. IV. 1-6850.

4

i MATTHEW A.|Į

naudotoju skaičius 
apie 56,000 žmonių.

Daugiau įvairių parengi* 
m u Laisvės naudai.

Elizabeth, N. J., ir Apylinkė

Aleksandro Skairiaus Pakerbimui

ŠAUNUS POKYLIS
Visi gerai pažįstame Antaną Skairių kaip LDS 
veikėją. Jis daug yra pasidarbavęs, organizaci
jos labui ir už tai yra užsitarnavęs visuomenės 
pagarbos.

Įvyks šeštadienį

Balandžio 42 April
RUSŲ SALĖJE, 408 COURT ST., ELIZABETH 

Pradžia lygiai 7-tą valandą vakare

i 4*❖ 
ž

BUYUS 
(BUYAUSĘAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

• •

*•

Radio City Music Hall, New Yorke, dabar rodomas filmas ‘The Brothers Karamazov’ 
(Broliai Karamazovai), pagamintas pasi remiant rusų rašytojo Dostojevskio veika

lu. Vaid'na žymūs aktoriai: Lee J. Cobb, Maria Schell, Clairė Bloom, Yul Brynner 
ir kiti. Veikalas įdomus. Šiame teatre jis rodomas jau trečia savaitė.

Prašome visų įsitėmyti datą, vietą ir dalyvau
ti pokylyje. Skairius visada dalyvauja veikėjų 
pagerbimui pokyliuose. Įrodykime, kad mes jį 
gerbiame kaip gerbiantį kitus veikėjus.

LDS III Apskrities Komitetas

LLD 185 kuopos susirinkimas'! 
įvyks Kovo (March) 12 d., 7:30 vai. į 
vakare, 110-06 Atlantic Ave., Rich 
mond Hill. Nariai malonėkite at 
silankyti ir Jasimokėti duokles.

Valdyba

Newark 5, N. J. ::
MArket 2-5172 ’Į

426 Lafayette St A;

Ilgametį Veikėją JIOZA WEISS
1

j

j

t
i
i
!
j

Me ji pagerbsime 70 metų amžiaus sukakties proga 
ir kaip ilgų metų L. D. S. centro iždininką 

ir visuomenininką.

Pokyli# prasidės 7-tą valandą vakare

KOVO 29 MARČH
Rengia LDS 3-ji Apskritis kartu su Brooklyn© LDS Kuopomis

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Bus šauni meninė programa
Kviečiame' visus dalyvauti ir tinkamai pagerbti asmenį, kuris 

visą savo amžių darbuojasi kultūriniame lietuvių judėjime.

Norintieji dalyvauti prašomi užsiregistruoti vietas tuojau.

(6 pusk—Laisvė (Liberty)-Antrai, kovo (March) 11,1958
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