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KRISLAI
Ne Washingtone!
Kodėl ne?
M. Dvarionaite.
Paul Robesonui 60 metų.

Rašo R. Mizara

Daugiau keblumu 
viršūnių sueigai

Dideles sniego audros: 
milijonai nukentėjo

Ispanija trauksis 
iš Maroko žemės

Oficialiai paskelbta, kad vir
šūnių konferencija, jei ji įvyks, 
bus laikoma ne Amerikoje, o 
Ženevoje ar kur kitur.

Kodėl ne Amerikoje? Kodėl 
ne Washingtone?

Mes manėme taip; jeigu kon- 
i^rencija Įvyktų Washingtone, 
tai būtų geriau prezidentui Ei- 
senhoweriui, kurio sveikata nė
ra tvirta, kuris, kaip tūli sako, 
“yra pavargęs.“

Vienas Associated Press ko
respondentas sužinojęs prie
žastį, dėl kurios viršūnių kon
ferencija nebus Washingtone? 
Kas ji—toji priežastis.

Girdi, mūsų Valstybės sek
retorius nenori, kad viršūnių 
ferencija nebus Washingtone, 
ne dėl to: su tarybine delega
cija atvyktu Chruščiovas, o tai 
pakeltų jo prestyžą!..

Jeigu Mr. Du 11 esą s taip sa
kė, tai jis dar kartą suklupo. 
Chruščiovo prestyžas pasaulio 
darbo žmonių akyse yra iškilęs 
labai aukštai, ir vizitas Wash
ingtone jo prestyžo nei kiek 
aukščiau nepakeltų.

Galim ė Wti’tfttaH, kdd hb tai 
Du liesa? .turėjo galvoje, pasisa- 
lyčtamas prieš viršūnių konfe
rencijos laikymą Washingtone.

Mr, DuIlesąs galvojo taip: 
jeigu' konferencija įvyktų A- 
merikoje, plintant pas mus ne
darbui, plečiantis depresijai, 
tai galima įsivaizduoti, kokiu 
entuziazmu Amerikos darbo 
žmonės pasitiktų delegaciją, at
vykusia iš socialistinės valsty
bės, kur nėra depresijos, kur 
nėta nedarbo, kur žmonių gy- 
venimo lygis kasdien vis kyla 
aukštyn ir aukštyn’..

Š. m- kovo mėnesio 9 d. Vil
niuje buvo pastatyta Verdi ope
ra ’‘Rigoleto.’’

Vilniaus “Vakarinės naujie
nos“ rašo, kad pagrindiniuose 
vaidmenyse debiutavo net ketu
ri dainininkai solistai: V. Rū
bą ekiu, U. K raškau skaitė, L. 
Kąlauskas ir J. Urvelis. __  _

Bet tai ne viskas!
Dirigentas — orchestro, cho- 

fo ir solistų vadovas — taipgi 
buvo naujas, taipgi debiutavo. 
Kas jis? i •

Tai ne jis, o ji—V. Dvario
naitė, jauna, didžio talento mu
zikė. neseniai baigusi dirigento 
mokslą.

laikraščio bendradarbis Vyt. 
Mažeika šitaip atsiliepia apie 
naują dirigentę: »

“Su didele energija ir vidine 
ekspresija spektakliui pirmą 
kartą meistriškai dirigavo M, 
Dvarionaitė. Jos diriguojamas 
orkestras skambėjo išraiškingu 
ir jautriu akompaniamentu so
listams ir chorui, padėdamas 
pilniau atskleisti operos dra
matiškumą.”

šis Dvarionaitės pasirodymas, 
be abejojimo, yra reikšmingas 
dalykas. Turbūt Lietuovs is
torijoje dar pirmas toks atsiti
kimas, kad moteris — operos 
dirigentas.

- Tenka pasveikinti jauną mu
zikai

čia pat galima priminti, kad 
ir pas mus moterys muzikoje 
vaidina žymu vaidmenį •** kaip

Washingtonas. — Valsty
bės departmental pareiškė 
Tarybų Sąjungai, kad “jau 
užtenka susirašinėj i m ų”. 
kaltina Bulganina, jog jis 
skleidžia propagandą. Tuo 
pat kartu reikalauja iš Ta
rybų Sąjungos, kad ii atsa
kytų Į klausimą: Kokiam 
tikslui turi būti viršūnių 
konferencija?

Taigi, jeigu iki šiol mūsų 
vyriausybei dar nėra su-

| I ................................... II...................  ,,

Lenkija vėl kaltina 
Ameriką ir Vokietiją

I

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė išleido pareiški
mą, kuriame kaltina Vaka- 
rų Vokietijos ir Amerikos 

į valdžias. Sako, kad šios val- 
! džios, nepaisydamos taikos., 
! Įrengia Vak. Vokietijoje 
i atominių ginklų bazes.

“Lenkija turės pasiruoš
ti, kad atremti jai grūmo
jantį pąvojij”, ji sako savo

■ pareiškime.

Apribotos fauną 
produktą kainos 

, r ! . ’ ■

' Washing-to1^^ ■Atstu-' 
vų Butas nutarė,, kad., dar 
vienerius metus farftm pro
duktų kainos pasiliktų da
bartinės. Tai smūgis fame-, 
riams.

Kongresmanai sako, kad 
padarė tarimą tanų idant 
pastojus kelia pragyvenimo 
kainų kilimui, Bet miestų 
gyventojai ne tiek kenčia 
nuo žemės ūkio produktų 
kainų, kiek nuo kitų reik
menų, v

prantamas viršūnių kohe
rencijos tikslas, tai galima
jausti, kodėl konferencijos 
reikalas yra užkliuvęs.

Tuo kartu Tarybų Sąjun
ga pasiuntė Anglijai notą, 
kurioje kietai pareiškia, 
kad viršūnių konferenciją 
Vakarų vadai sąmoningai 
atidėlioja. Bulganinas sako,;

naujus klausimus, o su di
dele paskuba ruošiasi 
karo.

ŽUVO ARTISTAS
MIKE TODD

Grants, N. M. — Netoli 
nuo šio miesto, laike perkū
nijos, lėktuvo nelaimėje, 
žuvo artistas Mike Todd. 
Jis savajame lėktuve skri
do į New Yorką, kur buvo 
surengtas banketas, kad 
įteikti (jam dovaną už ge
riausią vaidinimą 1957 m. 
Kartu žuvo ir Art Cohn, j Vi
džių veikalų rašytojas.

chorų vadovės: Daratėlė Yu- 
den, Mildred Stenšler, O. Til- 
vikienė ir kt.

Šių metų &Uandžio 9 dieną 
artistui-dainininkui Paul Robe* 
šonui sukaks 60 metų amžiaus.

šis įvykis bus atžymėtas vi
same pasaulyje. Antai Indijoj 
ministrų pirmininkas Nehrii 
tiesiog ragina savo šalies žmo-1 
nes rengti pramogas, iškilmin
gai atžymėti žymaus dainininko 
sukaktį visoje šalyje.

Socialistinis pasaulis tą dieną 
taipgi “turi savo kalendoriuje.“ 

O tuo pačiu kartu P. Aobeso- 
nas Amerikoje yra visaip varr 
žomas ir žeminamas; neišlei
džia jam išvykti į užsienį dair 
nuoti, o čia pat dainininkui at
sisako išnuomoti koncertams 
sales

Gėda, gėda! i

ŽUVO 60 ŽMONIŲ, 1,500,000 NAMŲ
BUVO NETEKĘ ŠILUMOS IR ŠVIESOS

Washingtonas. — Ketvir-’ko šilumos ir šviesu 
tadienį oficialiai prasidėjo i ” 1 
pavasaris. Bet taip yra tik 
kalendoriuje. G y v e n i m e 
piet-rytų valstijose buvo 
žiauriausia žiema, kokia iki 
šiol nebuvo žinoma. Virš 

| šeši milijonai žmonių vie- 
! naip ar kitaip nukentėjo.

Sniego, lietaus, galingo ve- ,- ; namų buvoprie i
jo ir perkūnijos audra per-|

— ėjo mio Virginia iki rytinės i
| Mass, valstiios. Labiausiai)
i nukentėjo Marylando. De-i 
j laware, New Jersey, Penn-
i sylvanijos, dalinai Neu

— Jungtinės j Yorko, Conn., Mass, ii
Rhode Island valstijų žmo-) 
nes.

Washingtone ir Baltinio-j .
roję sniego iškrito arti 20)^£\°.ie’ 

Philadelphijoie ir;

Madridas. — 
fašistinė valdžia

400,000 namu buvo be šilu- 
mos ir šviesos, Washingto- 
ne — 170,000, Baltimorėje 
— 100,000, New Jersey vals
tijoje 400,000, ir New 
Yorko valstiioje 330,000.

j Labai nukentėjo Camden, 
j N. J., miestas, kur 155,000 

i buvo be šilumos.

kad ištrauks savo armija iš i 
Pietinės Maroko dalies. Bet ’ 
Ispanija dar laikys savo ka-i 
rines bazes pajūryje: IfniJ 
Ceuta, Melila, Penon mies-' 
tuose ir eilele nedideliu sa-i 
lų.

Pereitųjų metu pabaigoje 
Maroko teritorijoje iškilo 

j karas. Kovojo Liaudies Ar-

Ispanijos i bet organizuota pačių žmo- 
'prane^ė. į nių.

mija, kuri nėra oficialiai 
Maroko valstybės armija,

Iš Maroko prane'a, kad 
' virš 16,000 žmonių atbėgo 
iš Ispanijos Rio de Oro ko
lonijos, kuri randasi prie 

i Atlanto vandenyno, Į pie- 
' tus nuo Maroko.

Pabėgėliai praneša, kad 
ispanai žiauriai terorizuoja 
vietos gyventojus. Ten ga
lima laukti žmonių sukili
mo.

vo pašaukęs Nacionalę 
Gvardiją gelbėti žmonėms.

Nelaimių vietoje žmonės 
; rinkosi į mokyklas ir kito- 
jk'us didelius namus, kur 
i jiems teikė maisto ir kito- 
i kios pagalbos. Netoli Mor- 
Igantown, Pa.; vienoje val- 

susirinko vii
! žmonių, kuriems maisto L;
i pristatė tik armijos lėktų-į1' To]i;ul anff)u nlinis(1..|ų 

vais ir nuleido su parašui-1 » - h„.;didžiumoie'tais i sake, kad Sovietai įau tori
’. v. . v. . įtek ąs raketas, kurio* lJV (U^U .................

Iki šiol yra žinoma J('e siekt už 8.000 mvliu. “Sovie- jau bus $1.875. Eiliniai ka- ,
I* | ’’ v •

; tai nuleido i erdve snutm-; reiviai ir jūrininkai mažai
Ųką. kuris sveria virš 1.200; gaus pridėti. f .

svaru, n Amerika vis dar -----------------
ųegali naleifjtp jil r PASKYRĖ PINIGU

’ ”............................. 1 KELIŲ REIKALAMS >
1 J ‘^Albany. N. ’Y. —Ne\v

•į ko valstiją .tuoiau, ■Išleis“';' 
$62.006,000. vieškeliu, faįsy^

. imui ir nauiu pravedimuiit

“Mus verčia eiti
• • v- • • nį viršumą sueigą

Londonas. — “An^ 
i kitų šalto žmonių i 
. mas mus verčia eiti i viršū- 

Q0O'n’U konferenciją”, pareiškė 
vienas anglų kabineto na-

Ispanija nori gauti 
daugiau pinigą

Madridas.
Valstijos nuo 1953 m. Ispa
nijai jau davė $811,800,00 
vertės ekonominės pagal
bos. Prie to. Ispanijoje bai
gia įrengti Amerikos karo colių,
bazes, kurios atsieis $500,-i apylinkė je iki 25 coliu. 
000,000.

1958 metais Amerika pa - ‘ 
žadėjo Ispanijai dar $268.- nių, todėl snigo ir lijo. Ve-touvo 60 žmonių. 
400,000 vertės ekonominės; jas, kai kuriose valstijose.; sniegas ištirps, 

u per va-Į skaičius gali būti daug di 
ir lietaus i dėsnis.

' audra siautė virš dvi paras.) j p() 'sniėgo' audrų1 šušiclail61 Lvfei;to ” 
Pūga ir vanduoi padarė ne-j potvyiTų pavojus, nes kovo ' | 1 i U'v-* On irn n t n.lri < i ia zi X Y<1 _ •• • ? • 1 * '
automobiliais, bet vietomis.: 
ir geležinkeliais.; Daug tele
fonų ir telegrafo stulpų < iš
vartė. \

Iš Trenton. N. J., prane
ša. kad 30,000 gvvennamių, 
taipgi daug fabrikų ir dirb
tuvių neteko elektros švie
sos ir šilumos. Labiausiai 
n ukentė i o Pen” sylvani ios
gyventojai. Lewittown. nau
jas miestas, netoli Philadel- 
phijos, kuris turi 60,000.gy
ventoju. pusė neteko švie
sos, ir šilumos.

Atlantic City. N. J., mies
tas ir apylinkė tain nuken
tėjo, kad elektros kompani
ja gavo virš 50,000 urane*i- 
mų, iog gyventoiai neturi 
šilumos ir šviesos.

New Yorko miestą ma
žiau kliudė; čia sniego iš
krito* tik anie 10 col’ų. Bet 
apylinkėje buvo blogiau, 

i Long Island saloje vir~ 
1.00,000 gyventojų neteko 
šilumos ir šviesos.

Oro biuras sako,: kad is
torijoje nebuvo tokio blogo 
oro šiuo laiku. Gyventojams 
padaryta labai daug nuo-

Temperatūra 
valstijų buvo virš 40 lains-

džiai ir to negana. Ji reika-; landą. 
Jauja dąr prid.ęŲ $£50,000 
000. ' ■_ ’ ;

I • ’ ■

Meksika minėjo 
žibalo paėmimą

i • • 4 -

Mexco City. — Meksikos 
vyriausybe paminėjo 20 me
tų sukaktį nuo žibalo suna- 
cionalizavimo. Pirmiau alie
jaus versmės p riki a u s e 
Amerikos ir Anglijos kom
panijoms.

1938 metais Meksikos vy
riausybė su prezidentu Car
denas priešakyje sunacio- 
nalizavo aliejaus 
Meksikos valdžiai tvarkant, 
aliejaus gamyba ’padvigu
binta. Į 15-ką metų išgręž
ta virš 2,000 naujų šaltinių.

gamyba.

DANIJA PRISTATO 
SUKILĖLIAMS GINKLŲ“
Padangas. , — Danijos 

“Bretagne” laivas pralindo 
i šia prieplauka. Indonezi
jos kariniai > laivai, kurie 
blokaduoia prieplauką, ap
šaudė laiva, bet jam pavy
ko pasprukti; ' •

Padango m’este yra Su
matros sukilėlių centras. 
Už paros laiko po to, kai 
tas laivas pralindo, du suki
lėliu lėktuvai bombardavo 
valdžios o riauki Bandunge.

INDONEZIJOS LIAUDIS 
LAIMI KOVAS

Jakarta. — Indonezijos 
vyriausybės jėgos uždavė 
didelių smūgių sukilėliams 
Sumatros saloje. Valdžios 
armijos daliniai paėmė Me
dan, Stanvak, Pakanbau ir 
kitus miestus. Jau pilnai 
apvalė nuo sukilėlių
jaus gamybos teritoriją.

•Valdžios kariai apsupo 
sukilėliu būrius netoli Toba 
ežero. Virš . 400 sukilėlių 
perėjo j valdžios pusę.

die-

tai

, Karo tarnautojai 
į gaus daugiau algos

>1 i j os i r Washi ngton as. — Kon- 
snaudi-(greso Ginkluotų Jėgų Ką-

■ mitetas nutarė pridėti al
goms Į metus dar $669,000,- 
000 esantiems karo tarny
boje. Daugiausia laimės 
aukštieji karininkai.

Pirmiau generolo mėnesi* 
pali; ne alga buvo $1,276. o dabai“

i galimą susisiekimą ne vien. mėnesyje sniegas ilgai ne- . « .
automobiliais, bet vietomis.: stovės' .j'HUglĮ! IBIlltanStaS

Vėlausios Oro Bitiro ži
nios. rodo, kad eilėje valsti
jų sniego iškrito iki trijų 
pėdų, o supūtimų vietose 
buvo virš 10 pėdų. Didysis 
Pennsylvania 'Tu e n p i k e 
vieškelis per 130 myrių bu
vo storai sniegu užverstas. 
Dešimtys tūkstančių auto
mobilių ir trokų Įklimpo ir 
sulaikė važiuota judėjimą. 
Panašiai buvo ir sū dauge
liu kitų vieškelių.

Tūkstančiai telefono ir 
telegrafo stulpu • išvartyta. 
Virš 350,000 telefonu apa
ratų neveikė., Daugiau kaip 
1,500,000 gyver.namią, fab
rikų ir kitokių įmonių nete-

SOVIETĄ!, RUOŠIA ;
NAUJA SPUTNIKĄ

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai ruošiasi pa
leisti trečią sputniką. Ma
noma, kad tai bus padaryta 
prieš Pirmąją Gegužės. Šis 
sputnikas taip Įrengtas, kad

mę, vėl nusileis ant žemės.
Pirmasis sputnikas skrai

dė virš tris mėnesius ir at
liko per 1,400 skridimų. 
Ant ras’s skraido jau peik
tas mėnesis. ir vra padaręs 
virš 2,000 kelionių, aplinkui 
žemę.

persęrgšti valdžią . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Londonas. Oxfordo i Pus taisomi keliai jr 'NM,,. 

universiteto laikraštu k a s I ol ko miesto srityjc- ' ,
“Isis’’ išymusdino narla- j- cleveland, _ Ohio vaJst5i.;. . 
mento nario darbie c i o, sukgl6 paskolomis $32r 
straipsni. Ji paraše F Al- . žk reika|amsM .
laun. kuris tarnavo britu ’ _______ •
armijoje ir yra susipažinęs; ANGLU0S KARALIEČifi ■■ 
su .agentūrų veikla. PRIĖMĖ 480 MERGINŲ

F. Allaun rato, kad ang-• T _ . ... .
lai šnipinėja visais Sovietu! l10? .
oasienna-s, siunčia j Tarv. j |ene Elzbieta mates! su 480 
bų žeme savo agentus ir i merginų. Jos buvo priimtos • 
skraido' lėktuvais ■ ant ios. < karahskame paloenije. Tai. 
Autorius rašo: “Arfri tokiosiseni} tradicija, kuria įvede 
kvailos provokac’jos nedali'll kaia lene --z i... 
pradėti karo?” ' ' i pirmoji. Bet jau sis buvo,.

Cleveland. — Ohio valsti*;, •

AMERIKOJE-NEBUS 
VIRŠŪNIŲ SUEIGOS
Washingtonas. . —' 

howerio- vyriausybė; pa
reiškė. kad jį nenoriu idant 
viršūnių konferencija įvyk
tų Jyingfineše Valstjbse. 
Daugelis diplomatų ir poli
tinių veikėjų daro išvadą, 
kad Amerikos’ vyriausybė 
visai nenori, kad tokia kon-

■ paskutinis pakartojimas tos ./ . 
•tradicijos. Nuo dabar kara- > 
lienė žada turėti susitinka

J mus parkuose, kur.1 gali - f 
Ei’sen-; daugiau žmonių** matyti. .

X ■ ' I 1 . . .. ........

NIKSONAS STOJA Už 
DIDESNI UŽSIENIO 

APGINKLAVIMĄ ’ . ■ *
Chicago, - Ill. — Spaudos 

Klubo konferencijoje vice
prezidentas, Niksonas sakė, 
kad reikia dar- pridėti $1,- 
885,000,000 užsienio . talki
ninkų • pagalbai. Kitaip, jis < 
sakė, $44,000,0000,000. iš
leistų Amerikoje kariniam
pasirengimui, bus “veltuj”.j[ferencija įvyktų. 
Dabar užsienio pagalbai i 
yra paskirta $3,942,400,000. i Boston. — FBI agentas 

-----  ——— iPenha, kuris i komunistų
TARYBŲ SĄJUNGOS [eiles istoio 1950 m., ivardi- 

MOKSLININKAI VEIKIA no visą eilę žmonių kaipo 
Vladivostokas. - Tarybų aktyvius kamunistus.

laivas “Vitiaz” išplaukė su
67 mokslininkai. Tai jau jo Washingtonas. — Kari- 
treč’oji kelinė į Antarktį-j nio laivyno specialistai, pa- 
kos sritis. Šį kartą jie dau-Jeidę į erdvės satelitą, jau 
giau tyrinės ramiojo van- , kalba, kad jie dar šiemet 
denyno gylį, tekėjimus, gy- galės pasiekti mėnulį, 
vūniją ir paukščius.

Atlanta, Ga. — Baltieji
Washingtonas. — Pereitą šovinistai išdinamitavo na- 

savaitę tavorinių traukinių mą, kurį neseniai nusipirko 
pareikalavimas vėl sumažė- negrai. Namas nukentėjo, 
jo 6,000. j bet žmonių nesužeidė.

JauFlorence, Italija, 
atstatytas Ponte Santo Trr- ‘ 
.nite tiltas’ per Arno , 
Tai vienas iš gražiausių pa- } 
šaulyje tiltų.

, . » * i.
Tripolis. Tarybų Są- 

junga pasisiūlė Libijai pa
statyti dvi ligonines.

Havana. — Kubos dikta
torius Batista pasiskyrė 
naują policijos viršininką.

Easton, Pa.
/

MIRĖ POVILAS 
PRANAVIČIA

Kovo 23 d. sta’ga mirė . 
Povilas Pranavičia. Pašar
votas Allentowne. Bus pa
laidotas kovo 25 d., antra
dienį. Apie velioni smulk’atl 
bus parašyta vėliau.

\ (Žinią telefonu “pranešė 
L. Tilvikas.) i ./ ,
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r $ 10.06 
and Brazil, 6 months $5.50 
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Canada and Brazil, per year 
Canada
Foreign countries, per year
Foreign countries, G months

ŠIUO METU MARKSISTINĖSE — komunistų ir 
darbininkų — partijose vyksta aštri kova prieš revizio- 
nizmą. Kadangi- revizionizmas išlenda visose gyvenimo 
srityse, tai prieš jį visur ir kovojama. Ypatingai revizio
nizmas pasireiškia politiniame ir kultūriniame gyveni
me, kultūrinėje veikloje ir kūryboje, kuri veikia žmonib 
galvoseną.

Dar 1957 m. lapkričio mėnesį įvykusiame 12-kos ko
munistų bei darbininkų partijų pasitarime Maskvoje, 
revizionizmo klausimas buvo plačiai nagrinėtas, svarsr 
tytas. Pareiškime, kurį tos partijos padarė, specialiai 
buvo pasisakyta tęsti kovą prieš kairųjį 'nukrypimą, 
prieš dogmatizmą, bet vyriausią svorį dėti į kovą pries 
revizionizmą. Priimtoje savo rezoliucijoje toji konferen
cija sakė, jog: “komunistų partijos'dabartinėmis, sąlygo
mis svarbiausiu pavojumi laiko revizionizmą, kitaip ta
riant, dešinįjį oportunizmą, kaip pasireiškimą buržua
zinės ideologijos, paralyžuojančios darbininkų klasės re
voliucinę energiją, reikalaujančios išsaugoti arba atkur
ti kapitalizmą”.

F. Konstantinovas, rašydamas tarybinėje spaudoje, 
nurodo:

“Didėiant marksizmo laimėjimams, jo priešai darbiį- 
ninku judėjimo viduje persivelka marksistiniais drabu
žiais, kartu pašalindami revoliucinę marksizmo esmę. 
Taip buvo bernšteiniados laikais. Kažkas panašaus vyks
ta ir dabar, aštrėjant kovai tarp socializmo ir imperia
lizmo jėgų. Eilėje komunistinių partijų nepastovūs 
elementai/ kaip bernšteinininkai, nori pritaikyti mark
sizmą buržuazijos skoniui, padaryti jį jai priimtiną, “lir 
beralų”. , . . • .

“Šiuolaikinėmis sąlyygomis viena iš priežasčių, dėj 
kūrių atsirado revizionistiniai elementai socialistinių 
šalių kai kurių komunistinių ir darbininkų partijų vidų 
je, greta tarptautinės ir savos, nuverstos, bet, nepribaig 
tos buržuazijos spaudimo, yra spcialistinių. salįų vysty 
mpsi sunkumai, prieštaravimai. Šie suųkumąį ,įvairia 
pjersilau^ia atsparių, užgrūdintų kovotojų sąmonėj# ų 
nepastovių, smulkiaburžuaziniu, elerpentų j Ęe S°L

y/į. Ū teorinių,' gnoseologinių, revi- 
zioiiiz'mo ištakų.'Tai atsisakymas nuo marksihės'aidleky 
• f ♦ ’ 1 J 1 z T • • _ • J . • 1 11 • _____ 1. ‘

Lietuvos Komunistų Par
tijos Dešimtasis suvažiavi
mas prasidėjo Vilniuje va
sario 12 ir tęsėsi keletą die
nų. Tai buvo ’nepaprastai 
svarbus suvažiavimas. Su 
kai kuriomis suvažiavime 
išreikštomis nuomonėmis ir 
išvadomis svarbu susipažin- 

ir Laisvės skaitytojams.
SNIEČKAUS 

PRANEŠIMAS
Pagrindinį suvažiavimui 

pranešimą padarė partijos 
pirmasis sekretorius Anta
nas Sniečkūs. Tai buvo la
bai platus ir išsamus prane
šimas. Jis apėmė 1955-1958 
m. laikotarpį. O.tai buvo di
džiausios svarbos tiek eko
nominiame, tiek kultūrinia
me, tiek politiniame gyvęni- 
me laikotarpis.

Su teisingai pasididžiavi
mu pranešėjas pabrėžė:

“Per ataskaitinį laikotarpį 
Tarybų Lietuvos pramonė 
sėkmingai įvykdė jai nusta- 
tvtus planus. Pramonės _ . 
nmdnkriins išlnidimns nor I P* ofšąjunginių 11

ti

produkcijos išleidimas per 
šį laika padidėjo 44 procen
tais... Metinis bendrosios 
produkcijos išleidimo pla
nas 1957 metais buvo įvyk
dytas pirma laiko. Padidė
jo darbininkų ir specialistų 
skaičius.”

Labai svarbu ir tas, kad 
per šį laikotai-pį “darbo na
šumas pramonėje padidėjo 
23 procentais.” Geriau dir-

bama, tiksliau panaudoja
ma naujoji tarybinė techni
ka.

Beį tuo, kas jau laimėta 
ir pasiekta, negalima pasi- 
tenkinti. A. Sniečkus sakė:

“Kalbant apie mūsų pra
monę, negalima nepažymėti 
rimtų trūkumų jos darbe. 
Mes dar turime eilę atsilie
kančių įmūnių, kurios ne
įvykdo nustatytų joms pla
nų tiek pagal produkcijos 
išleidimą, tiek ir pagal ki
tus rodiklius. Dar daugelis 
įmonių neįvykdo nustatyto 
asortimento plano ir dažnai 
išleidžia žemos kokybės pro
dukciją.

■ “Pramokęs darbuotojai 
dar nepakankamai rūpina
si, kad būtu tobulinamas 
gamybos organizavimas, 
kad būtų gaunama papildo
ma produkcija, geriau iš
naudojant turimą techniką, 
įdiegiant priešakinę techno-! 
logiją ir taikant tobulesnius 
darbo metodus.

“Partinių, tarybinių,
ūkiniu 

organizacijų uždavinys yra 
mobilizuoti vidaus rezervus, 
vykdyti, griežtą ekonomijos 
režimą, likviduoti šturmavi- 
mą, užtikrinti, kad kiekvie-1 
na įmonė Įvykdytų ir vir
šytų planus visais rodik-1 
liais ”tv ' .v , , . v - , . rodyti pavyzdį, turi vado- 
u •1S^ au *??. s ū 5 \s * i vauti. Sniečkus sako :
StatyKivie (treiciau, pigiau 

:r geriau!yy
Pranešėjas neabejoja, jog

Į ką tašo it Sako
.1

daliniu priežasčių, yra ir teorinių

tikos arba nemokėjimas pritaikyti ją, aiškinant sudė
tingus šiuolaikinio istorinio vystymosi, darb'ininkų ir ko
munistų judėjimo vystymosi etapo procesus”. ‘

Vasario mėnesio vidury įvykęs LKP Dešimtasis su
važiavimas (Vilniuje) davė gerą atkirtį revizionizmui'. 
Ypatingai tuo klausimu tvirtai pasisakė A. Sniečkus, J. 
Paleckis, A. Venclova ir kiti suvažiavimo delegatai.

IUNGTINĖSE VALSTIJOSE, kur kapitalistinė san
tvarka yra tvirta, o marksistinis judėjimas palyginti 
silpnas, revizionizmas itin pradėjo kelti galvą darbinin
kų judėjime.

Čia rėvizionistai (tokie, kaip John Gates, Howardas 
Fastas, ir kt.) išstojo su visokiomis savo teorijomis, ža
lingomis darbininkų klasei. Jie pradėjo skelbti, būk 
Amerikos darbininkams tokia partija, kaip komunistų, 
visiškai nereikalinga, nes čia esančios “kitokios sąlygos” 
kaip kituose kapitalistiniuose kraštuose.

Kai kurie reviziortistai bandė aiškinti, jog ameriki
nis kapitalizmas išvengsiąs nedarbd, krizės; kiti pasida
vė net tokiai minčiai, kad būk Amerikos kapitalizmas 
esąs, “liaudinis kapitalizmas”.

Rašytojas Fastas paskelbė savo teoriją, jog, girdi, 
jis marksizmą suprantąs tokį, kuris apima ir bibliją. 
Jam marksizmas — mišinys visokių teorijų, neturinčių 
nieko bendra su marksizmu-leninizmu.

Amerikiniai rėvizionistai skelbia, jog, girdi, ameri
kinis kapitalizmas jau esąs iškritikuotas, dabar reikią 
pradėti socializmo kritiką: marksistai turį visą, savo 
energiją sukaupti puolimui socialistinių šalių politikos ir 
kultūros! . ' ' i

H. Fastui kapitalistinė demokratija jau patapo ge
resnė už socialistinę demokratiją, na, ir dėl to jis prade
dąs jai katutes ploti.

NETENKA NĖ SAKYTI, kad išnaudotojų klasei 
rėvizionistai labai patinka. Kodėl? Todėl, kad ligi šiol 
pačios buržuazijos samdytų “kritikų”, kurie per ilgus 
metus šmeižė socialistines šalis, dantys jau atšipo. Žmoj 
nes pradėjo jų nebepaisyti, neklausyti. Dabar, atsiradus' 
uevizionistams, buržuazija jaučia, kad jai su jų pagalba 
iš tikrųjų pasiseks “į miltus sumalti” socialistines šalis.,

Buržuazija klysta!
Neims daug laiko, kai net patys erštiškiausi * revi-

zionistai, kurie atsuko prieš socialistinį pasaulį didžiai - 
šias savo kanuoles, pasijus, kad nieko jie nelaimi. Gyve
nimas eina taip, kaip skelbia marksizmas-leninizmas. 
Milijonai pasaulio žmonių šiandien stovi su socialistiniais 
kraštais; kolonijinės tautos kovoja už savo laisvę ir ne
priklausomybę, o tuo pačiu kartu kapitalistinį pasaulį 
Užgula didžiulė krizė, nedarbas, kuris, marksizmas sa
ko, yra neišvengiamas kapitalistinėje santvarkoje.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Antvad., kovo (March) 25, 1958

NJEI DRĄSOS, 
NEI PROTO1

> .'i’ii u
Iš. Vokietijos yTarybiį Lie

tuvon sugrįžusi ’ G ą.. 1Į n a 
Dauguvietytė' paraše Tėvy
nes Balse atsišaukimą į ša- 

|vb buvusias drauges pabė
gėles Amerikoje. ' Ji sako, 
khd ji džiaūgiasi sugnžuši 
savo tėviškėn, ir ragina A- 
merikoje* gyvenančias pado
rias pabėgėles grįžti.

Ghicagos kunigų Draugas 
užpyko ant Dauguvietytės 
ii* įdėjo kokios ten Danutės 
P a š k e v ičiūtes atsakymą. 
Atsakymas keistas.

Nieko tokio, kad Danutė 
nesiruošia grįžti. Tai jos 
reikalas. Bet ji elgiasi la
bai negražiai, kai. Galiną ir 
josios jau sugrįžusius drau
gus išvadina bailiais. Gir
di, “jūs grįžote dėl to; kad 
buvote, bailiai. Jūs neturė
jote drąsos apginti savo iš
pirktąją laisvę, nes gyveni
mas svečiose šalyse reika
lauja ryžto, kurio jūs visi 
pristigote. Pristigote ir pa
bėgote, pas komunistus ma
rionetėmis šokinėti.”

Sunku pęt suprasti, kas 
čia šios nčjaįmingo^ mergi
nos norima pasakyti.: Tie, 
kurie atsisako svetimose že
mėse vergauti ii* grįžta savo 
ginitinėn ' Šalinį kad galėtų 
savo darbu ir protu prisidė
ti prie sukūrimo gražios at
eities, jai yra bailiai! Tuo 
gi tarpu kiekvienam nors 
truputį rimčiau galvojan
čiam žmogui tokius pabėgė
lius tenka tiktai nuoširdžiai 
pasveikinti. Bailių titulas 
daug geriau atitinka tiems, 
kurie bijo savo šešėlio, ne
beturi nei noro, nei ryžto iš
silaisvinti iš fašistinio tvai
ko, kurio apimti jie be jo
kio reikalo ir pateisinimo 
bego iš Lietuvos, ir šian
dien, kaip tos “dūšios” be 
vietos, bastosi svetimuose 
kraštuose ir keikia savo li
kimą. Jie nebeturi drąsos 
atitaisyti padarytą klaidą 
ir tapti naudingais žmonė
mis. ' x

Tarybų Lietuvos pramonė' 
ateityje dar sparčiau žengs 
pirmyn.

KILS IR ŽEMĖS ŪKIS
Nuo pramonės A. Snieč

kus savo pranešime perėjo 
į žemės ūkį. Ir čia matome 
daug didelių laimėjimų, j 
Pavyzdžiui, 1 y g i n a n t su' Hnio Komiteto apsistojo 
1955 metais, 1957 m. mėsos Hes ideologinio darbo klau- 
gamyba pakelta 30 procen- ^niais. Komunistai turi ne 
tų, pieno gamyba—23 pro-,tik teoretiškai suprasti 
centais; grudų derlius padi-' marksizmo-leninizmo moks

lą, bet juomi vadovautis sa
vo gyvenime ir veikloje. Tik
tai taip jie pajėgs vaidinti 
jiems istorijos skirtą a van-, 
gardo vaidmenį. Socialisti
nės kūrybos pasisekimas vi
sose gyvenimo srityse pri
klausys nuo to, kaip pajėgs 
ir mokės Lietuvos komunis
tai savo pareigas suprasti 
ir atlikti.

Šiandien Lietuvos, kaip ir 
visų kitų kraštų, komunis
tams tenka susidurti su 
dviem is pavojais. Svarbiau
sią pavojų sudaro “revizio
nizmas, dešinysis oportuniz
mas, kaip buržuazinės ide
ologijos pasireiškimas.”

Šiuo frontu kova buvo ir 
bus neatiaidi. Pranešėjas 
sako!

“Kovą prieš buržuazinės 
ideologijos pasireiš k i m u s 
vieningai remia nepartinis 
aktyvas, platūs Tarybų Lie
tuvos inteligentijos sluoks
niai. Tačiau būtų buvę ne
teisinga nematyti kai kurių 
neigiamų reiškinių ryšium 
su ideologinės <k°vos paašt
rėjimu tarptautiniu mastu 
ir revizionistinės • Į bangos 
pakilimu kai; kuriuose kraš
tuose. > Įvairias revizionisti
nes . tendencijas stengiasi 
aktyviai skatinti i lietuviš
kieji buržuaziniai -naciona: 
listaį, išsidanginę Į Užsie-

sveikata, reikia sustiprinti 
kovą su girtuokli avimu. 
Girtuoklis turi susilaukti 
visuomenės paniekos.”
KOVA SU NUKRYPIMAIS

Ilgiausiai Komunistų Par- 
itijos pirmasis sekretorius į 
! savo pranešime vardu Cent
rinio Komiteto

Darbo unijų 
kovos lauke v

ALBANY, N. Y. — Į 
New Yorko valstijos seime-' 
lį republikonų frakcija įne
šė anti-unijinį bilių. Biliu- 
je reikalaujama, kad unijų 
finansus f ak tinai kontro
liuotų »e pačios unijos, bet 
valdžia.

dėjo du kartus, bulvių—1.7 
karto.

“Pieno primelžimas iš 
vienos karvės kolūkiuose 
per dvejus metus padidėjo 
64 procentais!”

Toliau: “Pastaraisiais 
metais kolūkiuose geriau 
išnaudojama žemė, pagerė
jo pasėlių plotų struktūra.”

Tačiau, ar viskas jau pa
daryta, kas galima padary- 

hi? ' Ne.
“Kolūkiai vis dar nepilnai 

panaudoja žemę. Nepakan
kamai dėmesys skiriamas 
laikinai apleistoms nuo ap
mokestinimo žemėms.” Pra
nešėjas plačiai apsistojo ties 
galimybėmis ir būdais že- 

, mės ūkį toliau pakelti trum
piausioje ateityj. Šiose, kaip 

, ir visose kitose liaudies pa
stangose, komunistai turi

• “Partinės organizacijos 
turi vadovauti šiam pakili
mui, toliau vystyti kolūkie
čių kūrybinę iniciatyva, 
kad jie numatytų tolesnio 
visuomeninio ūkio, augimo 
konkrečias priemones, atsi
žvelgiant į savo galimybes, 
:ir prisiimtų naujus, didės- 
'nius įsipareigojimus socia< 
listiniame lenktyniavime su 
Baltarusijos žemės ūkio 

įdarbuotojais/’ i

TARYBINIŲ ŽIŪROVŲ 
PASTABOS APIE 
R. KENTO TAPYBĄ 

i i ■ ' v . ' -i."
: f Kaip, žpia," snio tarpu 
Maskvoje Puškino Vardo 
Dailės Muziejuje v y k s t a
i<----- ------ - <_, ----, ,
lipinio Rockwell Kent kū- , Vyriausybė ir partija, bu-i
amerikiečio, pažangaus dai-

ryboš,paroda. . . . * 
nešimo, ji yrą gausiai tary
binių žmonių lankoma. Įdo
mu, kaip į Kento tapybą 
žiūri tarybinis, žiūrovas, 
kuriam suteikiama proga 
savo nuomonę trumpai iš
reikšti parodos lankytojų 
užrašų knygoje..

Vienas žiūrovas užrašęs: 
“Mus ypatingai patraukė 
Rockwello Kento peizažų 
energija, gyvumas, optimiz
mas ir dramatinis teisingu
mas, o taipgi ir jo pavaizda
vimas šiaurės darbp žmo- •M •mų.

O grupė iš Žemės rekla- 
macijos instituto lankytojų 
parašė: “Gyvenimas su jo
jo sunkenybėmis ir žmonės, 
kurie šaltai ir su pasitikė
jimu tas sunkenybes nuga
li— štai/kas tave sužavi 
Kento kūryboje. Tapytojas 
yra santūrus, bet už to san
tūrumo slypi humanizmas 
ir dvasios prakilnybė. Pui
ki paroda

inžinierius Borisovas pa
rašė: /%ei)to piešiniai di
džiu gilumų ir jėga vaiz
duoja žmogaus heroišką pa
siaukojimą vardan progre
so. Rockwello Kento kūri
niai persunkti aptimizmu ir 
pasitikėjimu d a r b o žmo
gaus galybe... Aš esu dėkin
gas šios parodos organiza
toriams už suteikimą nepa
prastos p r o g o s pamatyti 
vieno iš įžymiausių Ameri
kos dailininkų kūrybos.”

Beveik visi tarybiniai žiū
rovai išreiškė viltį, kad at
eityje jiems teks • pamatyti 
ir kitų amerikinių dailinin
kų kūrybą."

Prieš šį bilių, žinoma, 
darbo unijos veda kovą. 
Bet seimelyje demokratai 
yra pasidalinę. Pats guber
natorius Harrimanas dar 
nėra parodęs savo nusista
tymo.

Gubernatorius atsidūrė 
tikrai keistoje pozicijoje. 
Bilius paremtas pasiūly
mais, kuriuos patiekė nese
niai paties Harimano pa- . 

Iškirta komisija. Jeigu jis 
dabar užgirs bilių, jis nusi- 
dės darbo unijoms ir pa
rems demokratus. Bet jei
gu jis griežtai pasipriešins 
biliui, -jis atmes savo paties 
paskirtą komisiją!

WASHINGTONAS.-y^e-^ 
natinio komiteto pirminin
kas McClellan sako, kad 
darbo unijų tyrinėjimas ne
bus nutrauktas. Priešingai, 
komitetas pradės naujus žy- \ 
gius pi-ieš darbo unijas 
New Yorke, Philadęlphi- 
joje, Chicagoje ir kituose 
didmiesčiuose. Tuojau bus 
daromi žygiai prieš Broth- 
c r h o o d of Carpenters ir 
Amalgamated Meat Cuttei's 
and Butchers unijas.

Šiuo tarpu komitetas vi
sas savo kanuoles yra at
kreipęs prieš United Auto
mobile Workers uniją.;,’

Ž-0N^tkIPaKIATQS & paZamd^Ameil REIKALAI .. . i<os impel.ia]istams, . ... , 
“Lietuvos Komunistų par

tija davė griežtą atkirtį vi
siems tiems priešo mėgini
mams. Lietuvos darbo žmo
nės parėmė mūsų kovą, jie 
dar glaudžiau susitelkė apie 
Komunistų' partiją,; apie 
Tarybų valdžią.”**

Iš kitos pusės, “kovoda
mi prieš revizionizmą,”. sa
ko Sniečkus, “mes negalime 
užmiršti ir dogma t i z m o. 
Revizionizmas ir dogmatiz
mas turi bendra šaltini — 

nuo leniniz-

Pasak pra- jį Lietuvos žmonių sveika

j WASHINGTON.— AFL- 
CIO. tarybą tbikąlaiįja, kad 
Kongresas nuimtų nuo dar
bininkų dubėltavą' taksavi- 

Imą. Kaip dabai*. 1 yra, tai 
darbininkas tūri į ni o kt> t,i 
taksus ir už tai, ką valdžfK 
iš jo algos atima dėl Sociąl 
Security ir 11. Toks biliūs 
jau įneštas. Kongresan. U- 
nijos nori, kad jis būtų pri
imtas be didelių ceremonijų.

Paryžius.' — Universiteto 
mokslininkai reikalauja Al- 
žyrui laisvės.

tos apsaugos sargyboje. 
Sniečkus sako:

“Per praėjusius dvejus 
metus kiek pagerėjo darbo 
žmonių sveikatos apsauga. 
1957 metais išlaidos sveika
tos apsaugai padidėjo 33 
procentais, palygi nūs su 
1955 metais. Padidėjo poli
klinikų bei ligoninių skai
čius.

“Kaimo darbo žmonėms 
aptarnauti veikia 206 rajo
nų ir kaimų ligoninės, 125 atsitraukimą 
ambulatorijos, 317 felčerių mo . . . Dogmatikai nenori 

| punktų. Pagerėjo ir sanita- matyti gyvenimo, jie nenori 
rinė būklė. Čia daug pade- daryti išvadų iš XX suva- 
jo ir aktyvesnis Raudonojo žiavimo nutarimų, 
Kryžiaus visuomeninių or
ganizacijų darbas.

“Respublikoje dirba, apie 
4 tūkstančius gydytojų ir 
12 tūkstančiu žmonių vidu
rinio medicinos personalo.

“Sėkmingiau kovojama 
prieš tokias infekcines li
gas, kaip tuberkuliozė ir kt. 
Beveik visai likviduoti su
sirgimai poliomielitu. ■

“Tačiau gyventoji? medi
cininio aptarnavimo srityje 
yra daug trūkumų. Mums 
dar trūksta kaime gydyto
jų, o dalis jaunų specialistų 
be jokio' pagrindo pasilieka 
dideliuose miestuose. Svei-I 
katos apsaugos ministerija trumpai pakalbėsime kita- 
nepakankamai rūpinasi me- me straipsnyje, 
dicinos įstaigų sustiprini
mu kaime.

“Reikia ryžtingai kovoti 
su esamais trūkumais me
dicininio aptarnavimo sri
ty, nuolat didinti gydymo 
įstaigų tinklą, plėsti kuror
tų ir poilsio namų tinklą, 
tobulinti medicinos kadrų 
kvalifikaciją. Liaudies ūkio 
taryba turi išplėsti medika
mentų gamybą.

“Besirūpinant liaudies

nenori 
.- atitaisyti klaidų, padarytų 

i asmenybės kulto laikais.
Įsikandę kai kurias citatas, 
jie praranda naujo jausmą, 
atitrūksta nuo masių, trau- 
kia partiją j sektantizmą, 
trukdo jai stiprinti ryšius 
su masėmis.” » i.

Tuo būdu: “Nenuilstamai 
kovoti už marksistinę leni
ninę ideologiją, nuolat duoti 
atkirtį tiek revizionisti
niams, tiek dogmatiniams 
nukrypimams — toks mūsų 
uždavinys.”

Apie suvažiavime išreikš
tas kitų dalyvių mintis

AFL-CIO stoja už taksų 
nuinušimą kaipo priemonę 
kovai su nedarbu. Darbo

# I

unijos ypač norėtų, kad ne- 
taksuojama suma būtų pa
kelta nuo $600 iki $700. 
Reiškia, taksų mokėtojas 
laimėtų apie $23.

CLEVELAND, O.—Ohio 
valstijos darbo unijos turi 
kuo susirūpinti. Į valstijos 
seimeli yra įneštas “Riąht 
to work”' bilius. Biliaūs 
tikslas panaikinti unijines 
sąlygas dirbtuvėse. Tote 
bilius jau gyvuoja keliose 
valstijose. Ten darbo unin 
joms sunku išsilaikyti.

Įdomu, kad bene stanr 
blausias Ohio valstijoje ko-» 
inercinis laikraštis (i T h 8 
Press” išėjo prieš tą bilių.’ 
Tai duoda vilties, kad re
akcininkams valstijos sen 
mėlyje nepavyks šį anti-u
nijinį bilių padaryti įstaty
mu.

OKINAWA SALOJE 
LAIMĖJO KAIRIEJI

Naha, Okinawa. — Ryu
kyu salų grupėje įvyko rin
kimai į vietos seimelį. Salos 
yra Amernikos kontrolėje. 
Į salų seimelį laimėjo rinki
mus Amerikos politikos ša
lininkai. Bet didžiausioje 
saloje, Okinawa, laimėjo 
kairiųjų Liaudies partija.

PHOENIX, Ariz. —Čio
nai kalbėjo senatorius. J. F. 
Kenned y, demokratas iš 
Massachusetts valstijos. Jis 
griežtai pasmerkė Arizonos 
valstijoje reakcininkų pa-< 
stangas seimelyje pravesti 
“Right to work” įstatymą. 
Tote įstatymas suduotų, 
smūgį visoms darbo uni
joms. Arizonos darbo 
jos sveikina sen. Kennedy 
pasirodymą ir pasisakyt' 
prieš minėtą bilių. :



Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

MAINIERIŲ 
ORGANIZATORIUS 
JOHN MITCHELL

Mainieriai ir dabar ger
bia Johną Mitchel) į. Da li

namuose jo paveikslą. Kaip 
nekalbėsi, kai]) nesvarstysi, 
John Mitchell daug davė 
sunkaus darbo mainieriams.

Angliakasiu darbas yra 
sunkus ir pavojingas. Pra
eityje, kada buvo prastesni 
Įrengimai, kada mainieriai 
dar mažai buvo organizuoti, 
tai jų darbo sąlygos buvo 
nesvietiškai sunkios. Tik 
per kovą, organizacijos pa
galba, didžiomis pastango
mis ir aukomis mainieriai

Kasyklų darbininkai yra 
beveik išimtinai ateiviai: 
lietuviai, lenkai, rusai, uk
rainiečiai, vengrai, italai ir 
kiti. Dabar, kada jau atei
viai “suamerikonėjo,” jų 
vaikai suaugo, tai ateivių

darbui. Buvo daugybė skir
tingų kalbų ir papročių, pa
skleista tautinė žmonių tar- 
pe neapykanta, galvosena, 
kad “mano tauta geresnė už 
kitas.” Buvo didelis atsili
kimas , ir tamsumas tarpi 
daugelio ateivių.

Iš istorijos tą matome ir 
lietuviu tarpe. Mainų mies
tai Plymouth, S c r a n t on, 
Wilkes-Barre, Shenandoah, 
G i r a r d v i 1 le, Frackville, 
S h a m o k i n, M t. Carmel, 
Pottsville, Mahanoy City ir 
kiti buvo centrai, kur kūrė
si progresyvių lietuvių or
ganizacijos. Tai parodo ko
respondencijos iš tų laikų 
kolonijų, kada pavartome 
“Kovos” lapus.

Iš antros pusės ten steigė
si bažnyčios ir neišpasaky- • 
tas kiekis karčiamų. Su
prantama, kad ir šios įstai
gos turėjo dirvą, dažniau-) 
šiai tarpe tų, kurie, baigei 
sunkų darbą, ieškojo pasi-i' 
tenkinimo karčiamoje, o dū-i 
šios reikalais rūpinosi baž-j 
nyčioje.

Istorikas Henry D. NorthM

Jis buvo drąsus ir vik
rus. Kartą miestelyje Pana, J 
Ilk, streikieriai p r i r ė m ė 
prie tvoros 
ir grūmojo jį užmušti. 
John Mitchell puolė jų 
t a r ]) a n su šūkiu: “Ką 
jūs norite 
sa?.. Bosą,

streiklaužį
su šūkiu:

užmušti — bo- 
, kuris jus ir jį 

Šis žmogus blo
gai dari, jis eina prieš mus 
ir save, bet jis yra tik boso 
auka.” Streiklaužys apsi
verkė ir liovėsi streiklaužia-

1895 metais J. Mitchell 
jau buvo unijos kasininkas. 
Nuo 1899 iki 1908 metų jis 
buvo United Mine Workers 
unijos prezidentas. Daug 
b u v o mainierių streikų, 
datų?- sunkiu kovu, bet sun- 
klausias Pehnsyl v a n i j o s 

l valstijoje 1902 metais. John 
H Mitchell įdėjo visą savo

AIjDLD kuopoms ir nariams
mą, plačiai žiūri į organiza
cijos ir apšvietos reikalus. 
Reikia tikėtis, kad šios ap
skrities kuopos pajėgs 
važiaviman pasiųsti 
delegacijas.

Septintoji apskritis 
m a Mass, valstija. Ji

Vii-

su-

Šių metu sausio 12 d. 
Centralinis Komitetas savo 
praplėstame susirin ki m e 
nutarė, kad šiemet vasarą 
turi būtinai įvykti Draugi
jos suvažiavimas. Dabar jau 
nustatyta ir diena. Suvažia
vimas įvyks liepos 6 d., 
Pittsburgh, Pa.

Svarbu, kad prie šio
važiavimo būtų gerai prisi
rengta, kad padaryti suva
žiavimą įspūdingą ir orga
nizacijai ir apšvįetai. nau
dingą.

O kad atsakančiai-prisi
rengti, tai reikia kreiptis į 
apskričių ir kuopų veikėjus. 
Reikia, kad tiek apskričių 
komitetai, tiek kuopos su
važiavimo klausimą gerai 
apsvarstytų. Svarbus klau
simas, kaip sukelti pinigų

x J K V V'-' J *• * J • I - .

Kaip' visada, fabrikantai j pasiuntimui delegatų.
ir mainų savininkai neap
kentė unijų organizatorių. 

Morgan vieną kartą 
atsisakė kalbėti su 
Mitchelliu. Bet po

su-
savo

ten į 
skait-

Wis-

kalba etiketės -su Belgijos 
miestų katedrų vaizdais, 
Jugoslavijos gamtovaizd
žiais, Čekoslovakijos liau
dies drabužiais ir t. t.

Ir kiti dėžučių rinkėjai
Mieste yra keliasdešimt 

aistringų filomenistų. Kau
niečių albumuose yra TSRS, 
liaudies damokratijos šalių, 
Olandijos, Italijos, Ispani
jos, Turkijos, Brazilijos, 
Japonijos Filipinų, Izraelio, 
Honkongo, Australijos ir 
kitų valstybių degtukų dė
žučių etiketės. Stambias, 
meniškų etikečių kolekcijas 
yra surinkę KPI dėstytojas 
J. Ziuzevičius, A. Dirgėla iš 
“Pirmūno” gamyklos, ŽŪA 
V. kurso studentas1 B. Mi- 
kulėnas.

Didelę paklausą turi ne 
tik tarybinių, bet ir užsienio 
filomenistų .tarpę “Lieps
nos” degtukų fabriko išleis
tos etiketės, ant kurių vaiz
duojami lietuvių tautiniai 
rūbai, respublikos kultūri
niai paminklai.

Ir keistas ir labai 
įdomus užsiėmimas

Kaunas. — Justinas
činskas yra fabriko darbi
ninkas. Bet jis taipgi užsi
ima rinkimu ir sudėstymu 
^degtukų dėžučių! štai pas 
jį jau trys storoki dėžučių 
albumai. Tai nepaprastas 
dėžučių rinkinys.

Čia surinkta 10,000 įvai
rių valstybių degtukų dėžu
čių etikečių. Puslapis po 
puslapio, ir vaizdutėj at
gimsta girdėti, matyti įvy
kiai, vaizdai. Štai etiketės, 
skirtos Ukrainos prisijungi
mo prie Rusijos. 300 meti
nėms, Baškirijos susijungi
mo su Rusija 250 metinėms. 
Etiketės. — TSRS Tautų 
Spartakiada 1956 m., VI pa
saulinis jaunimo ir studen
tų festivalis, 250 metų Le- 
ningradui, 800 metų Mask
vai... Didelė kolekcija etike
čių, pasakojančių apie kovą 
už taiką, tautų draugystę, 
agitacinio pobūdžio. Dauge
lis jų patraukia dėmesį savo 
įvairiaspalviškumu, meniš
kumu. Dabar pavartęs al
bumus, pradedi suprasti, 
jog filomenistų darbas Įdo
mus.
Kur gimė pirmoji dėžutė?

Pirmoji degtukų dėžutės 
etiketė pasirodė Austrijoje 
1837 metais, o po trejų me
tų buvo išleista pirmoji eti
ketė Rusijoje. J. Vilčinsko 
kolekcijoje yra carinės Ru
sijos privačios akcinės 
bendrovės išleista etiketė 
1860 metrais. Ją jis gavo iš 
Estijos Mokslų akademijos 

j bėndradarbio A. Paivės. O 
į, I štai pirmosios Tarybų vals

tybės etiketės, 1 1890 metų 
Čekoslovakijos degtukų dė: 
žutėš etiketė.

J. Vilčinskai palaikoJ ry
šį ;sipdešinyties užsienio šą- 
jlių ; f ilomeništąis, d a u g 
draugų jis. turi šalies mies
tuose. Kauno darbininkui 
rašo inžinieriai, studentai, 
moksliniai. darbu o t o j a i. 
Apie jo platų susirašinėjimą

api- 
turi 

nemažai kuopų — veiklių 
kuopų. Reikia, kad būtų de
damos pastangos iš 
suvažiavimą pasiųsti 
lingą delegaciją.

Aštunta apskritis
consino valstijoje. Jiems į 
Pittsburghą pusėtinai toli
ma kelionė. Gal ten mūsų 
veikėjai galėtų suvažiavimo 
reikalu susitarti su Chica- 
gos apskritimi.

Dešimta apskritis randa
si Michigano valstijoje. Ten 
mes turime užtenkamai ga
bių veikėjų. Tikimės, kad 
jie susirūpins pasiuntimu 
geros delegacijos.

Penkioliktoji apskri t i s 
randasi Ohio valstijoje — 
Clevelande ir apylinkėje. 
Turime pripažinti, kad tai 
yra veikli apskritis. Neabe
jojame, kad iš ten visos 
kuopos pasiųs į suvažiavi
mą savo delegacijas, nes iš 
ten Pittsburghas. netoli.

Dar žod’s kitas apie kuo
pas kietosios anglies kasyk
lų srityje. Turime kuopas 
Scrantone, Pittstone ir 
Plymouthe. Reikia, kad 
kuopų komitetai tuojau su
sirūpintų mūsų suvažiavi
mu. Man atrodo, kad gal tuo 
klausimu galėtų pasirūpin
ti mūsų nenuilstantis veikė
jas Į V. Žilihįkas. ir‘ jkjti 
draugai. U ’r ’r ’ : ‘

LDD Centro Sękr. , , 
K.Ę. Deįisa?

pimui apskritis randasi 
Ch’cagoje ir apylinkėje. 
Ten veikimas eina gerai, nė
ra ko atimti ir pridėti. Ga
lima tikėtis, kad iš tos ap
skrities suvažiavime bus 

atstovybė. »
Antra apskritis randasi 

jBrooklyne ir apylinkėje. 
nebu-Įčia veikimas yra biskį atsi-

n
•eptynerių metų, kada mai- 

įnierių unija sutvirtėjo, tai | gera < 
i “susitaikė” ir turėjo pripaU 
ižinti uniją.

John Mitchell gal
vo kairių paž valgų, jo bio-I likęs. Reikia sukrusti ir 
grafijos iš marksistų pusės, veikimą pagyvinti. Reikia, 
neteko matyti, bet jis ang-'kad iš šios apylinkės suva- 
liakasiams daug davė, todėl žiavime būtų gera atstovy- 
jį jie gerbia. j be.

John Mitchell dažnai sa- 
: “Kad ir nedidelis 

: laimėjimas visgi geriau »e- 
kiti prie sunkaus dar-į Northrop. — Tokiu Mitch- i gu nieko... Garbė yra dar

bininkams, kad jie yra or- 
John Mitchell gimė 1870iganizuoti į uniją; laimės ir — .. ■ _ ,, -

birna. Bet greta kiekvieno 
didesnio miesto, paimkime 
Shenandoah, yra daugybė 
kapų. Čia tuojau kapai !rop rašo, kad John Mitch- 
kalba, kad miesto gyventų-! all turėjo daug sunkumų - - * ••• • • I • •• • • • ■jai buvo ateiviai, nes įvai
rių tautų kapai užima dide
lius plotus. Ir ten guli tuks
iančiai ir tūkstančiai mai
nierių, kurie nesulaukė se
natvės; vieni laike nelai
mių, 
bo netekę sveikatos mirėĮell daug turėjo iš ateivių, 
pirm laiko. ’ N,, v,

Padėtis, kad angliakasius!metais Braidwood, Illinois!daugiau.
ateiviai sudarė, turėjo daug į valstijoje. Kada jam ėjo į John Mitchell yra parašęs 
įtakos i jų organizavimą į i dvyliktieji metai, jis jau; kelias brošiūras apie darbi- 
uniją. Iš vienos pusės pa- dirbo prie anglių atrinki-! ninku unijas ir ju uždavi- 
dėjo, nes į Amęrįką suvažia-jmo nuo akmenų. Dirbo, var-Įnius. <
v o daug ateivių, kurie se-|go ir galvojo apie geresnį!
nojoje tėvynėje jau supra-! žmonių gyvenimą.
1c darbininkų Veikalus. To- John Mitchell buvo nediČ-j 
kie žmonės buvo pirmieji, kis, tamsių akių, nuuolatos!
stoję į unijas! ir kovoję už | išblyškusio veido, panašus į Į CIO prezidentas Geo. Mea- 
daijbo žmonių reikalus. Bet i suvargusį kunigą.

antros pusės “marga, 
daugtautiška mainierių su- įtikinantis ir gabus kalbėto-1 News 
dėtis kliudė organizaciniam i jas.

organizaciniame mainieriii 
darbe todėl, kad darbiniai- 
kai buvo ateiviai. “Atsili
kę, ignorantiški žmonės vi
sada yra sunkiausia pri-į kydavo: 
traukti prie unijos, — rašo:j

Mirė 1919 metais, sulaiu 
j kęs tik 49 m. amžiaus. <

WASH! NGTC^A FL-

jo ny paskyrė naują fėderaci- 
mintis veikė gerai, buvo'jos laikraščio “AFL - CIO 

redaktorių. ‘Juomi
i vra Saul Miller, t

redaktoriir. J uom i

Nedarbas Ameri ko j t
Nedarbo krizė yra išda- kovo pirmąją savaitę padi- 

vas kapitalistinės sau t va r-: dėjo 65,000. Viso valdžiai 
kos. Kapitalistinėje san-‘buvo žinoma 5,173,000 be
tvarkėje'fabrikai ir dirbtu- darbių. Bet tai ne visi, 
vės reikmenis gamina ne Daugelis darbininkų jau iš- 
pagal apskaičiavimą ir rei-;ėmė visą nedarbo apdrau- 
kalavimą, bet prekybai-rin- dą, iš užregistruotųjų skai- 
kai. Kapitalistinėje san-jčiaus jie išimti, bet darbo 
tvarkoje gali būti vienų da-!dar neturi. Daugelis, netę- 
lykų didelis perviršis ir tu- kę darbo, ieško kito pir- 

' ri jų gamybą sumažinti, o miau ėję registruotis. Ame- 
kitų—didelis nedateklius. rikoje iš 65,000,000 dirban-

^Faip dabar yra ir Jungti
nėse Valstijose. Automobi
lių pasidarė didelis pervir
us. Jų gamintojai tuojau 
paleido iš darbo desėtkus 
tūkstančių darbininkų. Ma
žiau gamina automobilių, 
mažiau reikia plieno, gu
mos, stiklo ir kitų reikme- 
n ų. Užsidarinėja vienas 
fabrikas po kito, dirbantie
ji mažina gamybą ir meta 
darbininkus laukan.

Michigano valstijoje yra 
jau 500,000 bedarbių, Ohio 
—400,000, New Yorko — 
apie 600,000. Kitose valsti
jose panaši padėtis.

Su šių metų pradžia buvo- 
apie keturi milijonai bedar
bių. Prezidentas Eisenhow. 
eris pareiškė, kad, jo supra
timu, kovo mėnesį nedarbas 
mažės — grįšime prie ge
rų laikų.

Atsitiko priešingai. Sau
sio mėnesyje bedarbių įkai
čius' padidėjo 1,100,000 o 
v^saiyje — dar 800,000. 
Darbo departmentas kovo 
11 dieną pranešė, kad vien

Trečioji apskritis apima 
Connecticut valstiją. Ten 
irgi veikimas yra truputį 
.atsilikęs. Reikia, kad tuo 
reikalu tuojau susirūpintų 
apskrities ię kuopų veikė- 
■)ab N , J . j } ■ - ,

Ketvirtoji apskritis api
ma Pittsburghąj ir ( apylin- j 
kę. Reikia, kad ' iš (tos apy
linkės visos jkuopęs ■ turėtų REIKALAUJA DAUGIAU 
suvažiavime geras ats.tovy- PINIGŲ GINKLAMS 
bės, nes suvažiavimas 1 bus ‘ Washingtonas. — Gyny- 
ten pat. Norime, kad šuva- bus sekretorius. Neil MĮcEĮ-. 
žiayimo proga sus"'“‘"iJ 
apskritis ir kuopos.

— G'yny-

roy.sako, kad paskirtųjų 
s $3,942,100,000 užsienio pa

neštoji apskritis apima ramai dar negana. Jis rei- 
Philadelpbią ir Baltimorę. kalauja, kad Senatas duotų 
Apskritis neblogai Veikia, daugiau pinigų tiems reika- 
kasmet atlaiko 1 suvažiavi- Jams.

ir kur iš jo išeitis

čių už algas vienas trečdalis 
nepaeįna po apdrauda. To
dėl yra aišku, kad bedarbių 
jau turime virš šešių mili
jonų.

Keistas jų galvojimas
Žmonės, k u r i e laikosi 

m a rksistinio, materialisti
niai istorinio mokslo, visa
da ima faktus tokius, kokie 
jie yra. Todėl mes seniau 
nurodėme, kad Amerikoje 
ateis nedarbo padėtis. Mes 
apie tai kalbėjome ir rašė
me ne todėl, kad nedarbąs 
yra mums malonus arba pa
geidaujamas.

Kas gi daugiausia kenčia 
nedarbo laiku, jeigu ne dar
bininkai

Sunkiau ir vargingiau 
gyvenasi darbininkams ir 
jų šeimoms, sunkiau yra 
verstis darbininkiškai spau
dai ir organizacijoms. Ka
da darbininkas dirba, tai 
jis sau ir savo šeimai gali 
nusipirkti būtiniausių reik
menų, atsinaujinti laikraš
čio prenumeratą, lankyti

.parengimus, suprasdamas 
reikalą, paremti aukomis. 
Kada jis yra be darbo, tai 
tada jam sunkiau ir sun
kiau darbininkiškam judė
jimui.

Prekybos departmentas 
paskelbė, kad vasaryje dar
bininku įplaukos sumažėjo 
$1,800,000,000. Todėl ir'jų 
pirkimo jėga sumažėjo.

Bet yra keistų komerci
nės spaudos kolumnistų, 
kurie rašo taip, būk komu
nistai ir visi progresyviai 
nori nedarbo. Seniau tos 
rūšies kolumnistai rašyda
vo: “Komunistai, norį Ame
ri k o j e nedarbo, jo nesu
lauks ... Mes jiems tos 
progos neduosime.” !

Vienas gudruolis
Kovo 16 d. “Long Island 

Press” įtalpino tūlo J. A. 
Livingstono straipsnį po 
antrašte:: “Z/c<3 Let 
Commies Pv^> Our Panic 
Button.” Straipsnio auto
rius supykęs, kad Mikoja- 
n as atžymėjo faktą, jog 
mūsų šalyje yra virš 5,000,- 
000 bedarbių. Jis lygino A- 
merikos ir Tarybų Sąjun
gos šalių santvarką; pasta
roje nėra ir negali būti ne
darbo. Jis sąke: “Ar žmo
nės, netekę darbo, turi pro 
gų prabangiai gyventi, mo- 
kytis ir savo sveikatą sau
goti?” Mikojanas žymėjo 
faktą, kad nedarbo krizė —* 
tai darbo žmonių nelaimė.

J. A. Livingstinas daly
kus taip perst'ato, būk A- 
merikoje nedarbo krizę pre-
zidentas galįs tuojau praša
linti, užtenka jam tik to pa
norėti. Bet jis pamiršta tą 
faktą, kad prezidentas me
tų pradžioje manė, jog kovo 
mėnesį nedarbas jau mažės, 
c jis dar vis didėja.

Patsai Livingstonas pri
pažįsta, kad turime virš 5,- 
200,000 bedarbių, kad fab
rikai ir dirbtuvės užsidaro, 
kad mašinos rūdys ir dėl to 

|bus nuostolių.- Jis pats pri- 
i pažįsta, kad vasaryje fabri
kų produkcijos pagaminta 
11 procentų mažiau, kaip 
jos buvo 1957 m. rugpjūčio 
mėnesį. Taigi jis mato ne
darbo krizės rezbltatus, bet 
jis nemato, ar benori maty
ti, nedarbo priežasties ir iš 
jo išėjimo.

, Ką daro vyriausybė 
nedarbo mažinimui?

Iš Washingtono kasdien 
korespondentai rašo apie 
prezidento Eisenhowerio, jo 
valdžios, įvairių depart- 
mentų pastangas mažinti 
nedarbą, kurį jie vadina 
“recession.”

Kalbų daug, o rimtų pa
stangų mažai. Prezidentas

kad už tokią sumą daug 
darbų negalima atlikti ir 
tai negali žymiai padėti ne
darbo sumažinimui.

Korespondentas E. L. Dale 
rašo, kad Demokratų parti
jos senatoriai ir kongres- 
manai jau daug pasidarė 
politinio kapitalo prieš re- 
publikonus, garsindami, kad 
turį pagaminę bilius nedar
bo nugalėjimui. Bet ir jie, 
turėdami daugumą Senate 
ir Atstovų bute, nieko prak
tiško nedaro.

Korespondentai rašo, kad 
demokratai ir republikonai 
jau susitarė nekelti Kon
grese taksų numušimo klau
simo,'kol jie lauko pusėje 
savo tarpe nesusitars.

Abiejų partijų vadai, da
ro išvadą, kad jeigu bus nu
mušti piliečiams taksai,, tai 
1958 metais pasidarys $10,- 
000j000,000 ižde deficito. 
Jau ir taip, kada nedarbo 
krizė siaučia, valdžia gaus 
dviem bilijonais dolerių 
įplaukų mažiau kaip gauda
vo pirmiau.

Štai ir turime padėtį, ku
ri priklauso ne nuo Tarybų 
Sąjungos vadų, bet nuo ka
pitalistinės sistemos.

Kam užtenka pinigų
Žmonėms reikia gyvenna- 

mių, mokyklų, ligoninių,
sakė, kad dar šiemet reikia 
skirti bilijoną dolerių ne
darbo krizės nugalėjimui. 
Bet tai išeina tik po $200 į 
metus viešiems darbams 
ant kiekvieno bedarbio, kiek 
dabar jau jų yra. Aišku,

kelių, bet tam valdžia “ne
turi pinigai,” nes apie 75 
procentus valstybinių paja
mų paima karinis prisiren
gimas . Reikia imtis darbo 
aptverti upes, kurios nuola
tos daro žmonėms didelių

Auga ir gražėja 
rajono centras

PAKRUOJIS. —Metai iš 
metų auga ir gražėja Pa~ 
kruojis. Vien nuo praėju- 

isių rinkimų į TSRS Aukš
čiausiąją Taiybą mieste pa
statyta erdvi vidurinė mo
kykla, dviejų aukštų admi
nistracinis pastatas, 6 butų 
gyvenamasis namas, kepyk
la. Naujose patalpose įsi
kūrė ūkiškų, kultūrinių pre
kių universalinės parduotu
vės, vaikų darželis-lopšelis, 
biblioteka. Sutva r k y t a. s 
miesto skveras. Nuo gele
žinkelio stoties- einanti' Ge
gužės , Pirmosios gatvė žy
miai išplėsta ir apsodinta 
medeliais. Išsivystė indivi- 

fdualinė statyba: ‘Padedant 
valstybei, nuosavus gyvena
muosius namus pasistatė 
daugiau kaip pusantro šim? 
to darbininkų ir' tarnautų jm 
' Dabar mieste statomi: kul
tūros namai su 400 vietų 
žiūrovų sale, 8 butų gyve
namasis namas. ' ’ • « ’ f

nuostolių, bet ir tam “nėra 
pinigų.” Prezidentas pa
kartotinai žymėjo, kad mū
sų jaunimo mokslo ir svei
katos reikalai yra blogi, bet 
ir tam “nėra pinigų.”

Kodėl gi yra pinigų ap
siginklavimo reik a 1 a m s ? 
Kodėl jų yra paramai Ame
rikos talkininkų kitose šaly
se? Kodėl jų yra steigimui 
kariniu bazių užsienyje, o 
nėra damų, mokyklų, kelių, 
upių aptvėrimui ir kitiems 
viešiems1 darbams?

Į tai geriausiai atsakė 
Aukščiausiojo Teismo teisė
jas William O. Douglas sa
vo veikale ? “The Right of 
the People?’ Jis sako, kad 
“militąristai vis daugiau ir 
daugiau turi įtakos mūsų 
šalies politikoje.”

Ginklų ir amunicijos ga
mintojai yra dideli turčiai. 
Jie yra tvirtai organizuoti 
ir jų balsas galingas.

Štai čia keli faktai, kaip 
jiems naudingas apsiginkla
vimas. Tik vieno lėktuvne
šio pastatymas atsieina val
džiai virš $200,000^000, 
kruiserio — $88,000, 0 0 0, 
atominio submarine—$40,- 
000,000, bombinio ”B-52” 
lėktuvo — $8,000,000, “At
las” raketos virš $1,000,000 
ir atominės kanuolės (8-ių 
coliu gerkle) — virš $900,- 
000?

Kiek darbininkų sugeria 
karo industrija? Palygina
mai su kitomis' darbo šako
mis, nedaug. Kas pelnosi iš

apsiginklavimo? Pelnosi fa
brikantai; Kita būtų pade-, 
tis, jeigu tie bilijonai dole
rių eitų namų statybai, ke
lių nutiesimui, mokslui ir 
ligoninių reikalams. Čia yra 
masė, čia yra ta liaudis, ku
ri išrenka valdininkus. Bet 
ši liaudis, kad ir skaitlin
ga, balso ir įtakos į valdžios 
politiką turi mažai. •

Mokytojų sąjungos suva
žiavimai nurodo i mokslo 
reikalus ir prašo statyti 
daugiau mokyklų, nurodo į 
stoką mokyklų. Bet kas jų 
balso klauso. Gyvennamių 
stoka, bet namų statybos 
kontraktoriai yra mažyčiai, 
ir kas jų ir tų, kuriems na* 
mai yra reikalingi, paiso!

Automobilių gamyba-pir
moj i “užspringo,” nes mili
jonai piliečių yra “pasiten
kinę” senais—tais, kuriuos 
turi, kada jiems ir jų šei
moms pinigai yra reikalin
gi būtiniesiems reikalams.

Taigi mes neturime per* 
daug visko, mes turime tam 
tikrų reikmenų perdaug, o 
kitų stoką, bet mes’ neturi
me valstybinių pajamų atL 
tinkamo paskirstymo.

Kada kyla klausimas pri
dėti pinigų kariniams rei
kalams, tai Kongresas grei
tai ir vieningai susitaria. 
Bet kada yra reikalas skir
ti pinigų viešiems darbams, 
arba numušti taksus, tada 
prasideda garsios ir gra
žios kalbos, bet reikalas ne^ 
si judina iš vietos.

R Sūnus
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R. MACKONIS

Pavasario giesme pragaro dugne
LAIŠKAS IŠ IJETUVOS MOTERŲ KAMPELIS

(Atsiminimai apie Balį Smogą)
(Pabaiga)

Sruoga buvo peisus. Hitlerinė bestija 
po truputį baigė kruvinąjį savo gyveni
mą, bet, prieš nudvėsdama, ne vieną 
tūkstantį gyvybių pavertė lavonais. Ta
tai matėme savo akimis, beveik dvi sa
vaites vedžiojami po kašubų apylinkes. 
Nebuvo tos dienos, kad pakeliui nebūtų 
nužudyta po keliolika žmonių vien tik iš 
mūsų etapo. O tokių etapų iš lagerio 
išėjo keliasdešimt, kuriems lydėti Gdans
ko apylinkėje buvo mobilizuoti visi ese
sininkai ir net seniai, vadinamieji “folk- 
štiurmeriai.”

Po poros savaičių apsistojome mažame 
Ganso kaimelyje, kuriame, misdami pu- 
siaudvėseliena, išbuvome iki kovo 9 die
nos.

Tais metais pavasaris buvo ankstyvas. 
Jau kovo pirmomis dienomis ūkininkai 
išėjo i laukus, čyreno vieversiai. Keletas 
savaičių tame užkampyje dešimtmečiais 

'. pavirto. Nuo arklinės, nesūdytos sriu
bos įsigalėjo nekruvinoji, dezinterija, 
siautėjo dėmėtoji šiltinė, nes nebuvo pir
ties ir nieks nekeitė skalbinių. Kasdieną 
mirdavo po keletą žmonių, ir per pus
antro mėnesio šalia kaimelio išdygo di
dokos kapinės. Sargybos viršininkai kas
dien ruošėsi mus išvesti į vakarus, bet to 
nepadarė, nes, kaip paaiškėjo, visas Po
meranijos kraštas (nuo Gdansko iki Šte- 
tino) Tarybinės armijos buvo atkirstas. 
Kitaip sakant, patekome į maišą, iš ku
rio hitlerinės administracijos viršūnės ir 
kitokio plauko didikai iš Gdynės uosto 
mėgino pasprukti laivais. Retai kam pa
vyko.

Štai kodėl mes tūnojome mažame kai
melyje, laukdami tolesnių įvykių, kurie 
paaiškėjo kovo 9 dienos pietų metu, kada 

■■ vakaruose sujudėjo fronto linija. Kilo 
panika. Per valandą apie pusantro tūks
tančio žmonių išsirikiavo žygiui į . . . ry
tų pusę. Ir štai vėl drauge su Sruoga 
klampojame kalinių gretose. Einame ne
sustodami. Temstant pasiekėme nedide
lę geležinkelio stotį. Kiek akim užma- 

* tai—kaliniai, kaliniai: vyrai ir moterys. 
Aplinkui zuja esesihinkai su šunimis, ša
limais voros vežimų, traukiančių į rytus. 

/ Oras netikėtai subiuro. Pradėjo drėbti 
šlapias sniegas, lietus. Apie nakvynę 
pastogėje nėr ko svajoti. Suvalyti į di
delį kiemą stybsojome, vis dar nedrįsda
mi sėsti ant drėgnos žemės. Mėginame 
reikalauti bent lašo vandens. Tušti no
rai, nors burna nuo papirosų išdžiūvusi. 
Ima temti, o'sniegas drebia ir drebia. 
Kas kur stovėdami, nuvargę kaliniai sė
da ant drėgnos žemės. Pagaliau taisomės 
“miegoti” ir mes. Kas ką turime, pasi- 
dedame po savim. Su Sruoga susėdame 
pečiais vienas į kitą atsirėmę, lyg Sia
mo dvyneliai. Apsnigti peršlapome ir 
juntame, kad rūbai darosi drėgni, ima 
krėsti šaltis. Ūmai Sruoga pašoksta, lyg 
ką baisaus susapnavęs.

—Velniai griebtų! Rankraščiai gali 
peršlapti!

Drebančiomis, sustingusiomis ranko
mis pradeda atrišinėti mazgus. Imuosi 
padėti, nors ir mano pirštai sustingę. 
Pagaliau šiaip taip atnarpliojome, ir 
Sruoga, ištraukęs suvyniotus rankraš
čius, atsisėda, o tai, kas jam brangiau
sia, deda užantin, ir mes vėl - daromės 
Siamo dvyneliai. Sniegas nenustoja drė
bęs. šalimais sutūpę kaliniai atrodo 
daugiau panašūs į apsnigtus krūmus, 
negu į žmones. Tik kartas nuo karto 
vienas kitas pašoksta, nusikratė snie
gą, sukeikia; Kas turi, suka bankrotke 
ir galvą palenkęs užsirūko. Netoliese į 
iytų pusę strimagalviais lekia automo
biliai, pridengtais prožektoriais nušvies- 
dami kelią.

Kaip mes praleidome tą naktį—tiks
liai nusakyti neįmanoma. Gal būt, va- 

. landą kitą buvome užsnūdę, gai minti- 
*mis apžvelgėme visą gyvenimą, kuris 
kiekvienu momentu galėjo nutrūkti. Ži
nojome, kad laisvė čia pat, už dviejų-tri
jų kilometrų, o iš tiesų ji kabojo kaip ant 
siūlo.

Auštant kaliniai ėmė kilti, prasidėjo 
kalbos, keiksmai, maldos. Dar valanda, 

• ir mus ėmė rikiuoti tolimesnei kelionei.
Baigiant rikiuoti, rytų pusėje sudundė
jo prieštankiniai pabūklai, prapliupo 

. kulkosvaidžiai. Esesininkai, lyg apkvai
šę, lakstė į visas puses nesavais balsais 
šaukdami:

; .—Los, los!..

—Žinai
Žvilgtei

Atrodė visiškai pasikeitęs, kažkaip su
nykęs, veido išraiška ir akių žvilgsnis 
žodžiais neaipbūdinamas. Valandėlę pa
tylėjęs, tarė:

—Lieki'.
—Prof e
—Žinau.

maišytis.
sisakius e

—Taigi
—O vis

lyg sudau
siu
i ravą.

ką?—prabilo Sruoga, 
ėjęs į profesorių, nusigandau.

soriau!—šūktelėjau.
Bet jaučiu, kad protas ima 

Tu teisus, likti pavojinga. At- 
ti, vietoje gali nudėti.

dėlto neisiu, lieku. Jaučiuosi 
įžytas ir žinau, kad eiti negalė- 

nušaus pakeliui kaip šunį ir numes 
Ne. Lieku. . Jei čia nužudys, 

bent būsiu palaidotas. Nutarta, lieku., 
—Los, įos, šnerel, šnerel!—šūkavo ese

sininkai.
—Profesoriau!
—Žinau, ką tu galvoji! Jei liksiu gy

vas, parašysiu, kad kartų kartos žino
tų, ką milijonai žmonių iškentėjo ir kiek 
milijonų žuvo kankinių mirtimi. O tu?

—Parašysi?
—Būtinai.
—Žiūrėk, neapgauk.

Padarysiu, ką galėsiu ir kaip—Ne. 
sugebėsiu.

—Los, '
—Na, mielas profesoriau.
—Lik sveikas, Mackoni.

Iki pasimatymo Vilniuje.
—Taip, profesoriau, Vilniuje.
Sruoga, negalėdamas stovėti, vėl su

dribo ant kuprinės. Aš, pamojavęs ran
ka, vienas paskutiniųjų įsijungiau į su
formuotą Jmhnių koloną.

Po trylikos metų sugrįžęs į Vilnių, 
Sruogos gyvųjų tarpe, neradau, bet ir 
šiandien kiekviename amžinojo mūsų 
miesto žingsnyje juntu nepamirštamo ir 
nėįkainuojamo mūsų kalbos žodžio meis
tro dvasią]. Rodos, imsiu ir sutiksiu mil
žiniško i’iąio | žmogų, nuolat galvojantį 
apie lietuvių tautos likimą, trokštantį 
savo liaudžiai visko, kas žmoniška, kilnu 
ir didinga.

os . .

veikas, Mackoni. Ir laikykis.

Būk sveika, gražuole!

iš lovos vidury* nakties,

Pamylėjau! kalbą savo motinėlės, 
Kai lopšy šuspurdęs tuokart pajutau 
Mamos šiltas lūpas ant savo kaktelės 
Ir pirmuosius žodžius kalbos išgirdau.

Pašokus
Pakėlus iš lopšio, bučiavo.
Nušluosčius ašaras, glaudė prie širdies 
Ir lopširię dainelę dainavo . . .

Radau kalbos veidą purvais apdrabstytą, ’ 
Ant lūpų užspausta spyna geležinė.
Tačiau ji išliko saugiai užsagstyta, 
Po milo sermėga, lietuvio krūtinėj!

šiandien 
Kaipgi 
Su meile
Rytoj dž

Ji gražuolė tarp savo seselių! 
jos neglausti prie savo širdies?

pasėta prabočių senelių, 
r gražesniais žiedais suklestės!

Senas Vincas

Pavasario vėjas
Jau dyelkia už lango 
pavasario vėjas 
ir tirpdo šaltuosius 
nuo žemės ledus.

Paukšteliai, pargrįžę, 
vėl čiulba, vėl gieda; 
vėl džiaugias atradę 
savuosius lizdus.

Ir klevas jau žvelgia 
į dangaus mėlynę 
ir rengias atskleisti 
žaliuosius Tapus.

Vėjelio dvelkimas 
visur viską glosto; 
žolelė atbudus 
jau leidžia diegus.

Kai dvelkia už lango 
pavasario vėjas, 
lengviau atsidūsta 
ir vargšas žmogus,

kad saulutė šypsą 
ir jam savo rodo, 
žibutės atskleidžia 
jam savo žiedus!

1, Vienužis 
3-9-1958
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Motiejus Klimas gavo sa
vo sesers Julijos laišką iš 
Kauno. Žemiau spausdina
me iš jo paimtas ištraukas, 
kurios liečia visuomeninius 
klausimus.—Red.

Mielas mano Broli!
Mes džiaugiamės, kad ga

lime jau ir Amerikos moks
lininkus pasveikinti su jų 
atsiektais laimėjimais, pa
leidžiant “sputniką.” Bet 
dar daugiau galėtume 
džiaugtis, jei būt ų am
žiams išnaikinti karai ir 
kad tuos milijonus, skirtus 
ginklams, galėtų panaudoti 
taikiems ’ tikslams — žmo
nių gerbūviui pagerinti. 
Man prisimena tas žiaurus 
karas, maistas su kortelė
mis; valgai duoną ir žiūri, 
kad liktų kitam kartui. 
Slinko metai po metų, gy
venimas diena iš dienos ge
rėjo, ir štai šiandien mais
to parduotuvėse jau pakan
kamai ir ko nori; rūbai, 
ypač vilna, brangoka, bet 
vis tik žmonių yra ir labai 
puikiai apsirengusių ir ge
rai gyvenančių. . .

Prieš porą mėnesių man 
teko skaityti vienos man 
nepažįstamos Amerikoj gy
venančios lietuvės laišką; ji 
rašė sekamai:

“Jūs niekas nesuprasit 
Amerikos gyvenimo tos 
prabangos ir visa kita, ir aš 
niekad negrįžčiau Lietuvon, 
jei ir būtų galima laisvai 
važiuoti.”

Labai nuostabu pasidarė, 
perskaičius tas eilutes, kad 
žmogus, išvykęs vos prieš 
14 metų, jau taip pamiršo 
savo kraštą ir kalbą, kad 
net rašydama įterpia, daug 
angliškų žodžių, būk tai.pa
miršusi lietuviškai, ir bend
rai mažai jaučiasi lietuviš
kos dvasios, kad jos ir ap
lankyti nenorėtų; taip ją 
pavergė prabanga—gfažūs 
rūbai ir liuksusinis gyveni
mas, kad Tėvynės meilė, tos 
gražios Lietuvos pievos ir 
miškai, jau jos nevilioja. 
Taip labai ją pavergė did
miesčio gyvenimas. Nebūti
nai, kad ji grįžtų čia gyven
ti, bent laiškuose jaustųsi 
lietuviška dvasia.

Kaip labai aš didžiuojuos 
savo Broliu, Jūsų laiškais, 
kuriuose atsispindi gryna 
lietuvio dvasia, visada vie
noda, nesikeičianti. Mes 
visi gėrimės ir džiaugiamės 
tais mielais Jūsų laiškais, 
aiškiai išreikštomis minti
mis, ir negaliu atsistebėti 
Jumis, kad net laukinių gė
lių vardo nepamiršote. Jūs 
savo viename laiške man 
rašėte: “vaikais būdami, ei
davome į balą skinti lapu
kų papuošt paveikslui Ma
rijos”). Tas viskas labai 
buvo miela skaityti; kad net 
ašarą nubraukiau, — tokių 
puikių lietuvių reikia Ame
rikoj daugiąu.

Man prisimena toks įvy
kis: Kadd Vilnių grąžino 
Lietuvai, žmonės, nuvažiavę, 
ten, klaupės ant kelių ir bu
čiavo žemę. Beveik visi par
sivežė po saują žemių ar 
akmenėli kokį. Visi, pama
tę Vilniaus žiburius, pradė
jom verkti. Taip miela bu
vo ir brangi Lietuvos sos
tinė, kada jos neturėjom. 
Na, dabar jau apsiprątom.

Pas mus dabar puiki žie
ma, sniego nedaug ir ne
šalta; tokia žiema seniai 
buvo. . .

Šiandien gavau labai 
daug laikraščių. Turėsiu 
darbo, kol perskaitysiu. Įdo
mu, kaip L. Prūseikoą<svei- 
kata. Aš pirmiausia ieškau 
straipsnių 'apie jo s,veikaus 
stovi! . Jūsų išsiųstų knygų

negavau dar; įdomu, ar ma
no siunčiamus žurnalus ga
vote?

Šiandien taip pat pasiun
čiu keletą žurnalų. Įdomu, 
ar jūs girdite lietuviams į 
užsienį skirtą valandėlę, 
duodamą kiekvieną pirma
dienį 12 vai. nakties. Koks 
jūsų laikas, tai nežinau. 
“Amerikos balsas” mūs jau 
nebedomina, nes nieko tiks
laus ir gero nepasakoma, o 
jei kalba koks nors kunigas, 
tai mes tą galime girdėti 
kiekviena sekmadieni savo 
bažnyčiose; religija yra ne
draudžiama — klausyk ir 
melskis, kiek nori. Labai 
gaila, kad negalite girdėti 
mūsų puikių sub'atvakarių, 
per radiją transliuojamų 
šeštadienio vakarais. Tikrai 
pasijunti, kad esi kur nors 
kaimo vestuvėse; jau ir vie
nam namuose sėdint neliūd
na.

Aš sekmadieniais dažnai 
einu į teatrą; dabar 1 aukiam 
amerikonišku filmu, ' nes 
girdėjom, kad sudarė sutar
ti ir matysime kino filmus, 
Amrikoj pagamintus.

Julija

TURKŲ TABAKAS IR 
JO RINKOS

Samsunas. — Pereitais 
metais Turkijoj tabako der
lius siekė 28,000,000 svarų. 
Amerika perka 12,000,000 
svarų, Čekoslovakija — 2,- 
400,000 ir Lenkija — 1,800,- 
000 svarų.

Į Vakarų Europą, į kurią 
Amerikos tabako kompani
jos pristato savąsias cigare
tes, Turkijos tabako neįlei
džia.

Pasaulinis moterų kongresą^
Jau paskelbta, kad š. moterys numato tarptautinės 

birželio 1-5 dd. Austrijos padėties pagerėjimą. Iš ki- 
sostinėje Vienoje įvyks”" ,’
Tarptautinis Demokratinės 
Moterų Federacijos šuva-
žiavimas. Tai’ bus pasauli
nis moterų kongresas. Fe
deracijos sekretorė Mrs. 
Eugenie Cotton tikisi, kad 
kongrese dalyvaus šimtai 
delegacijų, kurios atstovaus 
du šimtus milijonų moterų 
iš apie šimto šalių. Tai bus 
vienas iš didžiausių ir įspū
dingiausių kongresų visoje 
moterų judėjimo istorijoje.

Tarptautinė Demokratinė 
Moterų Federacija buvo su- 
o r g a n i z uotą 1945 metų 
gruodžio 1 d. Tai buvo tuo
jau po Antrojo pasaulinio 
karo. Natūralu, kad stei
giamajame moterų kongre
se buvo plačiai kalbama 
apie tarptautinės taikos iš
laikymą, apie moterų rolę 
kovoje prieš karus. Po to 
įvyko .dar trys kongresai— 
1948 m. Budapešte, 1953 m. 
Copenhagene ir 1955 m. 
Lausanne. Bet visi duome
nys kalba už tai, kad šių 
metų kongresas bus už visus 
kitus didesnis.

Federacijos sekretorė 
Mrs. Cotton savo atsišauki
me į moteris pabrėžia, kad 
busimasis kongresas savo 
darbotvarkyje turės tris 
didžiuosius šių laikų klau
simus: 1) Gynimas ir sau
gojimas žmogaus gyvybės; 
2) Moterų vaidmuo visuo
menėje kaipo motinų, dar
bininkių ir piliečių, ir 3) 
Vaikų ir jaunimo teisė į 
apšvietą ir mokslą.

tos pusės, atominių ginklų 
grėsmė yra labai didelė. 
Pavojus padidėja dar ir to
dėl, kad didžiosiose kapita
listinėse šalyse (Jungtinėse
Valstijose, Anglijoje, Fran- 
cūzijoje) pradeda plėtotis 
ekonominė .krizė. Pavojus » 
yra tame, kad kapitalisti
nio pasaulio valdovai gali 
ieškoti iš krizės išeities 
naujame konflikte.

Todėl moterys privalo bu
dėti. Šis jųjų tarptautinis 
suvažiavimas dar kartą sto
rai pabrėš moterų nusista
tymą už taiką, už taikų su
gyvenimą tarpe visų tautų 
ir žmonių.

Pažangiosios pasaulio mo-

Brockton, Mass.

KONCERTAS ir ŠOKIAI
RENGIA MONTELLO TRIO

ŠEŠTADIENĮ

Balandžio 19 April

LIET. TAUTIŠKb NAMO SALĖJE
668 N. Main St., Montello

Programoj Dalyvauja:

Aldona Wallen-Downey
Contralto

Jauna mergina 
stebukladarė

Tai nėra joks perdėjimas. 
Ji gyvena. Seattle, WasL 
Jos pavardė: Miss Diagra 
Ewing. Ji tik 17 metų am
žiaus. - .

Prieš trejetą metų ji su
grįžo namo iš ligoninės, ku- • 
rioje jai buvo padaryta ant 
nugarkaulio operacija. Nors 
ji ir pirmiau buvo beveik 
suparalyžiuota, bet po ope
racijos visiškai tapo pagul
dyta lovon, likosi beviltiškai 
suparalyžiuota. Negali at
sisėsti, negali rankų paju
dinti, negali pati pasiju
dinti ! j

Bet vargšės ryžtas, valia, • 
troškimas viską nugalėti 
neturi jokių ribų. Ji never
kia, nesiskundžia, nedejuo
ja.; Motina sako, kad Dia
na , yra linksmiausia visos 
šeimos nare. Ji stengiasi 
visus pralinksminti, pra
juokinti. ; ; .

Ir Diana laiko veltui* he7 
leidžia. Ji mokinasi, jati 
baigia vidurinę mokyklą. Ir 
dar kaip baigia: visus eg
zaminus išduoda su pažymė
jimu “A.” Geriausia moki- 
nė. Du sykius per savaitė 
mokytojai ją aplanko ir už
duoda lekcijas.

Kadangi Diana negali 
rankų vartoti, tai sunkiau
sia problema buvo įsisavin
ti rašymą. Dabar ji rašo, 
ir rašo gana gražiai. Rašo 
paišelį įsikandus dantimis, 
ant šono gulėdama! Neleng
va buvo prie tokio rašymo 
būdo prisiversti, bet Diana 
priprato, išmoko.

Beveik tas pats ir su skai
tymu. Bet ir čia Diana pa
do išeitį: motina padeda jai 
po smakru atverstą knygą. 
Diana liežuviu atsiverčiu 
lapus ir skaito.

Apie ką ji toliau galvo
ja? Ji galvojo siekt'is aukš
tesnio mokslo. Baigusi vi
durinę mokyklą, “eis” kole
gijom Ten mokysis psicho
logijos. Diana sako: Aš 
noriu suprasti žmones, ko
dėl jie elgiasi taip, kaip jie 
elgiasi? Svarbus klausimas, 
Ji ieškos atsakymo.

1) Montello Trio — Rose Stripinis,
William Juodeikis, Albert Potsis

2) Montello Vyrų Grupe
3) Audrey Potsus, Specialty Dance
4) Charles Klienauskas, Accordion solo

5) Broliai Benny ir Edw. Sauka, 
Violin & Accordion duet

6) Phyllis Wallen, Soprano solo
7) Rose Stripinis, Soprano solo
8) Alduna Wallen-Downey, Contralto solo
9) Eldon Downey, Baritone solo

APSIGINKLAVIMAS — 
EIKVOJIMAS PINIGŲ
Washingtonas. — Atsto

vų butas priėmė rezoliuciją, 
kad septyni karo laivai, jų 
tarpe šarvuotis “Kentucky” 
būtų parduoti už $3,000,000 
metalo laužui, šių laivų pa
statymas kainavo $128,932,- 
000/ Po Antrojo pasaulio 
karo dar jų užlaikymuijbu- . 
vo išleista $136,000,000. Da
bar valdžia juos parduos už 
tris milijonus dolerių.



BALTIMORE, MD
.Prisiminus vietines drauges

Kadangi mūsų LLD susi
deda iš vyrų ir moterų, tai 
sąlygos veikimui 
kesnės draugams 
J u vardai

prielan- 
vyrams.

visur daugiau 
minimi, todėlei jie abelnai 
visuomenei geriau pažįsta
mi.

O kaip mūsų draugės mo
terys? Įvyko parengimas, 
draugės virė, kepė, suvalgy
ta ir viskas pamiršta. Bet 
nors kartą reikia įsigilinti į 
praeities, nors netolimos, 
užmirštį, kad žinotume, 
kieno triūsu dar ir šiandien 
pasidžiaugti galime. Štai 
vardai:

K. Stanienė daug prisidė
jo prakalbų rengime, pikni
kuose valgių gaminime, 
“Moterų Balso” platinime. 
Jai gyvenant arti Lietuvių 
Svetainės, daug daug ko
misijų ir šiaip susirinkimų 
laikyti jos pastogėje. D-gui 
K. Staniui mirus, jos svei
kata susilpnėjo. Šiandien ji 
visai lovos apleisti negali. 

j Ją prižiūri brolio duktė M. 
fetaniūtė.

Draugė Ona Deltuvienė 
— nei negalima viską sumi
nėti, ką šioji draugė yra 
nudirbus, pagelbstint d-gui 
Juozui Deltuvai. Neklysiu 
pasakius, kad jos dėtos va
landos rengime vakarienių 
bei piknikų, kurių keletas 
buvo jų gražioje ūkėje ir 
daugely kitų vietų, — siek
tų keletą tūkstančių. Daly
vavus Lyros Chore, loši
muose, nors kelionė-siekia 
15 mylių. O kiek nakvynių 
suteikusi draugams-ė m s, 
atvykusioms iš kitų miestų! 
šiandien, gaila, reikia pa
sakyti, jogei draugės svei
kata yra nepergeriausioje 
padėtyje. Širdis silpna, gy-! 
vena po daktaro priežiūra.

Kita • jos bendradarbė — 
giminaitė Uršulė Deltuvie
ne. Jai praeityje gyvenant 

1 toliau nuo miesto, dirbant 
dirbtuvėje, auklėjant šeimą 
iš trijų, iš kurių sūnus Leo
nard žuvo Il-me pasaulinia
me kare, sąlygos neleido 
daugiau dalyvauti. Bet pa
staruoju laiku yra žymi 
moteris vakarienių rengi
me, nes tame darbe žymiai 
patyrusi. Bet laikinai irgi 
randasi po daktaro prie
žiūra. Tačiau tikimės ją 
tuojau sveiką matyti, nes 
be jos didesnį parengimą 
būtų sunkiau įvykdyti. 
Praeityje ne tik ji, bet ir jos 
šeima — duktė Mildred Del- 
tuviūtė-Ščiukienė, puikiai 
veikė Lyros Choro gerovei. 
Šiandien duktė auklėja du 

^gražius sūnus, bet laikui bė
gant, tikimės ją vėl turėti 
savo tarpe — veikime.

t Draugė Margaret Stanie
nė — jos darbai moterų 
kuopoje pilnai užsipelnė 
garbią praeitį, tik labai gai
la, kad ji tampriau ir glau
džiau dabartiniu laiku ne
dalyvauja su mumis. Tą ga
lima pilnai pasakyti ir apie 
jos gabią dukterį Ruth Sta- 
niūtę. Labai pageidaujame 
jų sugrįžimo.

Draugė Uršulė Stanienė 
tai gabi su publika šeimi
ninkė parengimuose. Kada 
tenka dabartiniu laiku 
žvilgtelti į ligos taip sun
kiai kamuojamą draugę, 
sunku darosi prisiminus, jo
gei vos ketveri metai atgal 
tiek daug ji dirbo Laisvės 
naudai parengimuose, duo
dama patarimus, kaip pada
rius parengimą pelningu. 
Nervų paralyžius, nors ir 
lengvai, bet palietė abidvi 
jos rankas. Bet kiek pa

5 pusl.-Laisvė (Liberty)-'Antrad., kovo (March) 25, 1958

lint draugė dalyvauja mūsų 
parengimuose, pagelbstmt 
dukteriai Juliai, kuri atjau
time pilnai užsitarnauja 
dukters vardo.

Nors antros kartos lietu
vaitė, Ona Juškauskieinė, 
ką ji išmoko čia gyvendama 
Amerikoje, pilnai aukoja dėl 
mūsų. Kiekvienas prisime
name tuos puikius jos na
mie keptus tortus, (cakes) 
praeityje. Rodos, retas kiek 
žymesnis parengimas praei
davo, kad ji nepasirodytų 
su gražiai išpuoštu ir gar
daus skonio tortu. Išlaimė- 
jimais daug paremta mūsų 
spauda ir organizacijos. 
Laukiame ir tikimės, jogei 
d-gė Ona Juškauskienė pil
nai padės mūsų veikimo 
planams ir ateityje.

Būtų retenybė, jei mes 
d-gės. Amilijos Jekevyčienes 
nematytume mūsų pikniko 
virtuvėje. Tai patyrusi 
draugė. Nors čiagimė lietu
vaitė, bet valgiai ir jų ga
minimas jai labai prieina
mi. Rengime mūsų pramogų 
— nepavaduojama moteris, 
taip, kaip jos vienatinė duk
tė Virginia Jekevyčiūtė-Ka- 
tich buvo labai reikalinga 
savo balsu mtfeų buvusiame 
chore. Mes laukiame jos, 
kada tik šeimyna paaugs, 
vėl būti su mumis. Ne tik 
balsu, bet ir linksma nuo
taika ji teikia daug įvairu
mo. Linksmumą šeimos su
drumstė laikinai staigi mir
tis jų sūnaus-brolio Alfred 
Ekevise, kurio tarnyba Air 
Force Captain buvo pažiba 
šeimai. Bet mirčiai tik nie
kis... Mirė 1958 m. sausio' 18 
d. Bet laikas turės užgydyti 
šias žaizdas.
'Kadaise mūsų mieste or-1raštą vartoja plačiai.

i ganizacijų parengimai buvo praugė Ona Kučiauskai- 
1 plačiai žinomi d 
apylinkių savo i 
žuvimis. Žodis žuvis - — 
žas, i 
didelis. Ypatingai, kuomet

daugeliui te-Buckler tai plačiau užįi- 
gardžiomis jma ragt0 darbu. Skaitaįnt 
ivis — ma- Spauda, sekant veikimą, ;tą 

bet^ jos prirengimas galima žinoti. i
reikia keletą šiditų publikos I Draugė Elena Kiinckne 
pavaišinti. O tas darbas daž-, nors ne Pel‘ seniai dalyyaų- 
niausia tekdavo d-gėmsĮ Ja su mumis, bet jau daiig 
Elenai Balsienei ir Caroli- . yra nuveikusi išlaikyme 
nai Vitkuvienei. Darbas bu- i mūsų kuopos ir spaudos. Tik 
vo sunkus, bet pelningas.' pastaruoju _ laiku ^susugusi 
Draugė Elena Balsienė su I - - 
sveikata kiek stovi geriau, tą nugalėti, _ <— 7 * J T * ZA L 1 VA 1 1 <ABet mūsų drauge Vitkuvie
nė, labai apgailėtina, ran
dasi ligoninėje laužtu kojos 
kaulu. Eina geryn,

kojų skaudėjimu. Bet tikisi 
", nes artinasi 

metinis “Laisvės” piknikas 
birželio 1 dieną, o ji ten tik
rai bus.

UlClOt H£U"111UJV įaugtu j
kaulu. Eina geryn, bet tik Tai nors trumpa peržval- 
ims laiko, pakolei ta kojalga iš mūsų moterų baltimo- 
naudotis galės. Pasveikus ji piečių nuveiktų darbų. Tad 
ir vėl dalyvaus su mumis.
Nors d-gė E. Balsienė gali terų pastangas organizaci- 

Ida jų veikime, jos pilnai susi
kuri (lygina su draugais vyrais.

Vinco duktė

sudėjus musų draugių mo-

pasididžiuoti duteria 
Balsyte-Taammsaco, 
visuomet su mumis, bet I 
mums d. E. Balsienė irgi la
bai reikalinga. Ką manote,
drauge?

Draugė On& Pąserskienė 
dabartiniu laiku ne pilnoje 
sveikatoje, skaudi operaci
ja pažeidė koją . ir tvirtai 
vaikščioti .negali. Bet pilnai
veikia kartu su gyvenimo 
d-gu P. Peserskiu, nes ir 
sėdintiems daug darbo ran
dasi, o d. O. Paserskienė 
niekados nuo to neatsisako. 
Dukterys Ruth ir Cathe
rine buvo gabios chore ir 
jaunimo tarpe. Ruth gyve
na ir augina šeimą New 
Jersey valstijoje. Bet Cathe
rine su šeima nepamiršta 
mūsų parengimų. Ona Pa- 
serskienė čia gimusi ir au
gusi lietuvaitė, tampriai su
tapusi su mūsų veikimu.

Per keletą metų jau vei
kime ir organizacijose pasi
gendame Genės Pivaviūnie- 
nės. Tai kadaise buvo veik
li narė chore ir šiaip paren
gimuose. Užauginusi sūnų 

Albertą, kuris tarnauja lai
vyne ir jau pats augina gra
žia šeimynų, tikiu, dabar ji 
pilnai gali atnaujinti savo 
veiklą, kadangi amžiuje ir 
sveikatoje gražiai atrodan
ti moteris. Laukiame. Tai 
jau antros, kartos gabi lie
tuvaitė.

Ta nuosekli, bet mažai 
kalbanti d-gė Ona Lopetie- 
nė irgi mūsų nepavaduoja
ma spėka gaminime valgių. 
Jai niekis namie pagaminti 
valgius, atvesti gatavus 
parengiman, nes žino, kad 
publika pilnai bus paten
tą, o pelnas eina ten, kur jis 
skirtas. Tai darbšti, malo
ni drauge Nors amžiumi 
nėra jauna, bet visuomet su 
mumis. Nors mažo valstie
čio Lietuvoje dukra, bet 
mokslą ir pažangą labai 
įvertina.

Draugė Ona Žemaitienė, 
tai linksmo būdo moteris, 
kuri visuomet lankydama 
mūsų parengimus, daug pa
gelbsti. Nors pati oficialiai 
nedirba, bet aukodama sa
vo skaniai padarytus val
gius, daug paįvairina mūsų 
valgių sąstatą. Augindama 
dukterį Dianą, daug, kaip 
kiekviena motina, padėjo 
spėkų. Kaip liūdna, kada 
žiauri mirtis išskyrė ją nuo 
jos. Šiuo laikotarpiu įvykio 
ji labai pažeista. Bet jos ga
bumas namų ruošoje, drau
giškumas priėmime svečių, 
kurie lankėsi pas ją iš vieti
nių bei kitų kolonijų, tie ir 
kiti įvairūs užsiėmimai pa
gelbės atgauti savąją eigą 
kaip sveikatoje, taip darbe. 
Ir aš esu tikra, kad ji ilgai 
tarpe mūsų pasiliks, nes 
amžiumi yra viena iš jau
nesniųjų. Nors čia gimusi ir 
augusi, lietuvių kalbą ir

Binghamton, N. Y.
Apie mūsų ligonius

Teko sužinoti, kad sveiks
ta mūsų gėlininkas Jonas 
Vaičekauskas. ' Randasi sa
vo namuose, 48 Mygatt St.

Aplankiau Katryną Juo- 
zapaitienę, Ji eina sveikyn. 
Nusiskundė, kad jai labai 
nusibodo sirgti per tris mė
nesius. O dar užėjo šalčiai 
ir dėl to mažai kas galėjo 
ją aplankyti. Bet draugės 
galėjo jai pasiųsti užuojau
tos atvirutes. Juozapaičiai 
yra geri mūsų organizacijų 
patriotai. Nepamirškime to!

Helen Žukas turi sužeis
tą koją. Užsigavo darbe. 
Sakosi einanti pas gydytoją.

Paulina Jasilionienė ser
ga. Randasi City ligoninė
je. Jau daugiau kaip trys 
savaitės guli ligoninėje. Ji 
turi skaudamą koją. Ji yra 
LDS.6 kuopos narė.

Linkiu ligoniams greitai 
pasveikti. Josephine

Hartford, Conn.
Aną vakarą, suėjus ke

liems LLD 68 kuopos na
riams susirinki man, kilo 
mintis išreikšti užuojautą 
L. Prūseikai jo ilgoje ligoje 
ir džiaugsmą, kad išėjo iš 
ligoninės, pergalėjęs ligą, ir 
eina geryn.

LLD 68 kuopa iš iždo pa
skyrė $10. Liet. Moterų 
klubas iš iždo aukojo $5, ir 

! V. Staugaitis — $5. Po $2: 
J. Jasas, L. Mankienė, L. 
Žemaitienė, F. Roman, M. 
Nikzantaitiene. Po $1: A. 
L'atven, D. Navickas, Juo
zas Gedeminąs, Jonas Sal- 
cūnas ir Agnes Grigaitis. ■ 
Po 50 centų: i V., Kazlau ir 
J. Kazlauskas. Viso $36.

Ačiū visiems*
1 LLD 68 kuopa

Hudson, Mass.
Mūsų ligonės

Draugė Ona Markūnienė 
serga jau keli metai. Nors 
ji seniai nebedirba, bet 
“Laisvę” visada užsimoka 
ir dar paaukoja jos palai
kymui.

Taip pat seniai nesvei
kuoju draugė Mary Pa
plauskienė. Irgi nors nedir
ba, bet “Laisvės” nepamirš
ta — visada atsinaujina 
prenumeratą ir pagal išgalę 
paaukojo.

Mes hudsoniečiai velinam 
draugėms pilnai pasveikti.

Charles K. Urban

Rochester, N. Y.
Gražus parengimas

Kovo 8 d. įvyko Moterų 
šventės pa^mony^, kurį 
rengė moterų ir vyrų LLD 
kuopos. Parengimas .pavy
ko neblogiausiai, nors galė
jo būti geriau.- Svečių r ir 
viešnių nebuvo daug, bet vi
si buvo labai draugiški ir 
linksmai laiką, praleido.--

Dirbo ir prisidėjo maisto 
ar piniginėmis dovanomis: 
P. Sadwick, G. Labeikienė, 
V. Bullienė, L. B., A. Use- 
vičiene, P. ir O Mali
nauskas, D. ir J. Vaitas, 
J. Labeika, J. Stančikas, E. 
ir P. Čeręška. Tik dovano
mis prisidėjo: O. Gricienė, 
E. Dubbienė, O. Balzai’, 
D. Naujelis, A. Duobienė, 
S. Vaivadienė, Černiauskas, 
G. Mackevičia, J. Totorius, 
J. Severinas, J. Gricius, R. 
Barauskas.

Draugė Žemaitienė visus 
valgius suvežė, dirbo su vi
rėjomis ir virėjas išvežiojo.

Visiems dirbusiems, ir 
aukojusiems, taipgi atsilan
kiusiems į parengimą šir
dingas ačiū. Pelną paskirs- 
tysime vėliau, kur labiausia 
reikės. . /

v

Draugė Antanina Duobie
nė jau susveiko po operaci
jos ant akies. Operacija ge-1 
rai pavyko. Labai linksma, 
kad jinai ir vėl dalyvauja 
su mumis.

Mirė Anelė Sireikienė. 
Paliko liūdėti savo vyrą, sū
nų, dvi dukteris, žentus ir 
vieną anūką, dvi sesutes 
šioje šalyje, vieną sesutę ir 
brolį Lietuvoje. Buvo “Vil
nies” skaitytoja. Buvo pa
laidota laisvai River Side 
kapinėse. Atsisveiki n i m o 
kalbą pasakė L. B.

Ilsėkis, drauge, amžinai.
L. Bekis

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

NORFOLK, MASS.
Netekome susipnatusio 

lietuvio
'Šių metų sausio 25 d. su 

šiuo pasauliu atsis k y r ė 
Juozas Matonis.- Kadangi 
Juozas buvo susipratęs žmo
gus, tai man norisi apie jį 
šį-tą parašyti.

Juozas Matonis buvo vi- 
lenskinis. Bet iš kokios vie
tos Lietuvoje jis paėjo, ne
žinau. Sako, būdamas 
aštuonerių metų amžiaus 
išėjo pas žmones tarnauti, 
o kada sulaukė 22 metus, 
caras jį paėmė į kąriuome- 
nę. Kariuomenėje Juozas 
ištarnavo 3 metus ir aštuo
nis mėnesius. Kada sugrį
žo iš kariuomenės, tai jau 
turėjo Amerikoje bholį ir 
sesutę. Juozas paprašė sesu
tės Magdalenos, kad jį pa
siimtų į Ameriką. Ji jam 
pasiuntė laivakortę li911 
metais. Juozas Amerikon 
atvažiavo 1912 metais — at
važiavo jau kaipo mano 
švogeris, nes aš jau buvau 
jo sesutę Magdaleną vedęs. 
Apsivedėme South Bostone, 
tad ir Juozas pas mus ilgą 
laiką gyveno. Paskui susi
rado sau merginą, apsive
dė ir susilaukė dukters, ku
ri jau yra vedusi su anglų 
tautybės vaikinu ir gyvena 
kur nors Floridoje

Dabar apie Juozo politinį 
gyvenimą. Tai buvo pusėti
nai apsišvietęs vyras, skai
tė “Laisvę” ir daug gerų ’ 
knygų, ir rėmė visą pažan-t 
„gųjį judėjimą. Kur įvyko 
koks parengimas, ar pikni
kas, Juozas ten buvo ir gau
siai aukodavo geriems tiks- 
lams.Bet kodėl jis per anks
ti išsibraukė iš gyvųjų tar-. 
pd, mes • negalime' suprasti. 
Gyveno iš senatvės, pensi
jos, gaudavo po • 60 dol. į 
ntėpį pr, j(| -pusėtinai ąu:/ 
sitaūpęs. ' tik negerai, kad 
Juozas nepadarė,, gyvas bū
damas, į testamento,, tai vis
kas nuėjo ,į advokato ran
kas. O kas liks,,.tai, musėt, 
teks jo dukteriai.

Juozas Matonis gyveno 
North Bellingham, Mass. 
Tai mes jį ten. ir palaidojo
me su daugybe gražių gėlių. 
Pusėtinas būrelis giminių ir 
draugų suteikė velioniui 
paskutinį patarnavimą.

Ilsėkis, mano mylimas 
broli ir brangus švogeri 
Oak Hill kapinėse, North 
Bellingham, Mass. Lai tau 
būna lengva Oak Hill žeme
lė.

A. Wiaitkevicius

Elizabeth, N. J., ir Apylinkė

ŠAUNUS POKYLIS
Aleksandro Skairiaus Pagerbimui

Rengia L. D. S. 3-čioji Apskritis

Tai asmuo, kuris visa sa
vo siela darbuojasi, kad L.D. 
S. gyvuotų. Už tai mes j j 
gėrbiame ir (branginame- 
Kviečiame ir kitus, kurie dar 
neturite pažinties su Alek
sandru Skairiu, atsilankykite 
ir susipažinkite, čia būsite 
pavaišinti ir pasilinksminsit.

Įvyks šeštadienį

Balandžio 12 April
RUSŲ SALĖJE, 408 COURT ST.,. ELIZABETH 

Pradžia lygiai 7-tą valandą vakare

Lietuvos kooperatorių 
ryšiai su užsieniu

VILNIUS.—Prie Lietuvos 
vartotojų kooperatyvų są
jungos įsteigta tarprespub
likinės ir užsienio prekybos 
kontora. . Lietuvos vartoto
jų kooperacija nestato pre
kybinius ryšius su užsienio 
šalimis.

Praėjusiais metais į už
sienį buvo parduota daug 
sviesto ir bekonų. Vartoto-

Miami, Fla.
Pas gerus draugus

Apsilankiau pas draugus 
Frank ir Hellen Martin, 
kurie gyvena Miamės prie
miestyje, 56 West 14tr St., 
Hialeah, Fla. Kiek pasikal
bėjus paaiškėjo, kad Fra- 
nas, kuris baigia aštuntą! 
desėtką metelių, sveikatėle! 
ne kažin-kaip sustovi, ypač 
pastaruoju laiku pusėtinai 
negalauja ir tiktai sėdi. Bet 
jo žmona Helen sveika ir 
iškalbi, ir ji turi visadas ką 
nors naują pasakyt, ypač 
politiniais klausimais ir So
vietų Sąjungos veikla. Bai
giantis pasikalbėjimui 
Helen Martin įteikė man 
$20.00 ir sako: pasiųsk, 
Stankau, $9 prenumeratą 
už Laisvę,ir $11.00 lai bus 
auka dėl pašmeravimo Lais
vės mašinų. Varde Laisvės 
tariau ačiū draugei Martin- 
kienei.

Kovo 16 Lietuvių Solialis 
Klubas turėjo šaunų pikni
ką, vietinių ir svečių daly
vavo daugiau kaip šimtas. 
Jie užkandžiavo ir šneku
čiavosi. Vėliau Klubo pirmi
ninkas1 perstatė inžinierių 
Gabrėną iš Trenton, N. J., 
pasąl^yt kalbą.

Būtų gerai, kad. ateinantį 
sezoną Klubas įsigytų ko
kią nors; savo pastogę ir 
surengtų vieną, kitą paskai
tą ir kelis koncertus, nes 
spėkų atsirastų iš savo tar
po ir svečių.

Artėjant vakarui, pradė
jome skirstytis kas sau na
mo. Bostonietis draugas Že
konis pasakė man karštą 
spyčių, kodėl aš sustojau 
rašinėti korespondencijas į 
Laisvę ir Vilnį. Aš sakau: 
sustojau rašinėt, bet ne vi
sai, nes kitas kelias žinu
tes parašiau po slapyvarde. 
Na, tiek to. Aš draugui Že- 
koniui prisižadėjau pasitai
syt. .

V. J. Stankus

BS Lietuvos
jų kooperacijos aptarnauja
miems Lietuvos kaimo gy
ventojams užpirkta impor
tinių prekių už 60 milijonų 
rublių, tame tarpe avalynė 
iš Danijos, vilnoniai audi
niai iš Škotijos, porcelianas 
ir fajansas iš Čekoslovaki
jos, dirbtinio pluošto audi
niai iš Japonijos.

Šiais metais prekybinių 
sutarčių su užsienio šalimis 
apimtis bus žymiai išplėsta. 
Vien tik į Čekoslovakiją bus 
pristatyta 500 tonų obuolių, 
300 tonų jautienos riebalų, 
500 tonų bekonų, pusė mili
jono dėžučių žuvies konser
vų, 120 tūkstančių indėlių 
spanguolių džemo, pusė mi
lijono gyvų vėžių. Į užsienį 
bus išvežami taip pat gry
bai, sviestas, lietuviška deg
tinė “Dar po vieną.” Iš vi
so Lietuvos kooperacija per 
metus užsienio šalims par
duos maisto produktų už 60 
milijonų rublių.

Daugiau taip pat bus už
pirkta prekių ir užsienyje. 
Iš Anglijos, Čekoslovakijos, 
Rumunijos, Vengrijos, Da
nijos, Norvegijos ir kitų ša
lių bus atvežta avalynės, 
audinių, trikotažo, motocik
lų, siuvamųjų mašinų, dize- 
linių variklių, kilnojamųjų 
ir stacionarinių ‘elektrinių 
bei kitų prekių už 75 milijo
nus rublių.

Sudaryta naudingų 
iškasenų atsargų 
teritorinė komisija

VILNIUS.—Prie Lietuvos 
Geologijos ir gelmių apsau
gos valdybos sudaryta nau
dingų iškasenų atsargų’te
ritorinė komisija..

Komisijos uždavinys^—iš
žvalgyti ir nustatyt i nau
dingas iškasenas. Komisi- 
j os pirm in i n kū pa t vilkin
tas M. Kavęckis, . 'iU

—:—- . j tx
Naujos dainos rinkėjams
VILNIUS. — Kompozito

rius J. Bašinskas ‘parašė 
dainą jauniesiems riekė
jams “Pirmą kartą?} - Res
publikiniai liaudies kūrybos 
namai ją atspausdino stik- 
lografu ir išsiuntinėjo savi
veikliniams chorams.

Lietuvos audiniai 
Briuselio parodoje

KAUNAS. — Šiais me
tais respublikos tekstilės 
pramonės įmonėse įsisavi
nama naujų audinių rūšiii 
gamyba. “Kauno audinių” 
fabrike pradėtas masiškai 
gaminti kaproninis audinys 
moteriškoms bliuskutėms.

1958 metais šioje įmonė
je bus įsisavinta 15 naujų 
rūšių audinių gamyba, jų 
tarpe naujos rūšies krep- 
marokerias, kreĮi-šifonas iš 
natūralaus šilko. Dvylikos 
rūšių medžiagų, gaminamų 
“Kauno audinių” ‘ fabrike, 
bus demonstruojama pasau
linėje parodoje, kuri įvyks 
Briuselyje.

Eilę naujų rūšių vilnonių 
audinių paruošė pavasario^ 
vasaros sezonui “Limos” ir 
“Litekso” vilnonių audinių 
fabrikai, Rokiškio “Nemu
no” ir kitos įmonės. . .

* , ; .4

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko ii 
vidaus; apkalame šingeliaie; 
sutaisome pijazus ir dengia* 
me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis: 
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.:'JA. 4-4576'



^PIETIEČIAI PRIEŠ DIDYSIS NEW YORKASPIETIEČIAI PRIEŠ 
BEDARBIŲ REIKALUS
Washingtonas. — Pieti

nių valstijų senatoriai ir 
kongresmanai pasisakė, kad' 
jie priešingi prailginimui 
bedarbių apdraudos. Prieš 
kiek laiko prezidentas Ei- 
senhoweris pasisakė už pra
ilginimą nedarbo apdraudos 
trylikai savaičių.

1). HAMMARSKJOLD 
PASITIKI, KAD 

SUSITARS
Jungtinės Tautos. — Šios 

organizacijos sekreto? i u s 
D. Hammarkjold išvyko j 
Europą. Jie lankysis visoie 
eilėje sostinių' Bus ir Mask
voje. Išvykdamas sakė, kad 
jis pasitiki, jog bus susitar
ta sutvirtinimui taikos rei
kalu. A

Sueikime pagerbti 
visuomenininką

Pajieškojimai
. Baliūnienė Aldona, Juozo 

gyvenanti Lazdijuose', Lenino 
je, Nr. 28, ieško savo dėdės 
Vinco,
J.A.V. 1910 metais, iš Kalvarijos ra
jono.
šomi atsiliepti vaikai.

' Iš BANKO Į KALĖJIMĄ
G. Gibson, 22 metų vyras, 

iš W. Islip miestelio, atvy
kęs į New Yorką, sumanė 

i greitai pralobti. Jis apiple- 
■ šė gėralų pardavimo krau- 
i tuvę 1.40-49 Queens Blvd. 

, tik $35. 
arte revolverį ir nuėjo 

į Jamaica Savings Banką 
Jamaica Ave. ir Sutphin 

; Blvd. Bet jis ten nespėjo 
i ginklą pavartoti, nes jį pa
rsekė policininkas 0’Neil. 
| Gibson, iš banko tiesiai pa- 
i teko į kalėjimą.

duktė, 
gat\Ą 
Bieiio 

Vm!co sūnaus, išvykusio įVisuomenininko Juozo;
Weisso pagarbai banketas ■ 
jau netoli. Jis įvyks šešta-!

vai. vakaro, Liberty Audi-j 8 8 ’
tori joje. Banketą gražins 
dainomis mūsų šaunusis Ai
do Choras.

Taigi, draugai ir drau 
ges., nepamirškime šio ban 
keto. Draugas Weiss ^uo-j 
širdžiai ir ščyrai, be truk-Į 
čiojimų, išdirbo 50 metų' 
musu darbininkiškoje veik-Į «■ a w
loję.‘Ir reikia žinot, kad ne PRANEŠIMAI - A . - ««• 1 . • I

BROCKTON, MASS.
Koncertas ir Šokiai. Rengia Mon

tello Trio, šeštadienį, bąi.iridžio 19 
d. Liet,. Taut. Namo salėje, 668 No. 
Mairi St. Pradžia 7 v. v. Programoj 
dalyvaus Montello Trio - Rose Stri- 
pinis .William Juodeikis, Albert. Pot- 
s\s; Montello Vyrų Grupe; Audrey ';Barčytės .Monikos, dūk. Juozo, 
Potsus Specialty Dance-; Charles vyru pavardė Locaitienė. 
Klinauskas- akordiono solo; Phylis Kalnėnų kaime. 'Į ; 
Wallen soprano solo; Rose Stul
pinis soprano solo; Aldona Wal
len-Downey kontralto solo; .Bro
liai Benny ir Ed. Sauka—smuiko ir 
akordiono duetas; Eldon Downey, 
baritono solo. Kviečiame visus da-i 
lyvauti. Geo. Shimaitis. (41-43)

fIrooklyn, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54-to Lietuvių Sky
riaus mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 26 d., 5:30 v. v., Unijos patal
pose, 11-27 Arion Pi. Nariai pra
šomi skaitlingai dalyvauti, nes bus 
svarbių pranešimų ir renkami atsto
vai j A. C. W. of A. konvenciją, j 
Kipras Sakalauskas, Skyr. Sekr.

“ (40-41)'

Iš labai gražaus parengimo
Praėjusio 

popietis, suruoštas 
Centro, buvo vienas iš gra
žiausių. Patiko visiems, ku
rie nepatingėjo dalyvauti. 
Nors šį kartą publikos buvo 
vidutiniai, bet bent jau aš 
tikėjausi gerokai daugiau.

Programa susidėjo iš pa
skaitų, dainų ir muzikos. 
Rašytojas Rojus M i z a r a 
mums davė gerai paruoštą 
paskaitą apie lietuvių meną 
seiliau ir dabar. Gerai bū* 
tų, kad visa paskaita tilptų 
spaudoje. Veikiausią jis su 
ja taip ir pasielgs.

Pirmiausia! prelegentas 
‘ ‘ ; mums

.v v. . . . T apibūdino mūsų tautos pra-
įsvaziavimą kui nois Long e|^ Duomenys, girdi, rodo, 

kad Pabaltyjyje žmonės gy
veno jau prieš vienuolika 
tūkstančių metų, bet istori
joje užtinkama apie lietu-

Richmond Hill, N. Y Jei dėdė būtų miros, tai pra-

Susirinkimo
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyko kovo 6 d. Narių 
nemažai susirinko. Dauge
lis pasimokėjo savo mokes
čius net už visus šiuos me

Apsvarstyti a bei n ie j i LDS 
reikalai. Kalbėta apie nau* 
jų narių įrašymų ir tūli na-

, pasidarbuoti. ;
Raportavus apie LDS dar

buotojo L. Prūseikos sun
kią padėtį nutarta jį pa
remti penkine. į

Pakeltas klausimas trumpais bruožais
KasaJ.^ sui uosti ,pi įką alj apit)fKųno niūsū tautos pra-

Islanu . Kai kurie nariai
i apsiėmė pasiteirauti apie 
'vietą tokiam parengimui.

Svarstytas LDS 3-čioš

MATĖ VISUS TRIS 
. ŽEMĖS PALYDOVUS

Kirtland, N. Mexico.
Mokslininkai matė visus i vieta tokiam parengimui, 
tris žemes palydovus: du ‘ • _
Amerikos ir Sovietų sputni-i ........ .
ką. Ketvirtadienį Amerikos! Apskrities ir LDS kuopų 
mėnuliai praskrido po du; rengiamas LDS centro iždL 
kartus, tiek pat ir tarybinis!pinkui Weissui pagerbti 
sputnikas. banketas. Banketas įvyks 

• šeštadienio vakare, kovo 29 
d., Liberty Auditorijoje.

sekmadienio buvo labai rūpestingai pa- 
LMS ruošta? Tikiu, kad ir ši 

paskaita pasirodys musu 
spaudoje — bent jau, man 
atrodo, turėtų pasirodyti.

Prelegentas p a minė j o 
apie tėvų pastangas ir viltis 
iš savo sūnaus padaryti ku
nigą, bet niekas iš to neiš
ėjo. Pranas Vaičaitis turė
jo kitokius gyvenimo tikslus 
ir polėkius. Jis galvojo ir 
savo kūryboje kalbėjo apie 

5darbo 'liaudį, apie jos var
gus i-r siekimus laisvės. Jis 
būvą darbų žmonių poetas- 
dainiusl Kaip gaila, kad 
n; i re jis tik 25 metų tebū
damas, tiktai pradžioje savo 
talentingos kūrybos!

Trečioji ir paskutinė pro
gramos dalis buvo patiekta 
mūsų mylimosios Aido Cho
ro mokytojos ir Lietuvių 
Meno Sąjungos sekretorės 

Vius kalbant tiktai prieš Mildred Stensler. Ji kalbė- 
apie du tūkstančius metų, jo apie tai, kaip plačiai mu- 
Palyginūs su kultu r o m i s, zika-daina yra iš s k ė t u s i 

sparnus šių dienų Lietuvo
je. Meno Sąjunga gauna iš 
Lietuvos daug nepaprastų 
muzikos ir dainos leidinių. 
Prelegentė mus supažindino 
su praėjusią vasarą įvyku
sia-Vilniuje dainų švente. 
Kiek ten choru, orkestru, 
šokėjų grupių, kiek ten ta
lento dalyvavo! Mums bu-

b:le kas taip gali padaryti,! 
ištesėti.

Taigi, be jokių abejonių! 
kovo 29-tą dieną sueikįm vi
si į Liberty Auditoriją ir 
pasveikinkim, pagerb k i m 
mūsų taip veiklų, taip nuo
širdžiai atsidavusį darbi
ninkiškam judėjimui visuo
menininką Juozą Weissa.

Kviečia visus
Rengimo Komitetas

Peliksas Raivinskas ieško savo dė
dės Vito Strauzo, paeina iš Butri
monių apyl., Vilniaus gub. Gyveno 
New Yorko. Prašau atsiliepti pas 
Antaną Balčiūną, 84 Wheeler St., 
Waterbury 14, Conn. Plaza 5-9018.

leškau Rubliauskienės Elenos, Jo
no d. Kilusi iš Alytaus apskr., Du
bėnų valsčiaus, SrrtolniVos kaimo. Po 
tėvais pavardė Lubau&kaitė. Jeigu 
jos gyvos nėra, tai prašau ką nors 
iš šeimos atsiliepti. Ieško sesers 
dukra. A. Gudaitytė, Prienų rajo
nas, Balbieriškio paštas, Gerulių 
kaimas, Lithuania, LSSR.

Aš, Puišytė Veroniką,t dk. Jono, pę> 
vyru pavardė Dirginėtenė, gyvenanti 
Jurbarko rajone, Butrimų kaime, 
paioškau savo mielos giminaitė?

Po 
Gimusi

J Chicagą išvyko 
maždaug 1901-5 m. Prašau atsišauk
ti šiuo adresu: Jurbarko rajonas, 
Girdžių paštas, Butrimų kaimas, 

• Puišytė veroniką, Lithuania, IJSSR.

Ieškau dėdės, tėvelio brolio, Anta
no Kriaučiūno, s. Juozo, apie 65 m. 

' amžiaus, kurį praėjusio karo audra 
nubloškė ir atskyrė nuo mūsų. Te
ko girdėti, kad‘jis gyvena mieste. 
Cikadoje ,bėt daugiau nežinau jo-| 
kio adreso. Laukiu atsakymo: 
Kriaūčiūnaitė' Mageliona, d. Jono, 
Kaunas. Daugirdo g. Nr. 3-12, Lit.h- 

į uania, USSR.

BERN IU KAS ATSIS A K O 
IŠDUOTI PRIEŠUS

Septyniolikos metų jau
nuolis A. Menditto gavo 
penkias kulkas ir randasi 
kritiškoje padėtyje. Bet jis 
užsispyrusiai atsisako iš
duoti savo priešus, kurie jį 
apšaudė. J is laikosi jaunų 
chuliganų, “taisyklės,” kad 
nevalia savo priešus išduo
ti policijai.

chinų, egiptiečių, romėnų 
arba graikų, lietuvių kultū
ra yra jaunutė. Ir archeo
loginiai kasinėjimai nedaug 
tepasako apie lietuvių tau
tos praeitį. Tiesa, mes tu
rime pilis ir senas bažny
čias, bet jos mums byloja 
tiktai apie keturių, penkių, 
šešių bei septynių šimtų 
metų praeitį.
j Mūsij dainose geriausiai 

' i gyveni- 
' šiuo klausimu teks daugiau' Mas. ŠįandienIjetuvoje. ni-

GRAŽUS LAIVAS
Į New Yorko prieplauką Nariai išsidalijo bilietus- 

_>. pakvietimus. Vienas kitas 
Colom- apsiėmė bankete padirbėti. 

Atrodo, banketas bus sėk-
pribuvo naujas Italijos gar
laivis “Cristoforo <-------
bo”. Laivas turi 29,000 tonų’ - ~ y------ - —---------* I •

Įtalpos. Pilnai įrengtas su- rungas.
lyg naujosios technikos. Jo 
kapitonas Enrico Rossellli 
sake, kad laivas greitas ir 
patogus.

NENUSILEIDŽIA NEW 
YORKO MIESTUI

Yonkers miestas yra kaip! 
ir suaugęs su New Y,orkų. 
Jis randasi prie Hudsono 
Upės šiaurinėje New Yorko 
dalyje. Pereitais metais 
įrengė niaują arklių lenkty
nių lauką — Yonkers Race- 
wav su Visais parankūmais.

Išleista keli dėsėtkai mi
lijonų dolerių. I' Vien klubo 
pastatymas ir įrengimas at
siėjo 39,000,000. Klubas turi 
vietos dėl 4,000 svėčių.

• Lenktynių stadijone ga
lės sutilpti 42,000 žmonių. 
Paruošta automobilių pa
statymui vieta, kur sutilps 
iki i 0,000 karų. . ' '

Taigi, Yonkers nepasi
duoda New Yorkui. Mat, 
nuo arklių lenktynių mies
tas turi daug pelno.

Vienas kitas

(JiraAyklte Laisve savo draugui

HELP WANTED MALE '

Prisiminta, kad šių metų 
liepos mėn. įvyksta LDS 13- 
tasis Seimas. Kuopa mano 
pasiųsti nors porą delegatų. 
Kituos -e susirinkimuose atsispindi. lietuvių

1 pakalbėti.
Sekamas mėnesinis ‘ susi- q 

rinkimas įvyks ketvirtadie-u 
nio vakare, balandžio 3; Li-! t 
bėrty Auditorijoje. Kviečia-!.

pestingai renkama, ir ' lei- 
džiam’a dąiųos; ,nuo seniau
sių laikų.. Q dainą zišjaike 
liktai JLietuvbs darbo liąib

nti visi kuopos nariai jame 
dalyvauti. ' ■ • - . •: < > >

' LDS 13 Kp. Narys

PASLYDO LĖKTUVAS ;
Ketvirtadienį, laikė, snie

go audrų, N. Y.. Internatio
nal orlaukyję ’ ’’paslydo7’ 
lėktuvas ir atsirėmė nosimi 
j žemę. Tai buvo Skandina
vijos linijos lėktuvas, kuris 
atvežė iš Europos 51 ke
liauninkai 1

Toks jiems buvo New 
Yorko “priėmimas”. Laimė, 
kad visi dar sveiki išliko. '

BOSTONO APYLINKEI

ALDLD 7-tos ir LDS Imos apskričių svarbus 
posėdis įvyks kovo 30 d., 1 vai. dieną, 318 Broadway, 
So. Bostone. Viršminėtų apskričių komitetų narių 
ir Bostono apylinkės veikėjų prašome dalyvauti, tu
rėsime daug reikalų apkalbėti reikale apskričių ir 
spaudos pikniko. J. JaskeviHa^'l-^'^p^Y. sekr.

NAUJOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ ATIDAI!

Sekmadienį, Balandžio-April 13 d., įvyks Moterų Są
ryšio ^suvažiavimas, pradžia 1-mą valandą popiet, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Svetainėje, 823 Main St., Cam
bridge, Mass.

Visų kolonijų moterų kliubų, LLD kuopų ir kitų mo
terų organizacijų prašome atsiųsti savo atstoves į suvažia
vimą. Jei kurių organizacijų susirinkimai tuo tarpu ne
įvyktų, tai prašome valdybų ir šiaip narių dalyvauti suva
žiavime. Prašome prisiųsti skaitlingas delegacijas, kad 
padaryti puikų suvažiavimą.

Draugės cambridgietės rengiasi visas atstoves maloniai 
sutikti ir pavaišinti. Tad dalyvaukite kuo skaitlingiausiai.

H. Thomas

• BOSTON, MASS.
ALDLD 7-tos ir LDS 1-mos ap-: 

skričių svarbus posėdis įvyks kovo! .
31. d., 1 vai. dieną, 318 Broadway,! SlTFERINTlCNDENr. 20 šeimų na* 
So. Bostone. Viršminėtų apskričių I nia^ kamb. apt. basemente, piu
komitetų narių ir Bostone apylinkės | skaitant $110 j mėnesp Veltui g($ 
ve ikėjų prašome dalyvauti, turėsime j SHS_ *r Pusamžė poia. Kieip-

I daug reikalų apkalbėti, reikale {(p. i kites Sekmadieni nuo-11 v. ry. iki 2 
....  • ................ Iv. dieną. 45-05 21st St., L. L City,, 

arba tel. kasdien - ST. 4*97667 nuo 
(40-42) ! 10 v' r< ■iki 4. V’ dien4- (40-42}

_ i---------- :———-i-------------------- 4
ATVIJAI MOTERŲ KLIUBO

Del blogo oro pereitą ket\-irta-j 
dienj Moterų Kliubo. susirinkimas! 
neįvyko.
nį, kovo 27 d., 110-06 Atlantic Avė. 
Richmond ,Hill, N. Y. Pradžia ,7 
v. v. Visos narės dalyvaukite, yra 
svarbių ’ivikalų dp'taiimui; Komi
tetas. 

BROCKTON, MASS. ’ T 1 • ■: J ' • ’ •
LLI) 6 (kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 7 d., Liet. -Tąut. Namo 
kambariuose, 7.30 v.. v. Nariai da
lyvaukite ,nes yra svarbių reikalų 
aptarimui. Reikės prisiruošti dęl 
pavasario m v asaros parengimų. 
Geo. Shimaitis, Fin. Rašt. : (41-43)

TEATRUOSE
v . • i-, m Į .‘•kričių pikniku ir spaudos pikniko.!'Prancūzų rašytojo Emile !j. Jaskevičius. 7-tos apskr. sekr. j£

Zola dramatizuota novelė 
“Gervaise” buvo ilgai vaidi
nama Baronet teatre. Per 
paskutines devynias savai- 

It-es ši drama buvo vaidina
ma ir 5th Ave. Cinema te
atre, 12th Street, Green
wich Village. Dabar Baro
net teativ vaidinimas nu-,-2; 

įtrauktas, bet antrajame te-; 
litre vaidinimas tęsis neri
botai. i

1 'Ši drama turi didelio pa
sisekimo.

amerikiečių lietuvių1 (Jono 
Juškos libretas, o Prano 
Balevičiaus muzika) sukur
ta' operetė “Sudrumsta šir
dis.?' Plačiau Miklreda ap
sistojo' pr'iė taip jau plačiai 
išsivysčiusios Tarybų Lie
tuvoje Mend saviveiklos. Y- 
pac saviveiklos Vaidmuo iyra 
sVahbus kolūkiuose. Daugy
bė didžiųjų kolūkių turi sa
vo chorus, šokiu ratelius,

SUPERINTENDENTS j
Darbai atdari ant. Eąst Side it 

ITU IY11UUU bUblI HJKHlKtb ‘ .. . f, A J t , i .
Taigi ivyks Si ketvirtadie- Ucs! s,<l- »• • Vakaruose
- ’ --—} nueste). Alga bo apartmento. Skarn- 

ry -J w #*< o riitbd

(40-4:

ploję jos Jvąlbą,.apie .Ųąuęliės 
yąrgą .1 p. sunkų,,, 7gfvęnlnąą 
senoje praeityje.,: Pręjęgen-; 
ąš, čia , šulinėj p; klasifc:..

Kristijonu W Tai didelis
naujas, ndpaprastas lietu- 
viti;-tautos gyvenime dąly- 
kas! ' ■
; ; Taipgi Tarybų Lietuvoje 
labai daug dėihesio kreipia
ma į vaikų dainą ir žaidi
mus. Čia prelegentė davė 
mums iir pavyzdžių.

Joi's prelekcija užbaigta 
suda'inąvimu '.kolūkio dai
nos. .': Dai nuo t i ja i pa clė j o 
Tadas Kaškiaučius, Jonas 
Grybas ir Petras Grabaus
kas. Tai buvo ko pasiklau
syti! '

Buvo, žinoma, renkamos 
aukos padengimui parengi
mo lėšų. Surinkta virš 60 
dolerių. O pačioje'popiečio 
pabaigoje visi dalyviai bu
vo pavaišinti namie keptais 
nvragais ir kavute. Tas ir
gi buvo savo..vietoje.. Rep.

.,:■, ——T—----- r* . -

n ižą ^ęškaį, ApL- ' Šti^dę? 
j į j r. kit ųšį Jąįne ■ sąyo • .fcų ry- 
boję kalbėjo. apie liaudies 

! vargus. .' .
L Mlžątos paskaitą Tąbhi 
paįVairind iir pątųrtino /ga
biai N*aątės : Būkhięnėį J r 
Ievos ^Miząrięnės paskaity
tos Straždėlio kitų oilėš. 
Priėjus prie . vėlesnių ■ ląikil 
lietuvių, liaudies dainų', pre
legentas panilnėjo ' .Mačį- 
Kėkštą, Joną Krikščiūną- 
Jovarą ir Julių . Janonį, i: J

Paskutinė šios gražios pa
skaitos dalis . susidėjo ' iš 
oruožų apie šių dienų Lie
tuvos kultūrinius ' laimėji- 
inus. \ O tie laimėjimai yra 
įnilžiniški. Jais didžiuojasi 
kiekvienas padįorus lętuvis. 
Paminėjo, kiek jaunų žmo
nių šiandien lanko mokyk-

. las, kiek ir kokiais tiražais A
išleidžiama laikraščiu, žur- fialų knvgu ' I REIKALAIS!;
Iiaių,, Knygų. .lt>AWADirw-

Buvo skaityti eiIerasciai 
ir šių dienų Lietuvos: poe^ 
tų: Venclovos, Jonyno; Ma
cevičiaus. ' - v
į Po šios paskaitos buvo 
įsimintas įžymusis Ame- 
ikos lietuviu kompozi to
lus Pranas Balevičius, taip 

Anksti ir tragiškai. save iš- 
^ibraukęs iš gyvųjų tarpo. 
Suzanna Kazokytė puikiai 
'sudainavo jo kūrybos tris 
daineles “Ei, upeli,” “Ą- 
žuolo lapas” ir uVasaroj.”

Didelė ir graži popiečio 
dalyviams staigmena buvo 
Dr. A. Petrikos paskai
ta apie Praną Vaičaitį. Tik 
paskutinėmis .dienomis po
piečio rengėjai sužinojo, 
kad Dr. Petriką turi pa
ruošęs ir gali duoti paskai
tą, todėl apie tai nieko ne-j 
buvo pranęjimuose. O taijsth st, Brooklyn,1 n y-

Garsusis muzikalis vei
kalas “Oklahoma” bus per
statomas City Center. teat
re. Tikietų kaina nėra per 
aukšta. Visa eilė aktorių 
yra tie patys, kurie šiame 
veikale vaidino ant Broad
way. Tikimasi gero pasise
kimo.

Ar Turite Televizijos Bėdų?
Kodėl turėti prastą rodymą? 

Mes garantuojame visus pataisy
mus. žemos kainos. Tinkamas, 
teisingas patarnavimas visiems.

County Radio-T-V
Service

71G Richmond Avė.
Port Richmond, S. I.

Gibraltar 8-0850.

.-rr-r—' •■a- vrrrrr-n4'rrTr
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i’MATTHEW A J
BUYUS 

(PIIYAUSKAS).. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N.J. B
MĄrkėt 2-5172 Ų

l 426 Lafayette St.
<i ■ t i ■ ‘; --ii ‘

i ■:

PATVARKYMAI (
' Miesto S Veika t oš Taryba 
išleido ndiijus’ patvarkymus 
apsaug’ojim'Uf žmonių nuo 
radiacijos .7 Nuo birželio 15 
d. visos X-ra.V mašinos ir 
kitos priemonės, kurios ga
li išduoti radiaciją ir pa
kenkti žmonių sveikatai, tu
rės būti šuregist motos. 
Spėjama, kad šis patvarky
mas nepatiks dantų gydyto
jams. Iki šiol jie galėjo. X- 
ray aparatą naudoti be jo
kio iš valdžios pusės va r 
žymo.

RANDAVOJIMUI
Išnuomojami 5 gražūs, Šviesūs 

kambariai, su dušu ir kraštu van
deniu. 1 blokas nuo stoties (elevat
ed -Ą Hewes St. Sta). Pageidau
jami suaugusi. J Kiburis, 391 So.

(41-43)

RYT VAKARE, KOVO 26!

“TOP 
SECRET 

MISSION
co- starring

BEATRICE STRAIGHT

ROBERT WRIGHT

VOSEPH VADIN

Jaudinanti tarptaūfiška 
avantiūra moteriškes, 

kuri laikė pasaulio 
likimą savo rankose!

Stato Theatre Guild su 
gyvais vaidintojais 

New Yorke.

U. S. STEEL HOUR
THf BROADWAY OF TV

10 PM . CHANNEL

irmnnnminnnignimnirtiiinnDūninuuuiuiijjĮuniiiiiuniuuiūu Įnjųj^fs? uinnniiiiįuiiiiuimnuiiiibur.iunninmmaimmgm'mimįimn

BANKETAS
PUIKIAUSI VALGIAI IR ŠAUNI 
LIAUDIES DAINŲ PROGRAMA

JUOZĄ WEISS.
Mes jį pagerbsime 70 metų amžiaus sukakties progą ■ 

ir kaip ilgų metų L. D. įS. centro iždininką 
ir visuomenininką. • » ' • >

AIDO CHORAS Mildred Stenskr
Atliks Programą

Banketas prasidės 7-tą valandą vakare

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

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

Norintieji dalyvauti prašomi užsiregistruoti vietas tuojau.

Kviečiame visus dalyvauti ir tinkamai pagerbti asmenį, kuris 
visą savo amžių darbuojasi kultūriniame lietuvių judėjime.

6 pusi.-Laisvė (Liberty)-- Antrad., kovo (March)v25, 1958
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