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KRISLAI
Prelatas ir karas. 
Nereikėjo skubintis. 
Ir išsilaikė ir išsilaikys. 
Judošiaus daina.
Įdomus kur jozas.
Dar apie menševikus 

ir Lietuva, c.
Rašo A. Bimba

įžymusis lietuviškų klerika
lų šulas prelatas Jonas Balko
nas tebelaukia karo Lietuvai 
.“išlaisvinti.” Neseniai jis at- 
'i(rai ir garsiai prisipažino.

Nežinau, kodėl lietuviškų 
menševikų “prelatas” Grigai
tis pasiskubino Balkonui advcp 
katanti . Girdi, prelatas klai
dingai suprastas!

Bet kodėl pats prelatas Bal
konas tyli? Kodėl už jį pasi- 
mojo kalbėti Grigaitis?

Dalykas bus tame, kad Bal
konas, kalbėdamas klerikalų 
vardu, kalbėjo visų Lietuvos 
“laisvintojo” v a r d u . Taigi 
jis kalbėjo vardu ir Pijušo Gri
gaičio.

Skirtumas tarpe BalkOno ir 
Grigaičio bus tik tame, kad 
pirmasis savo troškimus viešai 
reiškia, o Grigaitis juos ap- 
maskuoja menševikiška dema
gogija.

Prelato BalkOno atviras rei
kalavimas Lietuvos' “išlaisvini
mui” karą truputį, matyt, pri
trenkė ir pačius klerikalus. 
I a'f., Pranas Dailidė Brookly- 
'f't pranciškonų Darbininke 
(kovo 18 d.) įrodinėja, kad 
šiuo laiku reikalavimas karo 
yra nepopuliarus sloganas. Ge
riau, girdi, pasikliauti “bolše
vikų imperijos vidaus negala
vimais.”

Jo išvada trumpa ir drūta: 
“Atomų skaldymo amžiuje 
bolševikų santvarka ilgai išsi
laikyti negali.”

Du dalykai. Vienas, “bolše
vikų imperija” jau išsilaikė 40 
metų. Kitas, bolševikai 
pasirodė geriausiais atomų 
skaldytojais visame pasaulyje. 
Tai šiandien visi pripažįsta ir 
mūsų Washingtone. Tai įrodė 
ir sputnikai.

Tai kur pagrindas tokiai 
santvarkai pranašauti tiktai 
ti umpą ateitį ? !

<4
Mes turime labai seną po

sakį — “ylos maiše nepaslėp- 
f”

' Taip jokiu būdu Chicagos 
menševikų dienraščio Nauije- 
nų redaktorius negali paslėpti 
savo prohitlerinio kailio. Jis 
ir vėl pasirodė. Pasirodė be
gėdiškai atvirai.

Va, kalbėdamas apie Juozą 
Šukį, hitlerininkų nužudytą 
Minske, jis gieda:

“Gaila, kad jį suklaidino 
d e m a g o gas V. Mickevičius- 
Kapsukas ir jisai be reikalo 
žuvo Minske, nuvykęs tenai 
bollševikinio socializnfo kurti” 
(N., kovo 17 d.).

Vadinasi, kalti ne žmogedoš 
hitlerininkai, bet Kapsukas.

Tuo pačiu protu vadovau
jantis, hitlerininkai nekalti ir 
už sudeginimą, užtroškinimą 
ir sušaudymą milijonų žydų 
lietuvių, lenkų, rusų, ukrainie
čių ir -kitų civilinių žmonių. 
Kaltas kas nors kitas!

Skaitau sekamą:
Ingres manas Henry A. 

Dixon, repulbikonas iš Utah, 
Ragino neatsilikti nuo Rusijos

(Tąsa 6-tam pusi.)

Sovietai atsakė į 
Amerikos laišką

Indonezijos liaudis jau 
arti pilnos pergalės

AFL - CIO pataria
taksus

laiška iš kovo 6
Sovietų pareiškji-

vyriausybė sako,
i-

Maskva. — Tarybų Są
jungos užsienio ministerija 
įteikė Amerikos atstovui 
atsakymą viršūnių konfe
rencijos reikale. Tuo pat 
kartu spaudoje paskelbė 
Amerikos 
dienos ir 
m a.

Tarybų 
kad ji “nusivylusi Amei 
kos pasiūlymais”. Sako, kad 
viršūnių konferencija turi 
būti mažinimui! apsiginkla
vimo, uždraudimui atomi
nių ginklų ir sušvelninimui 
įtemptų santykių.

Sovietų atsakymo pama- 
tiniai dėsniai yra sekami: 
užsienio ministrai ,privalo

Siūlo sulaikyti 
atomų bandymus

Geneva. — Tarptautinėje 
jūrų reikalais konferencijo
je Lenkija, Čekoslovakija, 
Jugoslavija ir Tarybų Są
junga pasiūlė rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama už
drausti atomų bombų ban
dymus jūrose. <

Rezoliucija 1 pdk ar t b ja 
tarptautinį įstatymą; ' kdd 
jūros yra vandenys visų Ša
lių laisvai jūrininkystei', 
žvejybai, susisiekimui'1 ir 
skrajojimui, bet; ne atbnjų 
bombų bandymui.

SUKILIMO GALAS 
JAU YRA ARTI

«. b

Jakarta. — Valdžios ar
mija jau tik apie 50 mylių 
nuo sukilėlių centro Padan- 
go. Praneša, kad sukilėlių 
vadai ruošiasi bėgti lėktuvų 
pagalba į užsienį. Indone
zijos vyriauisybe pranešė 
užsienio valstybėms, kad 
laikytųsi nuošaliai nuo Pa- 
dango prieplaukos, nes jū
ras užminavo.

VAKARŲ VOKIETIJA 
EINA HITLERIO KELIU

Varšuva. — Lenkijos 
spauda rašo, kad Vakarų 
Vokietija pasirinko pražū
tingą Hitlerio kelią. Kaip 
Hitleris ir 'jo gauja 1933 
metais pasirinko apsigink
lavimo kelią kitų šalių pa
vergimui, taip daro ir da
bartinė Vakarų Vokietiją.

EISENHOW.ERIS SAKO— 
NEDARBAS DIDELIS
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris pareiš
kė, kad nedarbo krizė pa
siekė didelį laipsnį. Jis siū
lo, kad būtų pradėta eilė 
viešų darbų, kurie pareika
lautų darbininkų.

Bonna — Vakarų Vokie
tijoje yra didelis liaudies 
nepasitenkinimas dabarti
ne Adenauerio užsienio po
litika. L.,

Paryžius. — Francūzija 
dar 10,000 kareivių pasiun
tė į Alžyrą.

susirinkti balandžio mėnesi, i. 1 

d jų darbas tik nustatyti 
laika, vieta ir dienotvarkj 
viršūnių konferencijai. Jie 
neturi spręsti pačių klausi
mu.

Pamatinius klausimus tu
ri spręsti tik viršūnių kon
ferencijos dalyviai. Konfe
rencija be jokio atidėlioji
mo turi būti sušaukta atei
nančia vasara. C v

Tarybų Sąjunga nesikiša 
i kitų valstybių vidaus rei
kalus ir nesutiks, kad kita 
kokia valstybė ta darytų. 
Šis punktas liečia Rytų Eu
ropos valstybes. Vokietijos 
apvienijimas, tai pačių vo
kiečiu reikalas, v

Astronomas apie 
erdvių satelitus

Londonas. — Profesorius 
G. Leikinas, žymus sovieti
nis astronomas, kalbėjo iš 
Maskvos per radijo tinklus. 
Jis sakė, kad Amerikos sa
telitai yra labai maži, todėl 
jie neturi įrengimų ir moks
lui negali * pasitarnauti.--- —

Leikinąs jąal^ę,!
kąs kita buvo siu tarybiniu 
antruoju!5spūtniku,')'*kuiuš 
yra didelis, sveria 1,118 sva
rų, turi įrengimus, ir jame 
net buvo gyvds šuo. Profe
sorius pareiškė, kad' šis so
vietinis'sputnikas jau neuž
ilgo sudegs.

ALBANIJA NORI
TAIKIAI SUGYVENTI
Tirana. — B. Shtylla, Al

banijos užsienio ministras, 
sakė: “Mūsų vyriausybė no
ri su kiekviena užsienio 
valstybe, nepaisant jos vi
daus santvarkos, palaikyti 
gerus diplomatijos ryšius.”

Jis pareiškė, kad Albani
ja norėtų atsteigti diploma
tinius ryšius su Jungtinė
mis Valstijomis ir Anglija. 
Šios dvi valstybės nutraukė 
su Albanija valstybinį susi
siekimą 1946 metais.

INDIJOJE DEŠINIEJI 
NUPEIKĖ LODGE

. New Dehli. — Indijos de
šinieji demokratai, kurie 
kietai nusistatę prieš ko
munistus, irgi nupeikė 
Amerikos atstovo Jungtinė
se Tautose politiką.

Indusai sako, kad Lodge 
politika “yra pavojinga tai
kai”. Taipgi jie kritikavo 
Lodge už tai. kad jis, lanky
damasis Indijoje, klaidin
gai aiškino Indijos rolę.

ANGLIJA PIRKS 
DAUGIAU SALMONŲ
Londonas. — Prekybos 

ministras sakė, kad perei
tais metais Šiaurinėje Ame
rikoje ji pirko už devynis 
milijonus dolerių “salmo- 
nų” (lašišų). 1958 metais 
pirks žuvies už $12,600,000. 
Anglai daugiausia žuvų 
perkasi Kanadoje.

Jakarta. — Indonezijos 
liaudis jau arti pilnos per
galės prieš sukilėlius. Val
džios armija, apvalius šiau
rinę Sumatros dalį, dabar 
žygiuoja prie jų centro Pa
dange mieste.

Indonezijos armija eina 
dviemis kryptimis: viena 
armijos dalis iš šiaur-va- 
karų pusės, o antra iš šiau
rių. Abidvi armijos dalys 
jau tik apie 80 mylių nuo 
Padangų.

Tuo pat laiku iš jūrų pu
sės valdžios kariniai laivai 
blokaduoja Padango prie
plauką. Sukilėliai laukia ir 
iš oro puolimo, nes valdžios 
lėktuvai gali nuleisti para
šiutininku į Padango orlau- 
kį.

Sukilėliai jau mato savo 
avantiūros galą ir patys ne
tiki, kad jie laimėtu. Todėl 
jie kreipėsi į SEATO, kari
nę Sąjungą pietinėje Azijo
je, kviesdami ją, kad ii sto
tų karan “prieš komunis
tus”. ,

Sukilėliai bijosi ir darbo

Reikalauji 20,W n- 
žmonių akių pn; s n

: New Yorkas. •— National 
Eye Bank direktorė. Mrs. 
Campetello paskelbė, kad 
šiai įstaigai yra reikalinga 
20,000 žmonių akių. Paau
kotas žmonių akis surenka 
į laboratoriją, o vėliau dak
tarai jas prigydo akliems 
žmonėms.

Ši. įstaiga daugiausia akių 
gauna iš mirusių žmonių. 
Po žmogaus mirties. akys 
dar geros per 48 valandas. 
Nuo 1944 metų, kada Na- 
tionaEye Bank buvo įsteig
tas, tai pagalba tokių akių 
5,320 buvusiu aklu žmonių " c- <- v
atgavo regėjpimą.

AMERIKA PALEIDO 
TREČIĄ SATELITĄ

Cape Canaveral, Fla. — 
Armijos specialistai iššovė 
į erdves satelitą “Explorer 
III”; Jis yra nedidelis, kaip 
ir pirmesni.

Į erdves iššovė pagalba 
“Jupiter-C” raketos. Speci
alistai sako, kad jis aplin
kui žemę skrenda nuo 110 
iki 1,7000 mylių atstoję.'Te
silaikys erdvėje apie dvi sa
vaites.

RYTŲ VOKIETIJA 
RUOŠIASI GINTIS

Berlynas. — Otto Grote- 
wohl, Demokratinės Vokie
čių Respublikos premjeras, 
pareiškė, kad jeigu Vakarų 
Vokietijoje bus įsteigta 
atominių ginklui bazės, tai 
ši respublika rengsis apsi
ginti.

Grotewohl sakė, kad rytą 
vokiečiai, kaip ir kitų šalių 
darbo žmonės, nori taikos, 
bet jie pasirengs, atremti 
bent kokį pasikėsinimą. 

žmonių sukilimo pačiame 
Padange. Sukilimas įgali
mas, kada valdžios jėgos 
prisiartins.

Užsienio kapitalistai su
kurstė sukilimą. Bet dabar, 
matydami, kad avantiūra 
nerado liaudyje ■ pritarimo, 
jau atsargiau kalba, negu 
jie kalbėjo sukilimo pra
džioje. Bet jų laivai tai vie
nur, tai kitur dar vis pri
stato sukilėliams ginklų, 
amunicijos ir reakcininkų 
grupių. Jie nori palaikyti 
“partizanų veikimą”.

Indonezijos vąldžios radi
jas pranešė, kad kariniai 
lėktuvai atskrido iš Formo- 
zos, kurią valdo Čiang Kai
šenas, ir Pakanbaru srityje 
parašiutais mileido sukilė
liams ginklų įr amunicijos.

Jakartoje studentai de
monstravo prie Jungtinių 
Valstijų ambasados rūmų, 
reikalaudami, kad Amerika 
nesikištų į Indonezijos vi
daus reikalus. Į studentus 
kalbėjo Amerikos ambasa
dorius H.; Jones ir sakė, 
kad Amerika nesikišianti.

Hirosbimos Taryba 
pasmerkė Trumaną

Hiroshima,. Japonija. — 
Prieš kiek laiko buvęs Ame
rikos prezidentas Trųma- 
nas sakė, kad 1945 metais 
jis davė įsakymą numesti 
atomines bombas į Hiroshi
ma ir Nagasaki miestus tik 
japonus nubausdamąs. už jų 
puolimą ant Pearl Harboro. 
Nuo tų bombų žuvo ir buvo 
sužeista virš 300,000 žmo
nių.

Dabar Hiroshima miesto 
f

taryba, apsvarsčius tą Tru- 
mano pasiteisinimą, pareiš
kė, kad tai “buvo jo nežmo
niškas ir kriminalis prasi
kaltimas”. Taryba priminė, 
kad japonai karo krimina
listai už mažesnius prasi
kaltimus buvo tarptautinio 
teismo teisiami,

... . ....... . .4.^-. . i » . - -

SURADO POŽEMYJE 
DIDELĮ EŽERĄ « :

Maskva. — 'Mokslininkai 
surado 75,000 ketvirtainių 
mylių ploto požeminį ežerą. 
Jis tęsiasi nuo Kustanajaus' 
iki Aralo jūros. Tai tikroji 
požeminė jūra.

Matyti, kad per>smėlį ten 
susikuopė tiek daug van
dens. Dabar mokslininkai 
daro planus, kaip iš ežero 
vandenį panaudojus sausu
mų drėkinimui.

GAUDYS NUO LAIVŲ 
PABĖGUSIUS ŽMONES
Washingtonas. — J. M. 

Swing, imigracijos reikalų
komisionierius, sakė, kad 
Amerikoje gyvena virš 5,000 
žmonių, “kurie be leidimo 
įvažiavo”. Tai buvę ant lai
vų darbininkai, bet Ameri
koje išlipę į sausumą kaipo
svečiai, dagiau į laivus ne-1 kelio stotyje, New Yorke, 
grįžo. {Dabar ją turi Washingtone.

numušti
Washingtonas. — AFL- 

CIO vadovybė įteikė vy
riausybei pasiūlymą: tuo
jau numušti iki astuonių bi
lijonų dolerių taksus. Uni
jos pirmiau reikalavo, kad 
būtų numušta apie pusė 
tiek, bet šalyje padėtis, nuo 
to laiko, labai daug pablo
gėjo.

Vasario mėnesyje buvo 
5,200,000 bedarbių. Kovo 
mėnesį jų skaičius dar pa
augo. Dabar vienas gamy
bos įmonių trečdalis nedir
ba. Dabartiniai valdžios 
žingsniai nedarbo reikale 
yra toli nepakankami, kad 
pataisyti ekonominę padė
ti.

Bob Hope apie
Tarybą Sąjungą

Hollywoodas, Calif. —Bob 
Hope turėjo konferenciją 
su spaudos atstovais. Jis 
pasitenkinęs apsilankymu 
Tarybų Sąjungoje. Sakė, 
kad jį ten gerai priėmė. Jis 
ėjo, kur norėjo ir matė, ką 
noąėjo. ' i ■>

Tąrpę, kitko, Bob Hope 
sako.; rusai nori turėti, su 
Ąn^ęrika gerus/. prekybos 
ryšius, o ypatingai keistis 
judriais. J,is negalį supras
ti, kodęl ta$ nebūtų galima. 
Apsimainykime, sako, ju- 
džiais ir matykime vieni ki
tus, kaip gyvename-

ATSIDARĖ AZIJOS
TAUTŲ PASITARIMAS
New Delhi, Indija. —Čio

nai atsidarė Azijos Tautų 
Taikos .Tarybos konferenci
ja. Dalyvauja 68 atstovai iš 
32 šalių. Jie svarsto, kaip 
sėkmingiau kovoti už tai
kos reikalus ir Azi jos žmo
nių laisvę.

Taipgi aptars ir pasiruo
šimą į Pasaulinį Taikos 
Kongresą, kuris Įvyks lie
pos 16—22 dienomis Stock- 
holme, Švedijoje.

1,000 DARBININKŲ 
t UŽSTOJO Už VIENĄ

Ei Chicago. — Indiana 
Harbpr Works fabrikas vi-1 

,sai užsidarė; Kbtnpaniia pa
varė 'is darbo Avieną* darbi
ninką. Tada virš tūkstantis 
darbininkų,' organizuotų i 
United , Steelworkęrs of 
America uniją, paskelbė 
streiką, reikalaudami paim
ti atgal tą darbininką, štai 
ką reiškia darbininkų unija 
ir jų vienybė.

“PROVOKACIJA” — 
SAKO LAIKRAŠTIS

Maskva. — Tarybų Są
jungos darbo unijų dienraš
tis “Trud? (Darbas.) pa-
smerkė bėglių ir AFL-CIO 
“parodą”, kaipo provokaci
ją. Antisovietiniai bėgliai 
su šių unijų biurokratijos 
talka turėjo tą pačią “paro
dą” Grand Central geleži"-

Unijos reikalauja, kad 
taksai būtų numušti tiems 
žmonėms, kuriu metinės 
įplaukos neviršija $5,000, 
tai yra, darbininkams..

Unijos siūlo, kad taksai 
būtų nukirsti ir ant auto
mobilių, elektros jėgos įren
gimų ir kitų gyvenimo reik
menų. Dabar ant jų taksai 
yra per dideli.

Šiuos unijų pasiūlymus 
remia ir kai kurie demokra
tiniai senatoriai, kongres- 
manai ir valstijų guberna
toriai. Tas rodo, kad šalyje 
auga unijų ir politinių vei
kėjų rimtas susirūpinimas 
šalies padėtimi.

Uniją “apvalymas” 
tai ją ardymas

Washingtonas. — Kon
gresinis- komitetas, kuris 
neva tyrinėja raketizmą 
unijose, siūlo įstatymą neva 
apsaugai narių teisių ir jų 
finansų.

George Meany, AFL-CIO 
prezidentas, pareiškė, kad . 
siūlomas ! įstatymas yra 
vienpusiškas ir ’ tik prieš 
darb. unijas. Jis sakė:; “Tai • 
begėdiškas žingsnis šmeiž
ti unijas..; Įstatymo siūlyto
jai nieko nesako apie fabri
kantus, kurie užsiima unijų 
vadų papirkinėjimu”.

TUKAČEVSKIS BUVO 
NEKALTAS

Maskva. — Istorinis, žur
nalas “Voprosy Istoriji”, 
kuris ką tik išėjo iš spau
dos, išaiškino, kad marša
las Michail Tukačevskis bu
vo nekaltai sušaudytas 11937 
metais. Žurnalas, rašo, kad 
jis buvo vienas iš gabių ta
rybinių maršalų.

PASAULYJE PAAUGO 
MEDŽIO GAMYBA

Jungtinės tautos. — 1957 
metais pasaulyje žymiai pa
daugėjo medžio gamyba. 
Pirmą vietą užima Jungti
nės Valstijos ir Tarybų Są- 
junga. ‘ \ į

Tarybų Sąjungos medžio 
gamtiniai turtai, yra di
džiausi ir įvairiausi pasau
lyje. Ten pastaraisiais me
tais medžio pagaminimas 
dešimteriopai paaugo.

KODAK CO, 1958 METAIS • 
IŠLEIS $62,009,000

Rochester, N. Y. — East
man Kodak Co., kuri gami
na filmus, traukimui pa
veikslų aparatus ir kitokius 
sudėtingus 'prietaisus-, 1958 
metais naujų įrengimų rei- . 
kalams paskyrė $62,000,000.

Nuo 1945 metų ši kompa
nija laboratorijoms ir kito
kiems savo įstaigos gerini
mo tikslams įdėjo $500,000,- 
000.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga .
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A. Kišonas-Žajiaras I
KOVO 14 DIENĄ Santa Paula miestelyje, Kalifor

nijoje, staiga mire Adolfas A. Kišonas-Žagaras, sulai
kęs 75 metų amžiaus.

A. Kišonas-Žagaras atvyko į Ameriką laike 1905— 
1907 metų revoliucijos; jis buvo LSDP įpareigotas čia 
rinkti aukas nuo revoliucijos nukentėjusiems. Vėliau ve
lionis Amerikoje baigė farmaceuto (vaistininko) moks
lą. Ilgainiui įsigijo Detroite vaistinę, ten dirbo ir gyve
no per ilgą laiką. Prieš apie ketverius metus A. Kišonas 
su šeima persikėlė gyventi Kalifornijon. Ten jis ir mičė.

Kadaise A. Kišonas-Žagaras rašinėjo spaudai 
straipsnius ir bandė kurti dramas. Jo viena drama buvo 
So. Bostono lietuvių scenoje pastatyta, rodosi, 1916 me- 
tais.

1930 m., kai tautininkai su socialistais suskaldė 
SLA seimą Chicagoje, kai išmestieji iš to seimo delega
tai laikė savo seimą kitoje salėje, tai A. Kišonas buVo 
“išmestųjų seimo” sekretoriaus padėjėjas. Tame seime, 
kaip žinoma, gimė Liet. Darbininkų Susivienijimas. ,

A. Kišonas-Žagaras per visą savo gyyvenimą Ame
rikoje buvo pažangus žmogus ir parėmė darbininkišką 
spaudą.

Antradienio Laisvėje skai
tytojus supažindinome su 
Antano Sniečkaus plačiu 
pranešimu Lietuvos Komu
nistų Partijos Dešimtajam 
suvažiavimui, čia paduo
dame keletą ištraukų iš ki
tų suvažiavimo dalyvių pa
sisakymo. Gaila, ’kad netu
rime vietos tas nuomones 
patiekti ištisai: vieta nelei
džia. Tos gi nuomonės la
bai įdomios. Iš jų mes ga
lime suprasti tas didžiules 
atsakomybes, kurias .šian
dien turi ant savo pečių 
pasiėmę Lietuvos komunis
tai socialistinėje kūryboje. 
Nėra tokios gyvenimo1 ir 
darbo srįties,’ kurioje komu
nisto vadovaujanti ir švie
čianti rolė nebūtų jaučiama. 
Iš tikrųjų, tiktai susipažin
dami su kemunistų suvažia
vimo dalyvių diskusijomis, 
mes galime pažinti Tarybų 
Lietuvą naujajame gyveni
me.

Saudi Arabijoje
SAUDI ARABIJOS karalius Saudas prieš kai kurį 

laiką suokalbiavo prieš Egipto prezidentą Nasserį. Sa
koma, Saudas, samdė suokalbininkus, kad jie Nasserį už
muštų, kad Egiptan būtų grąžintas buvęs karalius, lai
dokas Faroukas, kuris šiuo metu trankosi po Vakarų 
Europą. . . . i

Atsitiko, tačiau, taip, kad karalius Saudas turėjo vi
są valstybės galią pervesti savo broliui, karąląiciui Fėi- 
saliui. Pastarasis esąs Nasserio politikos šalininkas. .

Vienas Niujorko laikraštis rašo: , Karaliui Sa.udųi, 
kuris ligi šiol buvo Saudi Arabijoje “viskas”, tepasiliko 
haremas su i90 sugulovių ir keturios “legalios” žmonos...

Be abejojimo, pasiliko jam užtenkamai įr rųilijoųų 
dolerių. Karalius Saudas bvo ir dar tebėra multi-milijo- 
nierius. Tiesa, jo brolis Feisalis dabar gali, viską iš jo at
imti, jei tik panorės. > L

Amerikos valdančiuose sluogsniuose visa tai kelia 
didelio rūpesčio. Mat, Saudi Arabijoje Amerikos kapita
listai turi įvesdinę bilijonus dolerių į aliejaus šaltinius. 
Dabar bijomasi, nes, jei Saudi Arabija pakryptų į Egip
to pusę, Amerikos kapitalistai galėtų ten turėti nemaža 
nuostolių. ..

Karalius Saudas buvo didelis Dulleso politikos rams
tis Artimuosiuose Rytuose. Jis buvo skaitomas labai iš
mintingu valdovu' — gJl dėl to, kad Saudi Arabijoje dar 
vis tebėra vergija.

Na, matysime, kaip ten dalykai dabar klostysis!

Sniečkaus, pirmojo Ko
munistų Partijos sekreto
riaus, suvažiavimui praneši
mas, palietęs visas gyveni
mo, darbo ir kūrybos sritis, 
sudarė pagrindą visoms dis
kusijoms. Visi dalyviai, su
važiavime kalbėję, pirmiau
sia žymėjo tai, jog paskuti
niais keleriais metais Lietu
vos darbo liaudis yra pada
riusi milžinišką progresą, 
tupi savo kreditan didžiu
lių laimėjimų. Iš kitos pu
sės, kiekvienas diskusantas 
vėl ir vėl priminė, jog dar 
toli gražu ne viskas pasiek
ta, jog dar ir šiandien prieš 
Lietuvos darbo žmones ir 
Komunistų Partiją tebesto
vi didžiulės istorinės ; prob
lemos. ’ Jų išsprendimas pri- 
klaūsyš nuo to, kaip ir kiek 
darbo liaudies avangardas,

Amerikos karines bazės 
fašistų Ispanijoje

ios
ir

Neraštingumas pasaulyje !
. JUNGTINIŲ TAUTŲ organizacija surinko duome

nų apie pasaulinę žmonių apšvietą. Pasirodo, kad šioje, 
kultūros ir civilizacijos gadynėje, dar 700,000,000 suau
gusių žmonių nemoka nei rašyti, nei skaityti! Reiškia, 
dar pusė suaugusiųjų yra beraščiai.

Raštingiausios. šalys — Jungtinės Valstijos, Tarybų 
Sąjunga, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija, Čeko
slovakija, Lenkija, Vengrija, Vokietija, Francūzija, 
Anglija, Belgija, Hollandija ir Skandinavijos kraštai. 
Šiose šalyse berašti j a jau yra žemiau kaip 10 procentų 
arba visai panaikinta

Jungtinėse Valstijose yra blogumas tame, kad 1950 
metais dar 14 procentų mokyklos amžiaus vaikų nelan
kė mokyklų.

Prie vidutinio kultūrinio laipsnio, kur neraštingu
mas arti pusės jau yra nugalėtas, uriskaitomos tok 
šalys, kaip Kinija, Brazilija, Bolivija, Peru, Burma 
Egiptas.

Liaudiška Mongalija, Meksika, Kolumbija, Argenti
na, Čilė, Venezuela ir Centrinės Amerikos valstybėlės 
turi daugiau kaip pusę žmonių mokančių rašyti ir skai
tyti. Į

Blogiausia su apšvietus reikalais Afrikoje, kur bal
tieji laiko gyventojus kolonialėje vergijoje. Taipgi tokio
se šalyse, kaip Indija, Pakistanas, Vietnamas, Laos, 
Kambodija, Malajaus pussalis ir Indonezija, kurios tik 
po 1939—1945 metų karo išsilaisvino iš baltųjų pavergi
mo. Šiose šalyse, suaugusių tarpe, beraštija dar yra virš 
80 procentų.

Vien šie apšvietos reikalai parodo, kaip baltieji pa
vergdami kitų šalių žmones, trukdė progresą ir kultū
ros reikalus.

Dar daug yra darbo, kad visur žmonės būtų apšvies
ti, išlavinti, pakelti į aukštesnį kultūrinį lygį. Jungtinių 
Tautų darbuotojai, surinkę faktus, sako, kad vien Loty
nų Amerikoje pilnam neraštingumo nugalėjimui dar 
reikalinga 400,000 mokytojų.

Mūsų Valstybės sekreto
rius ir prezidentas Eisen- 
how-eris kalba apie “demo
kratijos Rytų Europoje” 
reikalą. Portugalija, Grai
kija ir Turkija, yra NATO 
nariai. Su Ispanijos fašis
tų valdžia mūsų vyriau
sybė palaiko karinę sąjun
gą, nors Ispanija nėra 
NATO Narė. Visi žino, 
kad šiose valstybėse nėra 
nei per plauką demokrati
jos, bet mūsų valdžia jos 
ten ir nereikalauja.

Šis faktas aiškiai parodo, 
kad tiems, kurie kalba apie 
“demokratiją Rytų Euro
poje,” ne demokratija ap
eina.

Kiekvieną laisvės mylėto
ją purto Amerikos vyriau
sybės draugavimas su Ispa
nijos fašistų režimu. Kiek
vienas žmogus žino, kad da
bartiniu laiku juodžiausias 
teroras ir darbo žmonių 
prispaudimas yra Ispanijo
je.

Bet Ispanijos fašistai yra 
prieš Tarybų Sąjungą, 
prieš liaudies demokratiją,. 
Jie kariavo išvien su Hitle
riu ir Mussoliniu prieš A* 
merikos talkininkę Tarybų 
Sąjungą antrojo pasaulinio 
karo laiku. Jie ir dabar ka
riautų, jeigu tik jų talka 
būtu reikalinga.

“Ispanijos ministrų kabi
netas, k a r i n i a i * vadai ir 
Franco išleidžia ir aukščiau
sios garbės dekoraciją su
teikia Amerikos generolui 
A. W. Kissner,” rašo kovo 
7 d. iš Madrido, korespon
dentas Benjamin Welles.

Kas tas Amerikos gene
rolas Kissner? Už ką jam 

komunistai, mokės ir pajėgs 
tą liaudį įkvėpti ir suorga
nizuoti kūrybinėms pastan
goms.

Lietuvos prezidento 
nuomonė

Be kitų, diskusijose ga
vo balsą ir kalbėjo Justas 
Paleckis, Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos prezidi
umo pirmininkas, ■ vienas 
žymiausių lietuvių tautos 
vadovų. Paleckis pastebi tą 
didžiulį istorinį skirtumą, 
kuris yra tarpe šio, Dešim
tojo, Lietuvos Komunistų 
Partijos suvažia v i m o ir 
Pirmojo suvažiavimo, įvy
kusio tame pačiame Vilniu
je, bet svetimo žiauraus 
priešo (vokiečių) okupuo
tame Vilniuje, 1918 metų 
spalio pradžioje! Dabar, jis 
sako, “mūsų Lietuvos Ko
munistų Partijos X suva
žiavimas vyksta laisvojoje 
Tarybų Lietuvoje, didelio 
politinio pakilimo aplinky
bėmis. Mūsų darbo liaudis 
ir respublikos partinė orga
nizacija gali pagrįstai di
džiuotis naujais stambiais 
laimėjimais.”

Labai storai Lietuvos pre
zidentas pabrėžė ideologinio 
darbo svarbą. “Ypač svarbu 
apie tai priminti dabar
tiniu laiku,” jis sakė, “kai 
žmonijai iškilo didelės tarp
tautinės problemos, kada ją 
jaudina rūpestis, kaip iš
rengti naujo baisaus karo-- 
a t o m i niu ir vandenilinių 
bombų karo, balistinių ra
ketų ir kitu masinio naiki
nimo priemonių karo.”

Lietuviu tautos kelias ir 
tikslai aiškūs. “Mes,” tę
sia Paleckis, “kaip ir visa 
tarybinė liaudis, esamo ak-

Franco suteikė “aukščiau
sios garbes dekoraciją”?

Jis išbuvo Ispanijoje še
šerius metus. Jo vadoyybė- 
je į Amerikos karines bazes 
Ispanijoje Įdėta $350,000,- 
000 mūsų šalies pinigų. Jo 
vadovybėje jau baigta ant 
80 procentų įrengimai A- 
merikos kariniam laivynui, 
orlaivynui ir armijai. Jis 
dabar pasitraukė iš karinės 
tarnybos, jo vieton atvyko 
generolas S. J. Donovan.

Minimas korespondentas 
rašo, kad Ispanijoje jau 
įrengtos penkios milžiniš
kos kariniam orlaivynui ba; 
zės, būtent Sevillėje, Fron- 
tera, Ardoz, Velenzuela ir 
Saragossa. Nuo Rota prie
plaukos, prie Atlanto vąn- 
denyno, pro visas bazes iki 
Saragossa pravesta požemi
niai vamzdžiai ant 500 my
lių ilgio gazolinui varyti į 
bazes. ;

• Bazėse įrengtos patalpos, 
kur galima vienu kartu: lai
kyti 168,000,000 galionų 
gazolino. Vien tų požemi
nių vamzdžių nutiesimas 
kainavo virš 50 milijonų do
lerių. > -
. Generolui Kissneriui va
dovaujant, iškalta granito 
uolose požeminiai sandeliai 
atominių ginklų laikymui; 
atlikti ir kiti' karinio pri
sirengimo darbai. Iš visų 
tų įrengimų neturį jokios 
naudos )Amerikos, • nei Ispa
nijos paprasti žmonės.

Dabartiniu laiku Ispani
joje yra virš 5;000 Ameri
kos karinių žmonių. z Kores
pondentas rašo, - kad netru
kus ten bus 25,000 ameri
kiečių.' ’ V*: S.iį 

tyvi dalis didžiosios socia
lizmo, taikos ir demokrati
jos stovyklos, kuri telkia 
apie save galingas taikos 
gynėjų jėgas ir gali smogti 
triuškinantį smūgį bet ku
riam agresoriui, kur jis be
būtų.”
Justas Paleckis savo trum

pose pastabose nepamiršo ir 
kultūrinio fronto. Jis sakė:

“Apolitiškas, abejingas, 
atitrūkęs nuo gyvenimo ir 
kovos, nuo svarbiausių tau
tos uždavinių, rašytojas ir 
menininkas niekuomet ne
galės savo kūryboje atvaiz
duoti gyvenimo tiesą, nesu
kurs reikalingų, naudingų 
liaudžiai, jaudinančių ją 
kūrinių. Tarybinis rašyto
jas ir menininkas yra tik
rai liaudiški dėl to, kad jie 
savo kūriniuose išreiškia 
liaudies mintis ir svajones, 
savo kūriniais dalyvauja 
liaudies kovoje už komuniz
mo sukūrimą.

“Komunistų partijos va
dovavimas literatūrai i r 
menui neapriboja rašytojo, 
dailininko, muziko, režisie
riaus, artisto kūrybos lais
vės, o atvirkščiai, leidžia 
kiekvienam jų laisvai ir vi
sapusiškai vystyti savo in
dividualinius gabumus.”

Jis aštriai kritikavo tuos 
inteligentus, kurie “nepa
kankamai gerai suprasdami 
partiškumo principą, ko
munistinėms idėjoms prieš
pastato nacionalistines idė
jas . . . Tik ištikimas inter
nacionalizmo, tautų proleta
rinės draugystės idėjoms 
komunistas yra geriausias 
savo tautos patriotais. Kas 
to nesupranta, tas dar už
sikrėtęs buržuazinės ideolo
gijos raugu.”

Gražiai skambančios' pat
riotinės frazės, dar nepada
ro žmogaus patriotu. . “Męs 
gerai žinome ir tokius, lie
tuvius,” sako Paleckis, “ku
rie kalbėjo lietuviškai, gar
siai šaukė apie savo patrio
tizmą, savo meilę lietuvių 
tautai, o patys padėjo hitle
rininkams vai^ti lietuvių 
tautą į kapus, nuodyti jos 
sąmonę.” Komunistams ne
pakeliui su tokiais “patrio: 
tais.”

Už techninę pažangą
Įdomių minčių suvažiavi

mui pabėrė Lietuvos Minis
trų Tarybos Valstybinio 
mokslinio technikos komite
to pirmininkas A. Žukaus
kas. Nurodęs jau pasiektus 
didėlius laimėjimus Lietu
vos pramonėje, jis pasakė: 
“Vienas svarbiausių klau
simų, į kurį ypač reikėtų 
atkreipti dėmesį, yra kova 
Už techninę pažangą.” O 
šioje srityje dar ne viskas 
padaryta. “Įdiegiant į ga
mybą naują techniką bei 
mokslo pasiekimus, mūsų 
darbe dar daug stambių 
trūkUmų.” Tie . trūkumai 
turės . būti , nugalėti,- Nes, 
pasak Žukausko, “daugu
moje mūsų respublikos pra
monės įmonių yra milžiniš
ki galimumai, techninei pa
žangai .vystyti- iy gamybai 
didinti.. Pokario metais iš
augusio, inžinierių ir moks
linių, darbuotoj ų gausaus 
būrio kūrybinis pakilimas, 
drąsūs veržimasis pirmyn, 
darbiiiihkų masės sąmonin
gumas, ir entuziazmas, visų 
pramonės darbuotojų susi
telkimas apie Komunistų 
partiją .įgalins pasiekti nes- 
publikbje' neregėtą techni
kos pažangą.”

Švietimo reikalais
. Vilniaus universiteto par-; 

tinio biuro sekretorius V. 
Jtuzminškąs apibūdino tos

Baltimore, Md.
Vieša padėka

Širdingai dėkojam drau-^ 
gams, draugėms, pažįsta
miems ir susiedams už at- 
lankymą ligoninėje mano 
žmonos. Nes tai jai buvo 
didžiausia paguoda ir susi
raminimas. Taipgi dėkojam 
už laiškus, atvirutes, gėles 
ir už visokias dovanas. Man 
neįmanoma asmeniškai vi
siems atsakyti. Lai šie ma
no padėkos žodžiai pava
duos laiškus.

Taipgi širdingai dėkojam 
mūsų giminaitei už jos ma
lonią priežiūrą ligonės. Ji \ 
pribuvo į ligoninę, kai tik 
ligonė buvo padėta į lovą 
po operacijos. Ji kasdien 
lankė ligonę ir ją maloniai, 

i prižiūrėjo. Per 31 dieną li- 
'gonė išbuvo ligoninėje po 
jos priežiūra.

O kai parvežė ligonę į na
mus, ji ją ir namie prižiūri. 
Nė tikra dukra neprižiūrė
tų geriau. Širdingiausias 
jai ačiū! A. Vitkus

Lawrence, Mass.
Visokios naujienos V

Dar niekados nuo 1949 
metų nebuvo tokios didelės 
bedarbės Massachuetts vals
tijoje. Bedarbių apdraudos 
raštinės rekordai parodo, 
kad 149,000 bedarbių gau
na pašalpą, o 14,000 dar 
dirba po 2-3 dienas į savai
tę. Čionai neįskaitomi tie 
bedarbiai, kurie jau pabai
gė čekius. Ir dar vis kas
dien daugiau bedarbių pri
auga! •

Lawrence 120 telefonų 
darbininkių gavo algij pakė
limą. Viso Naujojoje Ang
lijoje tokių darbininkų ran
dasi 12,000. Jie visi gaus 
panašius pakėlimus ir už- 
vilktas algas. Darbininkai 
organizuoti į uniją.

“Laisvės” dabartinis! tu
rinys man geriau patink®, 
negu jai einant dienraščiu. 
Taipgi teko kalbėtis su ki
tais Laisvės skaitytojais. 
Jie irgi pasitenkinę. Aš 
manau, kad patinka ir vi
siems skaitytojams. Telpa 
daug pasauliniu žinių, gerų 
straipsnių, iš Lietuvos ži
nių.

Dabar “Laisvė” eina du 
kartus' į savaitę. Ne pro 
šalį būtų užsiprenumeruoti 
ir “Vilnį” kaipo dienraštį. 
“Vilnyje” irgi yra gerų ži
nių ir straipsnių. Gerai bū
tų, tad jūsų namus lankytų 
abu laikraščiai.

The First 'Unitarian 
Church bažnytėlė pasipirko 
Pontiac Social Club, pamo
kėdama $30,000. Keičiasi 
laikai. Seniau parapijonai 
melsdavosi, o dabar gal gir
tuokliaus. i

* ” * — * —
Pavasaris pasirodė pras

tas. Sniegas ir lietus pri
darė daug žalos.

Elizabeth Tataronis mirė 
nuo smegenų uždegimo. Sū
nus parvažiavo iš Hartford, 
Conn., motinos aplankyti ir 
įėjęs stubon rado ją negy
vą. Paliko liūdesy du sūnus 
ir dukterį.

Užuojauta šeimynai.
S. Penkauskas

didžiulės mokslo įstaigos 
pasiekimus. Universi tetą 
lanko tūkstančiai studentų. 
“Universitete išaugo,” sakė 
Kuzminskas, “gausūs moks
liniai kadrai. Dabar čia dir
ba 25 mokslų daktarai ir 
profesoriai, 115 docentų ir 
mokslų kandidatų.” Vil
niaus universitetas dabar 
gerai įrengtas. Čia randa
si puikios laboratorijos ir 
bibliotekos, puikūs kabine
tai. Su pasididžiavimu Kuz
minskas pabrėžė: “Pokario 
metais mūsų aukštoji mo
kykla paruošė daugiau kaip 
5 tūkstančius kvalifikuotų 
specialistų. Iš* universiteto 
išėjo nemažas būrys žinomų 
rašytoju ir visuomenės vei
kėjų.”

Balsas suteikiamas M. 
Gedvilui, Lietuvos Švietimo 
ministrui. Jis plačiai kalba 
apie darbus ir trūkumus 
mokyklų ir liaudies švieti
mo dirvoje. “Mokyklinio 
jaunimo auklėjimas komu
nistine dvasia, sake jis, “tai 
svarbi ausias uždavinys.” 
Deja, toje srityje toli gražu 
ne viskas dar pasiekta. Bet 
jis užtikrino partijos suva
žiavimą, kad “Švietimo vii- 
Misterija ir liaudies švieti
mo organai dės visas pa
stangas, kad jaunoji karta 
būtų auklėjama komunisti
nių idėjų dvasia.”

Visai teisinga kritika
Lietuvos K. P. C e n t r o 

Komiteto sekretorius, senas 
kovotojas V. Niauka reiškė 
pasitenkinimą, kad šiame 
suvažiavime smarkiai kriti
kuojami ideologiniai trūku
mai. “Ši kritika yra visiš
kai teisinga,” sakė jis. Iš 
kitos pusės, ir šioje srityje 
daug kas pasiekta, daug kas 
paskutiniais laikais laimė
ta.

“Mūsų mokslininkai, li
teratūros ir meno darbuoto
jai,” sakė Niunka, “pratur
tino lietuvių tarybinę kul
tūrą, literatūrą bei mokslą 
naujais reikšmingais dar
bais. Mūsų propagandinis 
ir agitacinis darbas—spau
da, radijas, kultūros-švieti
mo įstaigos — žymiai pri
artėjo prie gyvenimo, akty
viau padeda spręsti konkre
čius socializmo statybos 
klausimus.” Tai visa di
džiulis laimėjimas. Tačiau, 
“vis tik tiek teisinga, kad 
Suvažiavime koncentruoja
mas dėmesys ties ideologi
nio darbo trūkumais, nes 
šiuo metu tie klausimai tu
ri ypatingai svarbią reikš
mę ryšium su ideologinės 
kovos paaštrėjimu tarptau
tiniu mastu.”

V. Niunka pripažino, kad 
“silpnas ideologinio darbo 
baras dar tebėra ateistinė 
propaganda, materialistinės 
pasauležįūros ugdymas.”

Nors, tiesa, sakė jis, “po
kariniais metais žymūs dar
bo žmonių sluoksniai išsiva
davo iš bažnyčios įtakos, ta
čiau dalis darbo žmonių dar 
tebėra , jos įtakoje. Todėl 
materialistinės pasaulėžiū
ros ugdymo klausimas turi 
būti visų partinių organi
zacijų dėmesio centre. Tai 
yra vienas svarbiausių mū
sų ideologinio darbo užda
vinių.” #

Baigdamas savo įdomias 
pastabas, V. Niunka išreiš
kė pasitikėjimą, kad “šiame 
suvažiavime išvystyta 
kritika padės iš pagrin
dų pagerinti visą ideo
loginį darbą, dar labiau 
skatins siekti naujų laimė
jimų komunizmo statybo
je.”

Londonas. — Premjerus 
Macmillanas stoja už tuo- 
jautinį įsteigimą Amerikos 
atominių bazių.

Roma. — Reakcinės par
tijos darys viską, kad kuo 
mažiau komunistų bute iš
rinkta į parlamentą. ;

2 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., kovo (March) 28, 1958
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įvairumai
Tarybiniai pašto ženkleliai 

ir lietuvių veikėjai
Gavau iš Vilniaus pun- dos išėjo 1957 metais, 

knygų.* Jų tarpe yra s 
svarbi is knygos Lietu- liorių. ' 
reikalais rusų kalboje.! Knygoje telpa svarbi me

džiaga. Ji papuošta desėt- 
kais paveikslų ir turi Lietu
vos porą žemėlapių. Su
prantama, šios knygos tai
komos ne lietuviams, bet 
kitiems Tarybų Sąjungos 
piliečiams platesniam susi
pažinimui su Lietuva. V. S.

James Restono tų pietų ir 
pokalbių aprašymo, tilpusiu 
The New York Times’e.

Kaip ten bebūtų, išmoky- 
mas tiek kalbų, kad siun
čiami ambasadoriai ir jų 
pagelbininkai į svetimas ša
lis mokėtų, yra milžiniškas 
darbas. Vargiai tas suma
nymas bus teigiamai pra-

Susirūpino kalbų mokymu
lu, prezidentas, išgirdęs toį-! 
kį kalbų mokėjimo trūku-' 
mą, g____  . x t d

daug laiko. J.
Užsieninės Tarnybos In- ~-~t—

stituto užduotis — rūpintis ĮiktllVO greitlS u 
užsieny tarnaujančių parei- 
gūnų kalbų mokymu, bet1 , ,t „
tam fondai pakartotinai bu- kat tarybiniai lėktuvai da
vę apkarpomi, mažai arba; bar dažnai skrenda greičiau 
visai apie 
nežinant.

Nors pi‘ezidentas yra atC 
sakingas už paskyrimą amį-į 
basadorių ir nors užrubeži+j 
niai pareigūnai, vedą mūsų 
ambasadas, yra jo asmenisl 
ki reprezentantai, jo atsųi 
liepimas į tai buvo toks P 
“Kodėl man niekas apie tai i Korovuškinas 
nepasakė?”

Prezidentas tikrai buvo 
„,„1______ _____________________ i.:„ l<m

Washingtone prezidento 
E isenhower io surengtuose 
pietuose, apart kitų svarbių 
politikų, dalyvavo ir Pata
rimu Komitetas iš Užsieni
nės Tarnybos Instituto. ,

Susirinkimo tikslas buvo

dvi 
vos 
Bet 
ant

pausdino 80,000 egzemp-

griebsis tą padėti taij-! vestas, o jei ir bus, tai ims lių

mokėjime, užimant užsieni
nes tarnybas. Pirmiausia 
atsakinga yra Jungt. Vals
tijų administracija.

Aktuališkai, tai buvo su
glaustoje formoje serija 
žmonių, ne valdžioj esančių, 
bet’ nurodančių prezidentui, 
kaip silpnai yra išlavintas 
jo štabas kalbų žinojime.

Nurodanti faktai
Penkiasdešimt procentų 

iš visos Užsieninės Tarny
bos pareigūnų nesupranta 
jokios užsieninės kalbos.

Septyniasdešimt procentų 
įvijai ateinančių žmonių 
Uzsieninėn Tarnybon yra 
tokioj pat kvalifikacijoj.

Tik Llewellyn E. Thomp- davė 4-rių metų kursą imi-1 
son, Jungt. Valstijų amb’a-| versi tete aviacijos pareigu-! 
sadorius Maskvoje, vienin- m"' 
telis Amerikos ambasado
rius komunistinėj šaly, mo
kąs tos šalies kalbą, kuriai 
jis paskirtas.

Devyniose
bančiose šalyse tik du Ame
rikos ambasadoriai kalba' 
arabiškai: Raymond Egyp- 
te ir Parker T. Hart Jor-1 
dane.

Niekam nebe naujiena

lai prezidentui I už garsą. Skraido jie tjk 
dideliuose aukščiuose, nes

-I ; nuo jų plinta tokio stipraus]
■ smūgio oro bangos, kad jos, 

- - i galėtų padaryti didelių nuo-'
t! stol’ių. Praskridus lėktuvini, 

tie smūgiai girdisi žemėje, 
panašūs i patrankos šūvius.

Neseniai lakūnas N. I. į 
du kartus- 

| viršijo garso greitį. - Jis 
skrido daugiau kaip

i per valandą greičiu.

pirmiausiai akis krito 
siuntinio pašto ženkle
liu buvo kėttiri. 

L-

Viename iš jų yra pasau
lio atvaizdas, aplinkui kurį 
skrenda Pirmasis tarybinis 
sputnikas ir atžymėta: jis 
buvo paleistas į erdves 1957 Į 
m. spalių 4 dieną.

Iš tikro portreto žiūri mū
sų rašytoja Žemaitė ir pa
aiškinimas: “Paskilbusi lie
tuvių rašytojd J. A.'Žemai-\
- ’*

Antrajame ženklelyje lie
tuvių liaudies vado paveiks
las ir paaiškinimas “...Lie
tuvių vadas V. Mickevicius-

Didelis šaltis 
išvaikė paukščius

Daugelis medžiojamų ir 
n e m e d ž i ojamų paukščių, 
kaip ir žmonių, patyrė, kad 
praėjusi žiema buvo žiauri, 
šalta ne tik šiauriuose, bet 
ir pietuose.

Federaliniai tyrinėtojai 
surado, kad daugelį paukš
čių šaltis išvijo toli j pie
tus ir jie suvėluoja sųgfąžti 
į šiaurius sukti lizdus, dėti 
kiaušinius ir perėti mažiu
kus.

Buvo pranešim ų., jog 
paukščių šimtais žūątą nuo 
šalčio ir ba'db, ėMįį1 aštrus 
šaltis užšaldė jų maisto vie
tas. Tačiau pasiųsti lėktu
vuose ekspertai Atlanto pa
kraščiais surado, kad nuo 
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sudrumstas ir net supykin
tas dėl reikalingų fondt 
kalbų mokymui. Jis prisi
minė buvusį savo sekreto 
rių (neįvardijant), kuris,

Iš didžiausio pašto ženk- 
2.000 žiūri du jauni lietu- 
_...... iviai—-vyriškis ir mot-erikė.

Tai toli gražu nėra lėktų-! dešinėje nuo jų dabartinis 
vo greičio riba. Dabartinės I Lietuvos herbas, virš jo da-

Baltosios dykumos ir 
žaliosios džiunglės

Daug dar neištirtų daly
kų savyje slepia Arktikos 
plotai ir lediniai Antarkti- 
kos kalnai.

Visiškai neseniai^ tarybi
niai mokslininkai čia atra-’ 
do nė viename žemėlapyje 
nepažymėtus salynus su au
galų ir gyvūnų pasauliu. 
Skraidydami virš Uilkso že
mės Antarktikoje, kai ku
rie Birdo bendrakeleiviai 
1947 metais, atidengė di
džiulius sniegu ir ledu ne
nuklotus plotus, kūr dar ne
buvo žengusi žmogaus ko
ja. Ne geriau pažįstama 

ir Grenla n d i j a.

Ar egzistuoja gyvi 
beždžionžmogiai?

1953 metų pabaigoje Su
matros salą sujaudino' ne
paprastas įvykis. Trollakos 
kaučuko plantacijoje, Perą- šalčio mažai paukščių, žuvo, 
kos provincijoje, buvo pa- Jie išlėkė į tolimus pietus 
stebėti nepaprasti sutvėri
mai. Jie trise išėjo iš džiung
lių ir priėjo arti prie plan
tacijos darbininkų. Sutvė
rimai buvo apaugę tankiais 
plaukais ir ilgais galvos 
plaukais. Jie taikingai nusi
šypsojo žmonėms, parody
dami aitrias savo ilt’s. 
Plantącijoje dirbusios mo
terys išsigandusios išlakstė 
į visas puses. Prižiūrėtojas 
indas sukėlė aliarmą ir iš
kvietė* policiją. Aliarmo iš1 
gąsdintos būtybės, kurių 
ūgis siekė ne mažiau kaip 
vieną metrą aštuoniasde
šimt centimetrų, šoko į upe 
ir kitame krante dingo gi
liame tankumyne.

Kttą diena “beždžionę 
žmogius” sutiko daugelis 
vietinių gyventoiu ir euro
piečiu. Viši liudininkai, at
vaizdavo juos vienodai 
Malaios muziejaus direkto
rius M. G. Seivekingas pa
rašė apie juos oficialų nrą- 
nešimą. tačiau Pagauti jų 
nepavyko, Mokslininkai, da
rydami ’ tylimus; konstata
vo, kad panašios būtvbės 

• ’Ferttos^ProVincijoie buvo 
sutiktos ir 1937 metais. Ar 
jos yra trūkstama snraga 
tarp žmogaus ir beždžionės 
genialioje Darvino sistemo
je anie natūraliąją atranką. 
Tuo tarpu tai nepatvirtin
ta. Tačiau nauii, idomūs 
faktai atidengti ir Himala
juose.' ; ,

mums 
Mokslininkai dar nėra pa-i 
žvelgę į jos centrinę dalį.

Afrikoje Kalagąros cent
rinės dalies rajonai žemyno 
pietuose yra visiškai neišty
rinėti. Mažai ištirti ir lie
taus juostos ekvatoriniai 
miškai, kurie apjuosia be
veik visą Afriką nuo Libe
rijos iki Didžiųjų Ežerų 
krašto. Medž:ai čia siekia 
iki 60 metrų aukščio, o jų 
šakos taip standžiai susipy- 
nusios, kad sudaro tankų 
skliautą, pro kurį vos prasi
skverbia saulės spinduliai. 
Ši augalų valstybė sulaiko, ’ 
šilumą ir tankų mEką pa
verčia pilna garu pirtimi. 
Kažkas keliančio siaubą yra 
šio amžinojo miško begali
niame didume > tas miškas 
beveik nepertraukiamai tę
siasi 3000 kilometru nuo 
Gvinėjos krantų iki Ruveri- 
zoros ir uždengia daugiau 
kaip pusę žemyno.

Ir centrinės Indijos. Su
matros bei Borneo, Celębe- 
zo džiunglės, Tibeto aukštu
mos, Pietų Amerikos Di
džioji savana. Australijos ir 
Mažosios Azijos dykumos 
tėra tik labai paviršutiniš
kai teištyrinėtos.

Panmunjonas. — šiauri
nė Korėja negrąžins Ame
rikai lėktuvo, kuris skraidė

ir dabar jiems ims laiko su
sirinkti, o šis pavasaris 
jiems nepalankus,-’ šaltas’ ir 
vėjuotas.' U ■

Tūli , rašytojai rašo, kad 
1958 metai bus vadinami 
ir atmenami kaip paukš
čių parlėkime suvėlavimo 
metai. Ir jie turL teisybės, 
nes tam yra įrodyrfiųf

Štai kovo 14-tos dienos 
lytą snigo, žaibavo ir per
kūnas trankėsi. Jau 45 me
tai, kai gyvenu Amerikoje, 
bet tokių keistenybių nema
čiau ir negirdėjau. Tai ar 
paukštis bus -kvailas sku
bintis į tokį pavasarį?

Amerika ir Kanada
< šios šąlys padarė sutartį 
dėti visas pastangas sulai
kymui rėkiančių laukinių 
gervių (whooping scans) 
nuo išnykimo. Paskutiniais 
apskaičiavimais surado tik 
27-^as tokias gėrves ir pri- 
dėčkui tris nelaisvėje1. Ban
domą naminiu auklėjimo 
būdų1 padauginti jų skaičių; 
bet ‘nelabai sekasi.

Prieš daugelį metų ap
link St. Lawrence ežerą 
Kanadoje jų tūkstantiniai

i bartinė vėliava, kurios apa
tinėje dalyje yra žalios spal
vos juosta, viduje baltos, o 
viršuje raudonos. Kampe 
prie rankenos žvaigždė ir 
sukryžiuotas kūjis ir pjau
tuvas. Užrašas rusu ir lie
tuvių kalbomis: “Lietuvos 
TSR.” Pastarasis pašto 
ženklelis išleistas 40 metų 
liaudies; revoliucijos už ta- 

i rybinę santvarką sukakties 
I proga.

• 1 )

Knygos yra “Litovskaja 
I SSR” (Lietuvos TSR), ku
rią išleido Mokslų Akade
mija 1955 metais. Knyga 
turi arti 400 puslapių. Jos 
spausdino 10,000 egzemp
liorių, Apima nuo gilios se
novės istorijos įvykius ir vi- 

Kiek kitokia turės būti ir sas dabartinio 'lietuvių tau
to' lėktiivo išvaizda. Jo fiu-I tos gyvenimo .šakas. I .1 _ -- v./____ _zeįiažui nėbūtina šiaurėjan-

technikos dėka netolimoje 
ateityje bus sukonstruoti 
lėktuvai, kurie skris dau
giau kaip penkis kartus 
viršydami garso greitį. Ta-

! rybiniai mokslininkai dabar 
I studijuoja jų ypatybes.

lakūnui 
naujais

nams. Tai kodėl nebuvo ga
lima duoti bent 5 mėnesi t 
kurso diplomatams, tarnau
jantiems užsieniuose dabar
tiniu, gyviausiu diplomat]’- 

arabiškai kalėjos periodu? ’
Reprezentantas Roeney 

įveltas c

Mr. Rooney yra Kongręs<į
1 Atstovų Buto finansinių j čius, bus retas 

kalbančiose'Paskyrų subkomiteto pirmi-i ' 
Jis per eilę metiįi 

, nepaisy-| 
damas duoti ambasadoj-1 
riams reikalingos kalbų lą- 
vybai lėšas. Taip rasi) 
James Reston.

Prezidentas buvo paten
kintas aukštų svečių atsil 
lankymu ir prižadėjo kąlbel 
tis iškeltu klausimu su Mrį 
Rooney. Svečiai skirstės 

Fran- sakydami, kad turėjo' gerus j 
akositP^etus pasikalbėjimus.

Tačiau kai kas sakė: “Ko

Tokio lėktuvo 
J teks susidurti su 

reiškiniais. Kada lėktuvo 
: greitis pasieks 7—8 kilo- 

: metrus per' sekunde, kelia- 
j moji jėga bus nereikalinga. I p

šalyse Amerikos ambasado-!ninkas. . 
riai nesupranta šių šalių į kapojęs paskyras, 
bei tautų kalbų: Belgijos, 1

• FrancūzijoSj Vokietijos, Ir- 
landijos, Olandijos, Portu
galijos, Turkijos ir Graiki
jos. -

Vinton Chapin, ambasa- 
doi’ifus Luxemburge, laisvai 
KClba francūziškai, Vai Pe
terson Kopenhagene gerai 
supranta daniškai; 
ces E. Willis Osloje s; 
gerai kalbąs norvegiškai, ir 
James D. Zellerback Romo- dėl šis kalbu klausimas ne 
je mokosi itališkai.

Tokia ar dar blogesnė A-Irius metus, kuomet 
merikos ambasadorių padė-isadoriai buvo skiriami? 
tis yra Azijoje. Ir, natūra-:

|buvo keliamas prieš penkel 
arnba- 

M

! ■ oras, toks 
lėktuvas pavirs... dirbtiniu 
Žemės palydovu.. Kad pilo
tas grįžtų: j savo aerodro
mą, kokiu -nors raketiniu 
įtaisu jis turės sumažinti 
greitį .iri ilgai sklandyti.

' Labai rimta kliūtis to
kiam‘lėktuvui vra kinetinis 
jšinmąs, vadinamasis kar•- 

I čio’barjeras. Jeigu lėktuvas 
skris 5000 kilometrų' per 
valandą greičiū; tai besitri
nąs į lėktuvą oras įkais iki 
1000 laipsnių. Nekyla abe- 

! jonių, kad tarybinis moksĮ j A* XV

Medžiagą paėmiau iš! las ir 'tą kliūtį nugalės.'

. Turi 
daug /ženiėfepiii i r p&veiksr. 
lų. Prie jos parupsimo dir
bo svarbiausį ^Lietuvos. lite
ratai ir veikėjai. ? Jie nau
dojasi faktais iš 228 knygų, 
esančių kitomis kalbomis.,

Antri ji knyga 200 pusla
pių “Litovskaja SSR,” ku
rią paruošė Žiugžda ir 
Smirnovas. Tai trumpas 
istoriniai-ekonominiai Lie
tuvos aprašymas. Iš spau-

pulkai lakstė, jos pakilę i ■ ‘ .7'. “U“ U K u 1
viršų saulę užtemdydavo: irr?J0S1.t,e,;lt0ril0R- Kgejle’ 
Dabar jų ten nėra.
gai spėja, kad dideli ledai:
jas išmušė. J. N. •

7oolo 'č’a* lėktuvą privertė nu
sileisti.

Roma. — Roger Peyre- 
i fitte, francūzas rašytojas, 

Londonas. — Amerikie-’ apskundė popiež/aus laik- 
čiai, kurie tėmijo Sovietų (raštį “L’Osservatore Roma- 
rinkimus, jau grįžta namo, i no”.

Mačiau ciesorių
(Iš atsiminimų)

Buvau gal ketverių-pen- bet vistiek buvo “kavolius.7 
kerių metų vaikas. Mano Taip ir sakydavo: Kur ei+ 
tėvo stubelė buvo nedidelė!™?. Pas kavolių. Kur but 
ir dūminė, bet .nežinau, ko
de? pas mus kas sekmadie
nio popietį susirinkdavo 
vyrai iš viso kaimelio, pra
minto Bukaučikais, kuris 
buvo dalis, liliputas, didžio^ 
jo Panemuninkų kaimo, 
kuris prisigūžęs Nemuno 
pakrantėse skurdo, kaip 
koksai ubagynas. O jei ne
susirinkdavo popiety, tai 
vakare būtinai. Ir taip 
vykdavo kiekvieną sekma
dienį žiemos laiku. O kad 
būdavo, susirinkę, užtrauks, 
kiekvienas savo liulką, pri
sikimšęs machorkos, tai ga
lėdavai ir kirvį pakabint 
ant dūmų. Motina tik gal
vą susirišdavo ir guldavo 
lovon. O aš susigūžęs prie 
pečiais ant palotkų būdavo 
tik sėdžiu ir išpūtęs akutes 
klausausi visokių tų vyrų 
pasakojimų, o jau ypatin
gai apie velnius. Oi, joi, joi!

' ir ko jie nepripasakodavo.
Sakydavo, kad kadangi 

mano tėvukas buvo kalvis, 
taį mus ir vadindavo kavo- 
liukais. Nors mano tėvas 
nemokėjo nė vynį nukaltį,

vai? Pas kavolių. Tėvaą 
sakydavo, kad mano tėvu
ką, dar jauną, bet jau mo4 
kant kaustyti arklius, pran
cūzai 1812 m. atsigabeno 
ten kur nuo paprūsės, iš už 
Liudvinavo, bet jam pasise
kė pasislėpti nuo jų ir pasi
likti Panemuninkuose. Q 
kadangi jis neturėjo tėvų, 
buvo našlaitis, tai taip Pa
nemuninkuose ir prasidėjo 
kalviauti. Todėl mano tė
vas gana dažnai ir pasako
davo apie tą prancūzmetį ir 
jo tėvo pabėgimą, ir dar Vi
sokių pasakų. O kada jau 
pradėdavo vyrai pasakoti 
apie vaiduokles ir velnius, 
tai aš net visai užlįsdavau 
užpečkin iš tos baimės. Ir 
taip jie, viens už kitą, ne
pasiduodami, pasako d a v o 
vis baisesnes pasakas: vip 
kaip kuris buvo drąsus i 
kaip mokėjo apsiginti nub 
tų nelabųjų velnių, bei kai] 
gaidys savo užgiedojimu iš. 
gelbėjo iš velnio nagų n 
vieną tų drąsuolių.

Mano tėvas irgi ne kart 
buvo turėjęs reikalų su vėl

niais, bet jis buvo sumanus, 
■hone koks bailys, tad jam 
]!visados išeidavo gerai; net 

ir kunigu velnias pasivertęs 
jo neapgavo.

Bet man geriausia patik
davo pasakojimai apie cie
sorių. Nors tos kąlbfts kai 
kada prieidavo mrie/aštru
mo, šusiginčijimų, ir nekar
tą viens kito išsidurninimų,

J

gučiais, duonos ikvaliai, vie- j A-a! tai ką ir kalbėti: jis 
tą gulėti, tai ko daugiau ir man geriausia patikdavo už 
reikia? O svarbiausia tai, visus kitus.
kad jam išeinant į “slūžbą”

bet vis vien as jų myleda- va)k miesto nJiekur nebuvo 
xyn m / nncnn-io • °

Jis irgi tarna
vo ciesoriui ir buvo net ka- 

motiną įdavė sidabrinį rub- re su turkais; net buvo už 
lį, kurį jis susirišęs į ska- 
ruliuką įsidėjo kišenėn 
taip, kad ir pargrįžęs iš 
“slūžbos,” atidavė motinai 
tą patį rublį ir su tuo patim 
skaruliuku; Tai, ot, kaip 
jam buvo gera tarnauti cie
soriui !

Gi Tarkauskas Raulas ir
gi “slūžino” tam pačiam 
ciesoriui, tik jis toliau Su-

vau klausytis.
Ve, kad ir Petras Plaus- 

ka, kuris ištarnavo cieso
riui net septynerius metus 
Bakų mieste. Tiesa, jis nė 
karto nematė ciesoriaus, 
bet jis dalyvavo “apsmiri- 
numui lizginų.” Kas tie 
“lizginai” buvo, aš’ ir šian
dien nežinau, nei gi kas tas 
“apsmirinimas.” Bet jis bu
vo ciesoriui paklusnus, kaip 
savo tėvui; jis tik vieną ši
melių iš dėvėjo per visą 
“slūžbą,” ii’ dar kaip nauju
tėlį parsinešė ir namo! 
Taipgi jis tik vieną porą ir 
čebatų turėjo per tą visą 
laiką, ir dar gerutėliai bu
vo, kai jis ir namo parėjo, 
žodžiu sakant, jis gyveno 
kaip meškos ausy: kasdien 
gavo valgyti košės su spi’r-

Vienok Plauskai, ar kuriam 
kitam, niekad nenusileisda
vo. Nors jis ir buvo neri- 
kiuotės (ne strojavoj) sal- 
dotas, bet užt'ad jis “gerai 
žinojo” geografiją. Jis bu
vo didelis ir prakaulis žmo
gus ir turėjo didelius del
nus. Tai būdavo kai jis iš
ties savo kairės rankos del
ną, o dešiniosios smilium 
pradės vedžioti po delną ir 
“aiškinti” geografiją ir kur 
kokie miestai randasi, tai 
nieks negalėjo jam priešta
rauti. Taip jis ir sakyda
vo: “Va, šičia Suvalkai, čia 
Varsavas, čia Grodnas, čia 
Bialostokas ir t. t.” O jei 
kuris užginčydavo, tai to
kiam jis nesigailėdavo dur
niaus komplimentų.

Betgi Simas Ramonas!

Dunojaus.
Kas tas Dunojus buvo ir 

kur jis buvo — aš nežino
jau. Aš mislydavau, kad 
tai toli kur koks didelis kal
nas; didesnis ir už Žagariu 
Tririeikupio kalną. Oi, kad 
aš užaugęs kada galėčiau 
pamatyti tąjį kalną, kokia 
ir mąn būtų garbė! — taip, 
kaip Ramonui. O kada jis 
imdavo pasakoti apie cieso
rių: kaip jis stovėdavo iš
sitempęs, kaip Striūna prieš 
tąjį ciesorių; kaip tas cie
sorius atrodydavo: diržu 
apsijuosęs su žibančia sag
tim, kitas diržas per vieną 
petį, trečias per antrą jr.vis 

I žibančiomis sagtimis. O gu- 
zikai—kaip žvaigždės žėri. 
O kepurė! Ale ką čia ir kal
bėti apie tas visas grožybes. 
Šoblia rankoj su auksine, 
riesta rankena, o jau viso
kie kutosai tik cimbiliuoja; 
Net ciesorių matė. Argi tai 
Plauskai ir Tarkauskui pri
lygti prie jo?

Buvo šiltas vasaros rytas. 
Aš priešai saulutę patvory
je triūsiuos! prie savo užsi
ėmimo, prie įvairios “staty
bos darbų,” kaip niekur

nieko, kaip ir bile vyras 
mano amžiaus. Bet pakeliu 
aš galvą ir žiūriu net akis 
išpūtęs. Ir ką aš matau?.. 
Pakilęs, kaip greitas, tik 
du j pirkelėn ir sušukau net 
su baime: “Mama! cieso
rius pas mus ateina iš Se- 
niausko!” Motina tik dirs
telėjo į mane ir pribėgusi 
prie pečiaus, kad jau žers 
malkas nuo pečiaus priekio 
vidurin pirkelės. Ir taip ji 
išsigandusi, kad nežino nė 
už ko stvertis. Tuokart įei
na ir “ciesorius” ir sako:

“Tegul bus pagarbintas, 
dėdiene”.

“Ciesorius,” sukalbėjęs 
poterius ir gavęs riekelę 
duonos, išėjo savais keliais, 
o aš ir vėl išbėgau į patvo
rį prie savo “darbo.”

Bet kada parėjo tėvas šie
navęs, ar ką kitą dirbęs, 
pusryčių, ir kada susėdom 
valgyti, tai motina ima pa
sakoti, kas atsitiko: “Kad 
tu žinotunų kaip mane šį
ryt išgąsdino šis mūsų ? vai
kas, kad ko ir mano dūšia 
neišlėkė.”

. “Nu, kaip jis galėjo tave 
taip išgąsdinti?”

Ir motina pradėjo, juok
damosi, pasakoti: “Nagi, 
buvo šitaip: pečius kūrena
si, pusryčiai verda, o aš tri-

kiek p a a u d ė t i, 
jis atbėga net iš- 
ir sako: “Mama; 
pas mus ateina-iš

nu šeivas, kad po pusryčių 
galėčiau 
kaip, va, 
sigandęs 
ciesorius
Seniausko!” Aš gi pamisli- 
nau, kad gal jis pamatė 
žandarą besivalkiojantį ko
kių velnių, tai kad aš jau 
žėriau malkas nuo pečiaus 
vidurin pirkios ir pati, kaip 
apstulbus, nežinijau nei už 
ko griebtis, nei daryti; vos 
ir puodo su kruopomis neiš- 
verčiau. Nagi, žiūriu, įeina 
Adomas Dranginys, o tu ži
nai, kaip jis visados vaikš
čioja apsikarstės visokiais 
šniūrais, diržais su nuzu
lintomis sagtimis ir kokiais 
dar ten cinciliukais; o jau 
ta jo lazda, kaip vyskupo!” 

Tėvas, išklausęs motinos 
pasakojimo, nusijuokė ir, 
paglostęs mano galvą, sako: 
“žinai ką, motin? šis mūsų 
vaikas nebus prasčioku už
augęs; jis nebus paprastu 
maskolium, kaip Ramonas; 
jis veikiausia bus jenerolu. 
Matai, dar mažas, o jau 
matė ciesorių.” Ir visi ėmė 
juoktis. Aš tik dairausi ir 
nežinau, 
Ramonas 
ciesorių.

ko jie juokiasi: 
taip šneka apie

L Vienužis
1958.
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Darbo unijų kovos lauke
. Washingtonas.—Taip va
dinamas Senatinis Raketi
nis Komitetas, kuris tyri
nėja raketizmą darbo uni
jose, išleido pareiškimą. 
Komitetas dar kartą tyms- 
terių unijos prezidentą Hot-: 
fa vadina pažeminimu uni
jai ir pavojumi visai Ame
rikai.

Kaip žinia, tymsterių uni--

niame derybų susirinkime 
uniją atstovavo jos prez 
dentas Walter Reuther, 
korporaciją jos viceprež 
dentas Louis G. Seaton. A 
bi pusės išreiškė pasitikę

i- 
o
i-

oi puses įsreisKe pasitikėji
mą, kad bus susitaikyta be 
streiko.

Susitarimas su didžia a 
General Motors korporacija 
yra svarbus tuo, kad paskui

ja yra išmesta iš AFL-CIO. ’ją paseka ir kitos automo-
Ji turi apie 1,400,000 narių.

Toliau senatinis komite
tas sako, kad bėgiu pasku
tinių penkiolikos metų įvai
rių darbo unijų vadai esą 
suvogę apie dešimts milijo
nų dolerių iš savo unijų.

Tai vis labai aštrūs kalti
nimai. Reikia nepamiršti, 
kad šis komitetas susideda 
iš senatorių, kurie daugu
moje yra darbo unijoms 
priešingi. Todėl ir jų nuo
monė dažnai pasirodo anti- 
unijistinė.

Detroitas.—Čia jau pra
sidėjo derybos tarpe Gene
ral Motors ir United Auto 
Workers unijos dėlei naujo 
kontrakto. Dabartinis kont
raktas pasibaigs su gegužės 
mėnesio pradžia. Pirmuti-

i-

a

bilių išdirbystės korporac 
jos. Todėl šios derybos bus 
visu sekamos su susidomė
jimu.

Unijos reikalavimai yi 
tokie:

1. Algos turi būti pakel
tos.

2. Užtikrinimas, kad 
kiekvienas darbininkas per 
ištisus metus gaus mažiau
sia 80 procentų savo regų
jį ar ios algos.

3. Padidinti
4. Visais 

pelnais, kurie 
procentų ant įvesto kapitel
io, korporacija ir unija tu
ri pasidalinti.

pensijas.
korporacijos
viršija 10

5. Trumpalaikis kontrak
tas su teise periodiniai at
naujinti.

Ir liūdna ir gražu ji prisiminti
t

Kovo 29-oji liūdnai mums 
primena, kad Jono Puodžiū
no nebeturime tarpe gyvų
jų. Juo gailiau šis laikotar
pis nuteikia jo brolį, kuris 
matė^brangią gyvybę gęs
tant ir išgyveno jos neteki
mo skausmą.

JONAS PUODŽIŪNAS
Mirė 1954 metų kovo 29 d.

savyje ugdė ir stiprino visu 
Amerikoje gyvenimo laiku 
skaitydamas dienraštį Lais
vę ir kitą darbininkų spar 
dą. Turėjo aiškų pasaulinė 
padėties supratimą. Pokal 
biuose su savo darbo drau 
gaiš ir kitais pažangiąj 
mintį uoliai gynė.

!S

s
i

M

HARTFORD, CONN.
So. Boston. Mass.

Prisiminimas

JURGIS DAGILIS
• MIRĖ KOVO 24, 1955

Su liūdesiu prisimename mūsų mylimo 
Jurgio trejų metų mirties sukaktį.

ŽMONA 
DUKTERYS 
ANŪKAI

BINGHAMTON, N. Y.

Jono tėvų nedidelį skritu
lį žemės veržė netolimos 
ežios. Dėl to Jonas anksti 
išėjo iš gimtųjų namų. Par
duotomis vąsaromis berniu
kas išlaikė save. Kiek pra
kutęs, dirba mokiniu pas 
siuvėją. Pagaliau, jis jau 
savistovus siuvėjas, prade
da gyventi. Bet ar ilgam? 
Tarnyba carui išplėšė kele
tą jo geriausių metų. O po 
to, vos spėjus vėl pradėti 
nutrauktą gyvenimą, pasi
girdo kalbos: “bus karas”. 
1913 metais Jonas atsidūrė 
Amerikoje.

Tačiau Jono širdis buvo 
pasilikusi Lietuvoje. Laiko
tarpiu tarp dviejų pasauli
nių karų jis du kartus buvo 
nuvykęs Lietuvon. Aplankė 
savo tėviškę Anykščių sri
tyje, Katlėriškių kaime, 
svajojo apsigyventi tarp sa
vųjų. Bet pažangiam gyve
nimui galimybių Lietuvoje 
nerado. Ypačiai antrojo vi
zito metu jo jautrią sielą 
sukrėtė asmeniškai matytas 
pažangiečių persekiojimas.. 
Dar kartą pasitikrino jo 
įsitikinimas, kad Lietuvo
je demokratija ir gerovė 
nesuklestės tol, kol ten vieš
pataus buržuazija, nors ji 
tuomet jau buvo “savoji”— 
lietuviška. Jis vėl grįžo 
Amerikon.

Kas jau kas, bet Joną 
tikrai turėtų ką pasakyt: 
tiems, kurie iš Lietuvos at
siunčia prašymus ameriki
nių vaistų, “galinčių išgy
dyti” visokias ligas. Joną 
kentė nesveikatą daug me 
tų. Kentė juo daugiau dėl 
to, kad amerikinis gydymas 
kai kur jam padarė neat
leistinų skriaudų.

Kuklus žodžiuose, 
stiprus savo įsitikinimuose, 
kad pažangusis darbininkų 
judėjimas, pasirinko teisin
gą kelią į šviesesnę ateitį, 
Jonas dienraštį Laisvę ir 

j bendrai darbininkų judejį- 
i mą paremdavo, finansiškai, 
i Jis ilgais metais iš ankstd, 
I kiek jo darbininkiški ištek- 
| liai leido, prisidėjo savb 
| dalį^ir tam, kad toji spau- 
j da, ypačiai laikraštis Lais- 
! vė, gyvuotu dar ilgai ir pb 
po. ■

Praėjo ketveri metai, kai 
jo palaikų pelenus priglau
dė Chicagos Lietuvių Tau
tiškos kapinės. Iš erdvių 
lietaus lašeliais nukritę dū
mai pagirdė žemę. Bet kla
siniai sąmoningo darbinin
ko Jono Puodžiūno drau
giška ranka tebejaučiama 
tarpe tų, kurie pasilikome 
vykdyti jo ir kitų brangių
jų draugų mums paliktą pa
žangos darbą.

S. Sasna

be
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BAISUS VARGAS 
IZRAELIO PASIENYJE
Tel Aviv, Izraelis. — Iz

raelio ir Jordano pasienyje 
stovi abiejų šalių armijų 
daliniai. Jordano pusėje 
baisi nelaimė ištiko klajok
lių beduinų žmones. Ilgai 
ten buvo sausra, tai išdžiū- 

;vo upeliai, nuvyto žolė, ant
Pradinį darbininkų' rei

kalų pažinimą Jonas buvo 
įgijęs jaunuolio metais, su
sitikimuose su 1905—1913 
laikotarpio revoliucini a i s 
studentais. Tas žinias jis

300,000 akrų ploto dingo 
kviečiai. Todėl virš 15,000 
beduinų su avimis, ožkomis 
ir kupranugariais susikim
šo į pasienį, kur dar yra žo
lės.
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Lietuvių Eiles Retėja
Kovo 7 d. mirė Jonas Sa

dauskas, sulaukęs 65 metų 
amžiaus. Mirė nuo paraly
žiaus City Hospitaleje, tik 
septynias dienas pasirgęs. 
Vasario 26 d. mes matėme 
Joną “sveiką” ir vaikščio
jant, o vasario 27 dienos ry
te jo žmona atrado jį supa
ralyžiuotą lovoje. Greit pa
šaukė gydytoją, kuris išty
ręs ligonį, pasiuntė į virš 
minėtą ligoninę. Nors bu
vo dėtos visos pastangos iš
gelbėti nuo mirties, bet nie
ko nebegelbėjo.

Velionis buvo silpnos svei
katos per kelioliką metų. 
Dažnai buvo po gydytojo 
priežiūra, nors savo išvaiz
da šiaip gerai atrodė. Nei 
šeima, nei jo draugai nema
nė, kad jis staiga mirs.

Velionis Jonas paliko di
deliame nuliūdime mylimą 
žmoną Mary Sadauskienę 
(Zubrickąitę) ir užaugu
sius sūnų Ralph ir dukterį 
ir žentą, Mr. ir Mrs. Rich
ard Brutvan, ir du anūkus, 
ii’ tris seseris. Viena se
suo ištekėjusi už August 
Schwandt ir gyvena Phila- 
delphijoje. Kita sesuo, W. 
Lapinskinenė, su šeima gy
vena Argentinoje, o trečioji 
K. Kalašauskienė su šeima 
gyvena Taiybų Lietuvoje. 
Taipgi pasiliko uošv i e n ė 
Mrs. O. Z u b r i c k i e n ė 
ir š v o g e r kos - švogeriai, 
Mr. ir Mrs. J. Kvaragas, 
Mr. ir Mrs. W. Miekeris. ir 
Mr .ir Mrs. L. Zubrickai, 
gyvenanti Scranton, Pa. O 
dar vienas švogeris, J. Zub- 
rickas ir šeima, gyvena 
Binghamtone.

Taipgi liko nuliūdime la
bai daug draugų ir drau
gių. Velionis priklausė prie 
abiejų susivienijimų—LDS 
ir SLA ir lokalinės pašal
pos draugijos, bet daugiau
sia draugavo su progresy
viais žmonėmis. Buvo Lais
vės skaitytojas, taipgi už
prenumeruodavo Laisvę į 
Argentiną savo seselei ir 
švogeriui W. Lapinskams. 
Buvo Pirmojo pasaulinio 
karo veteranas.

Lietuvoje Jonas, kilęs iš 
Pasvalio miesto. Į šią šalį 
atvažiavo 1913 m. Yra gy
venęs Boston, Mass., Pitts
burgh, Pa., ir Scranton, 
Pa. Ten su partneriais už
laikė duonos ir pyragų ke
pyklą. Ten gyvendamas, su
sipažino su savo mylima 
žmona, Mary Zubrickaite, 
ir ten susikūrė šeimyninį 
gyvenimą. Juodu poroje iš
gyveno 29 metus su puse. 
Vėliau sugrįžo vėl į Bing- 
hamtoną. Yra dirbęs E. 
Johnson kompanijoje per 
kelis metus. Vėliau pirko 
farmą Sanitary Springs, 
N. Y. Ten išgyveno 15 me
tų. Tą pardavę pirko di
desnę farmą Cortland, N. 
Y., apylinkėje. Ten velio
nis pradėjo sirgti ir gydyto
jas patarė ūkį parduoti. 
Taip ir padarė ir persikėlė

Į vėl į Binghamton ą ir jau 
gyveno iš sutaupų. Lan
kydavo LDS 6 kuopos susi
rinkimus ir pai’eng i m u s . 
Buvo Lietuvių Kooperaci
jos - svetainės direktorių 
pirmininku ir dar b a v o s i 
kiek galėdamas. Buvo ge
ras ir draugiškas žmogus.

Velionies karstą puošė 
daug gražių gėlių vainikų 
nuo artimų g i m i n i ų ir 
draugų-ių, kaip pavienių, 
taip sudėtinių. Viso buvo 
44 vainikai. Taipgi mes su
dėjome $25 dėl užuojautos 
išreiškimo per Laisvę. Da
lyvavo daug palydovų. Pa
laidotas su tautiško lietuvio 
kunigo maldomis pas grabo- 
rių ir ant Vestal Hill kapi
nių. Po laidotuvių visi bu
vo užkviesti į Daclies valgy
klą, kur susirinko daugiau 
kaip 100 žmonių, ir visi bu- 

ivo pavaišinti valgiais ir gė- 
I rimais.

Amžina atmintis velioniui 
Jonui Sadauskui, o jums, 
draugu te Maryte, ir šeimai, 
širdinga užuojauta.

Josępliine Kdvalinslciene
* širdinga Padėka ■ 

t? • . 4

Širdingai dėkojame mūsų 
prieteliams ir draugams bei 

! draugėms už visokią mums 
•suteiktą pagalbą laike neti
kėtos mirties mano mylimo 
vyro ir vaikų tėvo Jorio Sa
dausko. Būtų buvę labai 
sunku pergyventi tokią 
skaudžią nelaimę be jūsų vi
sų mums suteiktos pagalbos 
ir užuojautos. Dėkingi esa
me už gražias gėles. Ačiū 
už per Laisvę išreikštą už
uojautą ir skaitlingą lanky
mąsi pas graborių ur paly- 

’ dėjime į kapus.
Dar sykį dėkojame jums, 

mielieji prieteliai.
Mary Sadauskiene 

ir šeima

Klubo pietūs
Kovo 16 d. L. P. Klube 

susirinkę nariai ir rėmėjai 
gėrėme ir valgėme. Pietūs 
buvo labai gardžiai paga
minti, gerai iškepti ir išvir
ti. Už tai tenka kreditas 
kukoriams, žinoma, dau
giausia dėkojame moterims.

Kaip yra įprasta, paval
gius ir įsigėrus reikia su
dainuoti ; taip ir šį sykį įvy
ko. Be to, Tamulevičiui 
pirmininkaujant, buvo pasi
sakyta ir klubo reikalais, 
ypatingai r a g i n t a visus 
klubą lankančius stoti jo 
nariais. M. K., ilgiau už 
kitus kalbėdamas, palietė 
porą dalykų, kurie yra vi
siems svarbūs šiais politi
niai besikeičiančiais 1 a i- 

' kais. Jis priminė, kad Liet. 
Piliečių Draugijos vadovy
bė norėtų matyti šį mūsų 
klubą išnykstant, nes, kol 
šis gyvuoja, jie negali save 
draugijos vardo pakeisti 
klubu. Jis priminė ir tą 
fakta, kad anais laikais ir 
toj draugijoj bei Bostono 

! klubuose dauguma narių 
[buvo pažangiečiai. Jie kūrė 
(ir auklėjo ne tik klubus, bet 
.visokias organizacijas rė
me, o dabar kiek gali palai
ko ir nori matyti jas visas 
gyvuojant, jei ne paskirai, 
tai susivienijus — iš kelių 
padarant vieną. Čia vardų 
nepaduoda, bet turiu tiek 
pasakyti, kad per paskuti
nius L. Pil. Draugijos vaL 
dybos rinkimus keli pažan
gesni (negu iki šiol buvo)

asmenys pateko į draugijos 
pareigines vietas.

M. K. šakė, kad atžagar
eivių monai negali išsipil
dyti, nes jis mano ir per
mato jų organizacijos reak
cinės vadovybės išnykimą. 
Nebent aš taip suprantu ir 
manau, kai ateityje eiliniai 
nariai nesiduos ant to- 
1 i a u Lietuvos “laisvinto- 
jams” juos apgaudinėti . . . 
Jau nėra reikalo būti pra
našu, kad galėtum perma
tyti, kam priklauso ateitis. 
Už tai galime tikėtis, kad 
artimoj ateity lietuviškos 
organizacijos pereis į pa
žangesnių .žmonių rankas, 
su kuriais bus visiems gali
ma susikalbėti.

Makartistai tyrinėja
Kovo 17-21 dienomis po 

Bostoną švaistėsi Neameri- v
kinės veiklos tyrinėjimo ko
miteto nariai su savo liudi
ninkais. Komitetas, kaip 
visada, stengėsi įrodyti ne
puriuos darbininkiškų or
ganizacijų vadovau jaučius 
narius esant komunistais. 
Ant kiek gatvinė spauda 
apie tuos apklausinėjimus 
parašo, matyti, kad komite
tas mažas pasekmes iš to 
turi, o tuo tarpų valdžios 
apmokami “dirba” visokie 
P arei g ūnai, samdydami 
slaptus agentus: Mrs. Carol 
Foster iš Nashua, N. H., ir 
Armando Penka iš Fairha
ven, Mass., kurie sakosi 
esą FBI agentai ir slapta 
priklausę komunistu parti
joj. A. K—a

Ji yra tūlą laiką buvusi 
LDS 5-tos kp. užrašų rasti^ 
ninke- v ‘9

Cassie Learner, d. Turei- 
kienės duktė, grįžo iš ligo
ninės ir gydosi namuose. J 
Mrs. Learner yra plačiai ži- ’ 
noma Philadelphijos lietu
viams, nes iš jaunystės yra « 
buvus Lyros choro nare kol 
tik choras gyvavo. ' |

Cassie Valentą turėjo 
operaciją. Dabar jau sugrį- , 
žo iš ligoninės namo, Egg ,r 
Harbos City, N. J. Gydosi 
daktaro priežiūroje. Draui 
gė irgi yra .gražiai veikusi! 
LDS 5 kp. ėjo pirmininkės* 
pareigas, kai gyveno Phila
delphia oje.

Mrs. Ware dar tebėra po 
Dr. priežiūra.

Julių Griciūną (jau apie 
mėnuo') ištiko nelaimė: sku
bėdamas į gatvekarį nuvir
to ir įlaužė peties kaulą. 
Gydosi jau namuose. Tai 
nuolatinis 5 kp. susirinkimų 
ir Irile parengimų lankyto-' 
jas ir pagal išgalę pažangos 
ir progreso rėmėjas. Am<i| 
žiumi jau apie 78 metų Lf’ 
gyvena iš pensijos. i ”

Helene Plėtienė jau ilgas 
laikas, kai serga ir tris syk 
protarpiais turėjo gulėti li
goninėje po keletą dienų. 
Džiugu pranešti, kad l^i-iw 
mingai sveiksta namuose ii^i 
jau nereikės. į ligoninę eiti.C 
Tai veikli draugė mūsų pa-1 
žangiečių veikime.

John Lesutis dar vis sun
kiai tebeserga ir gydosi na
muose.

Visiems ligoniams linkiu 
greitai susveikti ir visuo-

Winnipeg, Man.
Mirė A. Žilinskienė
Vasario men. 20 dieną 

Kanados žemelė priglaudė 
amžinam miegui dar vieną 
lietuvę ateivę, A. Žilinskie
nę. Gimusi 187.1 metais 
Lietuvoje. Kanadon atvyko 
1913'metais ir daugiausiai 
praleido gyvendama -ant 
ūkio. Iš viso išgyveno ant 
ūkio apie 34 metus. Pasku
tiniu laiku gyveno Fergru, 
Man. Jinai buvo nuolatinė 
Liaudies Balso skaitytoja ir 
rėmėja.

Laidotuvės atsibuvo Win- 
nipego mieste. Negailestin
ga mirtis, išplėšdama ją iš 
gyvųjų tarpo, paliko giliai 
liūdintį vyrą.

Korespondentas

Singaporas. — Hollandų 
laivas “Orange”, 20 tonų 
įtalpos, išplaukė į Sumatrą 
neva parvežti iš ten anglus, 
hbllandūs ir amerikiečius.

Gaųita nežiūri į kalendorių
Kovo 21 /dieną oficiališkai 

prasidėjo pavasaris. Bet 
kaip?.. Po poros savaičių 
gražaus oro, visi: manėme, 
kad turėsim ankstyvą pa
vasarį . Bet kovo 191 d. ryte 
jau gatvės buvo“ Šlapios. 
Lietus lijo pasilsėdamas. 
Vėliau, po pietų, su lietumi 
pradėjo kristi didelės, kaip 
medžių lapai, snaigės/ Ei
nant gult, buvo prisnigta 
apie 3 coliai. Kiek vėliau 
užėjo didelė audra. Ir per 
visą dieną su dideliu vėju 
sniegas tirštai ir horizonta- 
liškai krito. Kuomet sniego 
pūga ■ buvo pasiučiausia, 
tuomet ir griausmas su žai
bais buvo garsiausias. Lie
tuvių dievaitis perkūnas ir
gi porą kartų trinktelėjo •'

Popietyje temper a t ū r a 
buvo 38 virš nulio ir snie
gą greit tirpdino. Bet vis- 
tiek kai kuriose miesto da
lyse privertė 18 colių ir 
daugiau. Užsidarė • visos 
mokyklos, bažnyčios, kai 
kurie fabrikai ir kitokios

mia, ra.
ir pažįstamiems, ir pagei
dauja, kad visi jo namo 
kambariai būtų pilni vasa
rotojų.

Girdėjau, kad ir LLD 10 
kuopa . yra nutarusi pa
rengti kokią nors pramogė
lę šį pavasarį. .

Jeig'u pasiseks pasiskolin
ti lietuvišką kino filmą iš 
draugų chicagiečių, tai bus 
parodyta ekrane Philadel- 
phijoj.

Dažnai tenka girdėti kal
bant, kad dauguma Phila- 7

delphijos pažangiečių jau 
senstelėję ir neveiklūs. Ta
čiau iš tikrųjų taip nėra. 
Nors kai kurie amžiumi ir 
senstelėję, bet jaučiasi jau
nais dvasioje ir yra veik
lūs. L. R.

Ligoniai Laisvės skaitytojai 
ir LDS 5 kuopos nariai
Petronėlę Mickienę išti

ko nelaimė. Krito laiptais ir 
nusilaužė rankos riešiuką.

met būti sveikiems, be ne- 
ląinųų,. . ... < .,

P. Walantiene

Baltimore, Md.
’ Serga
Susirgo C. Jacobs / 

kauskas). Kovo 22 d. iš'l^« 
tas į ligoninę, Church Home 
Hospital, Broadway, kam
pas Fairmount Ave. Pasi
davė ištyrimui savo sveika
tos. !

C. Juškauskas sveikas bū
damas daug veikė progresy
vių organizacijų naudai. 
Tad kuriems draugams bei 
daugėms laikas ir aplinky
bės leidžia, prašomi ligonį 
aplankyti. Lankymo valan
dos: 3-5 ir 7:30-9 P. M.

Jo nahių adresas: 1152 
Cleveland Št.

Linkiu draugui pilnai pa
sveikti ir grįžus namo vėl 
darbuotis progresyvių drau
gijų naudai.

P. Pasersffls\

Daugiau įvairių parengi- 1 
mų Laisves naudai W

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

įmonės. Tūkstančiai mies
to gyventojų neturėjo na
muose elektros, nei telefo
nų, dė priežasties nutrūku' 
siu vielų. Užmiestyje ant 
kelių gulėjo daug didelių 
medžių, audros išrautų, pro 
kuriuos negalima buvo pra
važiuoti.

LLD 6-tosios apskrities 
veikiantysis komitetas ko
vo 16 d. laikė posėdį, ku
riame buvo svarstyta ir nu
tarta daugelis gerų dalykų. 
Baltimoriečiai pranešė, kad 
birželio mėn. jie vėl parengs 
pikniką Slovak National 
parke. O philadelphiečiai 
vėl pasižadėjo suruošti busu 
išvažiavimą į baltimoriečių 
pikniką.

Draugas J. Bekampis iš 
Avalon, N. J., pranešė, kad 
ir jis ketina parengti pui
kias vaišes savo vasarna
my j visiems savo draugams

DIANA ŽEMAITIS
Mirė Sausio 16, 1958

BALTIMORE, MD.

Nors pavėluotai, bet visvien leiskite man 
išreikšti jums, Onai ir Antanui Žemaičiams, 
Dianos tėveliams, mano giliausią užuojautą 
netekime mylimos dukrelės. Lai ilsisi ra- 

• miai, o mes, jos draugai ir artimieji, ilgai 
ilgai prisiminsime ją.

JONAS SMALENSKAS
Miami, Fla.



MONTREAL, CANADA I New Haven, Conn
Visko po biskj j kad neturtingieji mokytųsi 

Numirė Mykolas Motuzą, fun^vers^e^uose#
sulaukęs 86 metų amžiaus. 
Buvo progresyvios minties, 
skaitė Liaudies Balsą, pri
klausė Kanados Lietuvių 
Literatūros Draugijai, vi
suomet paremdavo progre
syvių judėjimą sulig išgale.

Paliko liūdesy žmoną, sū
nų ir dukterį, v v-

Nuo kovo 21 iki 30 bus 
sporto paroda Show Mart 
p’atalpose. Pernai parodą 
aplankė 132,000.

J. Mikaliūnas ir Jane Vil
kienė turėjo operacijas ant 
vidurių. Linkiu a b i e m s 
greitai pasveikti.

Montrealo busti vairuoto
jai reikalauja pakelti algas 
10 procentų ir 40 valandų 
savaitės ir kitų pagerinimų, 
kad susilyginus su Torontu.

Dabar jų minimum alga 
yra $1.63, o Toronte — 
$2.01 valandai.

• 1

Kavaliūnų sūnus Tony 
(jūreivis) atvažiavo iš Van-' 
couverio aplankyti tėvelius, 
gimines ir draugus.

Esą patirta, kad vaikų 
paralyžium užsikrečia nuo 
šunu, kačių ir n aminiu 
paukščių, kurie turi tų bak
terijų plaukuose bei plunks
nose.

Montrealo Gazolino Sto
čių Asociacija priešinsis pa- 

f tvarkymui uždaryti sekma
dieniais, kuomet didesnieji 
garažai atdari ir parduoda 
gazoliną, tuom mažesnius 
biznius stumdami iš biznio.

Ar žinote, kad Labor Pro
gressive Partija stato du 
kandidatus Montrealo į fe
deral! parlamentą, kurio 
rinkimai įvyks kovo 3.1.

Tai Frank Brenton, St. 
Lawrence - St. George dist- 
rikte, ir Camille Dionne, 
Hochelaga distrikte.

Šiuose distriktuose gyve
ną lietuviai nepamirškite 
patys balsuoti už juos ir ki
tus paraginti. “L. B.”

Uždėjus dar vieną centą 
“sales” taksų dėl mokyklų, 
miestas gaus dar $30,000,- 
000.

Ta suma bus padalinta se
kančiai: $15,000,000 kata
likų mokykloms $5,000,000 
protestantų ir $10,000,000 
priemiesčių mokykloms.

Brockton, Mass.
Ragangaudžiai darbuojasi

Neamerikinis Kongreso 
komitetas veda tardymus 
Bostono apylinkėj-e. 
klausinėja Komunistų 
t i jos narius. Pradėjo 
18 d.

Pirmas liudininkas 
FBI šnipas Armondo
ha. Jis sakė įstojęs į Ko- 
munistų Partiją 1950 me.- 
tais ir buvęs įėjęs į aukštas 
vietas, skirtingus svarbius 
komitetus. Jis davė 28 ko

Didžiulis taikos žygis
Čia kas nors nepaprasto 

pasirodė žmonių kovoj-e už 
taiką. Susidarė vietos žy
mių žmonių grupė ir su
organizavo maršavimą į U- 
nited Nations, N. Y., Jie iš- 
maršuos kovo 29 d., šešta
dienį, ir trauks linkui New 
Yorko. Maršuos pėsti. Unit
ed Nations pasieks balan
džio 4 dieną. Paklėje jie at
laikys keletą mitingų.

Koks gi šio maršavimo ir 
mitingo tikslas? Tikslas la
bai garbingas: tai bus pro
testas prieš atominių bom
bų bandymus. Tai bus rim
tas reikalavimas, kad tie 
bandymai būtų tuojau su
laikyti. Tegu apie N-e k 
rfaveno žmonių nusistaty
mą per Jungtines Tautas 
išgirs visas pasaulis!

Kas labai įdomu, kad 
šiam “Taikos žygiui” vado
vauja dvasininkas George 
Teague, Pirmosios Metodis
tų Bažnyčios pas torius. 
Jam padeda keletas kitų 
protestantų tikybos 
ninku. Dar nežinia, V 7
žygio organizatorių 
randasi bent vienas
kų bažnyčios dvasininkas. 
Labai abejotina.

Maršuotojai tikisi, kad 
kelyje į New Yorką prie jų 
prisidės daugiau žmonių, 
trokštančių taikos. Galimas 
daiktas, kad kai jie pasieks 
New Yorke United Nations 
patalpas, jų jau bus keletas 
šimtu, v

Kaip ten bebūtų, visi ge
ros valios žmonės linki 
ryžtingiems drąsu o 1 i a m s

dvasi
ai’ šio 
tarpe 

katali-

par- 
kovo

buvo
Pen-

Kvebeko provincijoj tik 
trečdalis mokytojų yra kva
lifikuoti tai profesijai, kaip 
nurodo autoritetai.

Ateityje būsią reikalauja-! ^all Kiyer ir New Bedford, 
ma, kad mokytojai būtų lr Providence, R. L, 
baigę atitinkamą mokslą. 1

r St. Amble, Que., užsidarė 
< penkios pradinės mokyklos, 

kuriose mokėsi 500 vaikų. 
Priežastis: dešimčiai moky
tojų ir šešioms minyškoms 
algos neišmokamos. Neku- 
riems net už lapkričio mė
nesį.

Mokytojai pareiškė, kad 
negrįš į darbą, kol nebus 
užmokėta alga.

Kitame miestelyje moky
tojai taip pat grūmoja 
streiku, jei negaus algų.

Kvebeko provincijos stu
dentai buvo išėję į vienos 
dienos streiką. Jie protes
tavo prieš blogas mokslo są
lygas ir vyriausybės atsisa
kymą priimti federalės vy
riausybės pagalbą. Žinoma, 
buvo ir tokių, kurie * nepri
tarė. Tai pasiturinčių vai
kai, kuriems nestokuo  j a do
lerių. Nekurie gal nenori,

munistų vardus, kurie esą geriausios sėkmės!
partijos priešakyje ketu-1
riuo.se miestuose — Boston,

ir New Hampshire vals
tijoje.

Bostono ir apylinkės die
niniai laikraščiai ir radijas 
tik mala ir mala, garsina 
visus pašauktuosius/į tar
dymą, mini vardus, pavar
des ir jų veiklą. Brockton 
“Enterprise” uždėjo tokį 
antgalvį: “Quiz Woman in 
New Englaind Probe. Pair 
Invoke A m e n d m e n ts 50 
Times.” Rašo, kad teisma- 
butyje yra daug visokios li
teratūros ir lapelių bei atsi
šaukimų, importuotų iš už 
“geležinės uždangos” viso-i 
kių tautų kalbomis, agituo
jančių pabėgėlius grįžti į 
savo tėvu kraštus. Bet nie
ko nesuranda, kad kas nors 
būtų įtariama prieš U. S. 
konstituciją. Tik šnipas 
Penha sakė, kad partija va
rydavo .agitaciją prieš bal
tąjį šovinizmą, , už lygias 
teises negrams ir tt .

MIRUS

ADOLFUI M. KIŠONUI
KOVO 14, 1958 

SANTA PAULA, CALIF.
Reiškiame mūsų širdingą užuojautą jo žmonai 
Eleanorai, dukrelėms Virginia ir Gloria, žen
tams, anūkams ir jo broliui Vincui. Taipgi jo 
artimiems giminėms.

Užuojauta nuo San Francisco, Oaklando 
ir San Leandro, Calif., draugų: J

A. C. Mugianiai
F. D.. Mačiuliai
G. E. Lapenai

J. M, Akinai 
B. V. Sutkai 
Adomas Dagis
K. Adomėlis
Ig. Kamarauskas 
Kašte Šilkaitienė 
P. A .Norkai 
M. Baltulioniūtė 
K. Mičiulis 
Z. M. Mazūraičiai

W. H. Jacobs
J. S. Karosai
A. V. Taraškai
F. A. Balčiūnai
V. U. Burdai
Z. M. Mozūraičiai

Koresp.

San Francisco, Calif.
Staigiai mirė Adolfas 

A. Kishon
Kovo 14 d. staigiai mirė 

Adolfas A; Kishon ‘Kišo- 
nas) nuo širdies atakos. Pa
laidotas kovo 19 d. Santai 
Paula kapinėse. Velionis 
buvo sulaukęs virš 75 metų.

Kishonai atvyko į Kali
forniją prieš ketverius me
tus ir virš trejų metų iš
gyveno San Mateo, Calif. 
Vėliau persikėlė gyventi ar
ti savo dukrelės ir žento į 
Santa Paula. Čia išgyve
nęs apie 6 mėnesius staigiai 
mirė.

Paliko dideliame liūdesy
je žmoną Eleanorą, dukrelę 
Virginia, žentą Danis, San
ta Pauloje ir antrą dukrelę 
Gloria, žentą Houghton, 
Presno, Calif., brolį Vincą 
St. Petersburg, Fla., taipgi 
anūkus ir anūkes.

Per 32 metus velionis 
Kishonas laikė vaistinę De
troito priemiestyje Ham
tramck, Mich. Vėlesniu lai
ku, pardavęs viską, gyveno 
kaip pensionierius ir dar 
galėjo gyventi, nes buvo pa
siturįs.

Buvo pasirinkęs ramesnę 
vietą gyventi Kalifornijoje, 
bet ne ilgai teko čia džiaug
tis.

Velionis augęs Lietuvoje, 
Kėdainių apylinkėje, ir bai
gęs mokslą Peterburgo (da
bar Leningrado) universi
tete. Gimęs vasario 19, 1883 
metais.

Buvo geras pažangietis, 
idealistas iki mirties ir 
skaitė dienraštį' “Vilnį.”

Norėdami plačiau sužino
ti, rašykite pas:

El-eanora Kishon
700 Ojai Rd.
Santa Paula, Calif.

Alvinas

New Haven, Conn.
Mūsų veikimas ant vietos
LLD 32 kuopa laikė pir

mą šių metų susirinkimą 
kovo 18 d. Narių nedaug 
atsilankė. Atlikus kuopos 
reikalus, prieita prie Lais
vės klausimo. Gautas, rapor
tas iš delegato J. Kunco 
apie Laisvės suvažiavimą 
ir jo tarimus. Raportas 
trumpas, ir visi' nariai su
tiko su Laisvės suretinimu.

Turime keletą draugijų, 
kurios gyvuoja, bet jų susi
rinkimai labai apleisti. 
Nors valdybos labai veik
lios. ir bando narius įtikin
ti, kad susirinkimai reika
lingi, bet nariai susirinki
mų nelanko, apsimetę se- 

kadnatve.. Labai gaila, 
mūsų lietuviai sutingo.

Brockton, Mass.
Ir vėl naujas kapas

Kovo 15 d. po operacijos 
trumpai sirgusi Nursing 
Home mirė Laisvės skaity
toja Stella Raštikis (Rim
kus). Velionė priklausė prie 
Biručių pašalpinės drau
gystės. Buvo pašarvota Ed
ward Waitt šermeninėje, 
850 No. Main St., Montello, 
Mass. Palaidota kovo 18 d. 
su bažnytinėmis apeigomis 
Melrose kapinėse. Paliko 
liūdesy sūnų John Raštikį 
ir jo šeimą, Hartford, 
Conn., dukterį' Stellą ir žen
tą Adolfą Gurskį, su ku
riais velionė kartu gyveno.

Šermeninėje buvo daug 
lankytojų ir daug gražių 
gėlių, nemažas skaičius pa
lydėjo į kapines. Visi 
lyviai buvo užkviesti
grįžti į Liet. Tautišką Na- 

' mą ant pietų. Visi buvo

tinkamai pavaišinti. Lietu
voje velionė paėjo iš Žemai
tijos, Šotės parapijos.

Pastaba
Laisvės num. 39 buvo pa

rašyta apie mirumus. Pa- 
žymėta, įad Bessy Rereikie- 
nė ir Besfey Resevičienė bu
vo 58 metų amžiaus. Aš, 
rodos, metų nežinojau. Tik
renybėje gi jos buvo 68 m. 
ar panašiai.

G. Shimaitis

da-
su-

Darbai čionai tiek suma
žėjo, kad jau tikrai darbų 
nebegalima gauti. O jeigu 
kuris dar ir dirba, tai ne
žino, kaip ilgai dirbs. Nė
ra užtikrinimo su darbu dėl 
rytojaus..

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus is lauko ii 
vidaus; apkalame šingeliais; 
sutaisome pijazus ir dengia
me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis: 
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

T

KAS ČIA KALBA?
Apšvietos draugija lau

kia balandžio mėnesio. Nu
tarta tada išdalinti draugi
jos turtą. Labai gaila. Dar, 
rodos, buvo galima gyvuoti, 
nes draugija turėjo 30 na
rių. Bet narių nesilanky
mas į susirinkimus sutrum
pino draugijos gyvenimą;

TORONTO, CANADA
Gražus parengimas

Kovo 15 diena atsibuvo’j°s apylinkę. Jis apgailės-
I r- r J n w -VA Z-K

metinis Kanados Lietuvių 
Literatūros Draugijos To-^ 
ronto kuopos parengimas. 
Kaip kultūrinės organizaci
jos, parengimas buvo tikrai 
vertas to vardo.

Pirmiausia visi buvo su
sodinti už stalų ir pavai
šinti.

Kada visi užkando, J. Yla, 
vakaro programos vedėjas, 
pakvietė Z. Janauską (vie
ną iš LB darbuotojų) tarti 
keletą žodžių.

Kalbėtojas nušvietė šios 
organizacijos atl i e k a m ą 
kultūrinį darbą ir ragino 
susirinkusius aktyviau 
veikti judėjime už taiką, 
prieš karą. Padarė pastabą 
ir naujiesiems ateiviams, 
pažymėdamas, kad jeigu 
kiltų karas, tai būtų žudo
mi ir jų broliai ir sesės. 
Tuo tarpu jų vadovų tarpe 
randasi tokių, kurie tiesiog 
kursto prie karo, nori, kact 
ant Lietuvos būtų mėtomos 
atominės bombos. Susirin
kusieji karštai pritarė jo 
kalbai.

Po to sekė koncertas. Ban
gos choras, vadovybėje M. 
Kuzik ir akompanuojant 
buvusiai L. Svirplytei, gra
žiai padainavo.

M-enišką programą užbai
gė jauniausioji menininkė, 
B. Antanavičiūtė. Šiuo sy
kiu ji pasirodė kaip baleri
na, pašokdama antrąjį šokį 
iš baleto “Gulbių ežeras.” 
Reikia pasakyti, kad ji da
ro didelį progresą.

Po to vakaro vedėjas pra
nešė, kad bus dar vienas nu
meris. . Jis paaiškino, kad 
už kelių dienų apleidžia To
rontą seni mūsų draugai ir 
veikėjai Stasys ir Stela Zos-

Binghamton, N. Y.
Širdinga padėka

Šiandien suėjo 10 dienų 
nuo sugrįžimo iš ligoninės 
ir jaučiuosi, stipresnis po 
tos sunkios operacijos. Li
goninėje išbuvau 18 dienų.

Dabar noriu Širdingai pa
dėkoti draugams ir » drau
gėms už manęs atsiminimą

Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne
atsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na .. . kurios gina ir į Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai 
Jž visas 4 knygas! (Kurie siųsite į Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.)

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

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

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

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

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

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

[tautai. Jie išsikelia į Orli-lir aplankymą laike ‘ ligos. 
Tuo jūs man p r i d a v ė t e 
daug stiprybės ip/smagumo. 
Žmogus jautiesi, jog dar esi 
reikalingas gyvenimui.

Dar kartą širdingai ačiū 
visiems.

John Vaičekauskas
NUO RED.: Prašome at

leisti, kad dėl sutaupymo 
laikraštyje vietos apleidome 
daugybę asmenų, kuriuos 
jūs savo padėkoje suminite. 
Pasitikime, kad jie už tai 
ant jūsų nesupyks, nes jie 
jus aplankė arba kaip nors 
padėjo ligoje ne dėl pasi- 
garsinimo, bet dėl to, 
kad jums nuoširdžiai at
jautė.

Šia proga labai prašome 
visus kitus draugus bei 
drauges, atsitikime ligos, 
pasitenkinti abelna padėka 
savo priedeliams vienu kar
tu.

tavo, kad torontiečiai ne
tenkame nuoširdžių- ir ener
gingų veikėjų, ir pareiškė 
viltį, kad draugai nepamirš 
senų draugų ir draugių to- 
rontiečiu. Tuo momentu 
draugė Vidugirienė prisegė 
draugei Žostautienei korsa
žą, o draugui Žostautui gė
lę. J. Grigaliūnas įteikė 
jiems dovanėlių nuo 
trinesnių draugų.

ar-

Ligoniai
Susirgo draugė Ona Ži- 

žiūnienė, westoniete. Gydo
si namie, gydytojai pri
žiūri.

Automobilis smarkiai už
gavo J. Grišką, taipgi wes- 
tonietį. Nelaimė įvyko vi
sai arti namų. Jis ran'dasi 
Westono Memorial ligoni
nėj. ' Reporteris

PDP kandidatai Toronte
Progresyvė Darbo Darbo 

Partija Toronte stato ketu
ris kandidatus. Tim Buck, 
nacionalinis lyderis, nomi
nuotas Trinite raidinge, 
sain Walsh — Spadina, Nel
son Clarke — Parkdale, ir 
Leslie Morris—York South.

Tai žmonės, kurie visuo
met kovojo ir kovoja už dar
bo žmonių ir mažų biznie
rių interesus. Nesulyginsi 
su Dr. Ancevičium, kuris 
visuomet taikstėsi pavėjui. 
Kada hitlerininkai užėjo, 
Lietuvon, jis jiems padėjo 
tapdamas jų komisaro pa
dėjėju.

Darbo žmonėms reikia 
balsuoti už Tim Buck ir ki
tus pažangius kandidatus, 
kurie nebijojo ir į teismus 
ir kalėjimus eiti ūž darbo 
žmonių reikalus.

Torontietis

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius sako, kad 
viršūnių konferencijos t ne
bus galima greičiau sušauk
ti kaip tik vėlai rudenį.

5 pusk—Laisve (Liberty )-PienkL, kovo (March) 28, 1958

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. Jaskevičius, 7-tos apskr. sekr.

NAUJOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ ATIDAI!

Sekmadienį, Balandžio-April 13 d., įvyks Moterų Są
ryšio .suvažiavimas, pradžia 1-mą valandą popiet, Lietuvių 

I Amerikos Piliečių Kliubo Svetainėje, 823 Main St., Cam- 
i bridge, Mass.

Visų kolonijų moterų kliubų, LLD kuopų ir kitų mo
terų organizacijų prašome atsiųsti savo atstoves j 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

s
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DABAR LAIKAS SIŲSTI DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS

Pralinksminkite savo gimines, pasiųsdami dovanų, dabar, kad gautų šventėms. Pasinaudo
kite proga ir patarnavimu patikimos firmos, kuri tuojau kreips dėmesį—

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc.
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y.,‘ Telephone CHelsea 3-2583
(arti subways) (tarp 6th ir 7th Aves.)

Mes esamo gavę nuo Intourist iš Maskvos oficialų leidimą siųsti pakus tiesiai į visas USSR respublikas.
JŪS GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS

Pristatymas garantuotas. Kiekvienas pakas yra apdraustas. Mes turime neribotą įvairybę gaminių.
Raka: gali būti asmeniškai pristatomi arba atsiunčiami aer aaštą.

Atdara kasdien nuo 9 A.M. iki 6 P.M. Sekmadieniais iki 4 P.M. Mūsų klientų 
patogumui skyriai yra atidaryti sekamose vietose:

900 Literary Road
Cleveland 13, Ohio
Tel. TOwer 1-1461

116 E. 7 Street, New York, N. Y.

11339 Jos. Campau
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

Phone: YU. 2-0380. 332 Fillmore Ave., Buffalo fl, N. Y. MOhawk 2671 ;

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

riuo.se
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DIDYSIS NEW YORKAS
NT VninnJoseph N. Zajan susižeidė; 

—palaužė dešinę koją per 
linkimą p ė d o s . Susižeidė;

Antras mėnesis gu-l 
Vincent 1 igoni nėję, i 
tavęs antrą 1__
ą — “hemorrhage 

plaučiuose. Turėjo būti tris; 
dienas po deguon i u (oxyge- 
nu). Dabar jau sveiksta.! 
Tikisi bet kuria dieną iš li
goninės išeiti. Nors ir s;rg-' 
damas, drg. Zajan nepa-i 
miršta mūsų spaudos. Lais-| 
vei paaukojo $10.

Linkime Juozui pilnai iri 
greitai pasveikti.

n i nėję.

Buvo

MUMS RAŠO
S. ir M. Zeiviai, kuriedu 

neseniai persikėlė iš Bosto
nui į Floridą, rašo, kad ap- 
■ sigyveno Ft. Lauderdale, 
mieste, netoli Miamės.

Dr. J. F. Borisas, gyvenęs 
Naujoje Anglijoje, ilgiau
siai Bostone, rašo, kad jis 
su žmona Ona šiuo tarpu 
yra Los Angeles, Kalifor
nijoje. Bet nesako, ar jiedu 
ten 
tik

TEATRUOSE

apsigyvens, ar nuvyko 
paviešėjimui.

MIRĖ NICHOLS, DIRBUS 
LAIKRAŠTIJOJE

Mirė George A. Nichols. 
Jis jau buvo 81 metų am
žiaus. Virš pusę šimto me
tų buvo susirišęs su laikraš
čių, žurnalų ir knygų leidi
mu.

MIRĖ
Jonas Dumblauskas, 73 

metų amžiaus, staiga mirė 
kovo 21 d. Buvo pašarvotas 
Weigand Bros. Funeral 

Halsey Street,Home, 1015

kovo 25 d. su 
apeigomis Šv.

Palaidotas 
bažnytinėmis 
Jono kapinėse, su mažai pa-

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
o r o kontroliavime, nes 
taip raudonieji užleis m u 
sausrą arba užlies mus

- gaištingais potvyniais.
Tai galybė tų raudonųjų : 

užsuks ant mūsų saulę ir mus 
sudegins, arba atsuks “dangu
je” kraną ir mus paskandins!

GERI JIEMS BUVO 
1957 METAIJau pradeda ruoštis

Amerikinis Ateiviams Gin
ti Komitetas praaeša, kad 
ir šiemet vasarą įvyks me
tinis festivalis ir piknikas. 
Vieta ta pati: Camp Mid
vale, Wanaque, N. J. Pa
rengimas įvyks birželio 29 
d. Įžanga tiktai $1.

Komitetas sako, kad įvai
rios tautinės grupės ir or
ganizacijos jau rūpinasi da
lyvauti šiame metiniame 
parengime. Manoma, kad 
tuo susirūpins ir lietuviai.

Visais festivalio ir pikni
ko reikalais reikia kreiptis:

ACPFB, 49 East 21st St., 
New York 10, N. Y. Arba 
galima pašaukti telefonu — 
ORegon'4- 5058.

New Yorkas. — Inger-. 
soll-Rand Co., kuri gamina’ 
šaldytuvus, skalbimo magi
nas ir kitokius metalinius 
reikmenis, 1957 metais tu
rėjo $36,360,000 pelno.

Crane Co., kuri gamina 
švinlietuvių (plumbing) da
lykus, 1957 metais turėjo 
pelno $8,678,000.

fil- 
ku- 
ko- 

jo

Dar vienas ir jau 
paskutinis kvietimas
Kaip jau visi žinote, ry

toj, šeštadienį, įvyks didy
sis banketas pagerbimui 
mūsų mylimojo veikėjo ir 
darbininkų judėjimo vete
rano Juozo Weisso, LDS iž
dininko. Į didižiąją Kultū
rinio Centro auditoriją su
sirinkite laiku — 7 vai. va
kare. Visi būsite pavaidinti vo Šokikų ansamblį”. Jie ba- 
taip, kaip retai kada esate landžio 14 d. debiutuos New 
buvę. 1 Yorke.

Bet, žinoma, svarbiausia 
tai paties parengimo’ tiks
las. Visą savo subrendusį 

| gyvenimą praleidęs darbi
ninkiškoje veikloje, mūsų 
Juozas turi daug draugų ir 
prietelių ne tik didžiojo 
New Yorko apylinkėje, bet 
visoje plačioje Amerikoje. 
Kaip gražu ir smagu bus 
visiems susieiti, pasivaišin
ti, pasilinksminti ir Juozui 
dešinę paspausti, palinkėti 
jam dar daugelio metų 
veiklaus gyvenimo!

Apart vaišių ir linkėjimų, 
bankete turėsime gražią 
meninę programą, kurią at
liks mūsų šaunusis Aido 
Choras.

prašė

Vėl neįsileidžia 
Sovietu lėktuvų

Tarybų Sąjunga 
Amerikos valdžios, kad leis
tų nusileisti dviems, tarybi
niams lėktuvams į New 
Yorko orlaukius. Tie lėktu
vai yra “jetai” “Tu-104”. 
Jie atveš 150 sovietinių šo
kikų, muzikų ir kitų žmo
nių, kurie sudaro “Moiseje-

Bet Amerikos valdžia at
sisakė leisti tiems lėktu
vams nusileisti į New Yor- 
ko orlaukius. Sako, kad ne
nori “New Yorko ramybę 
suardyti”. Pereitais metais 
Amerikos valdžia tą pat sa
kė, kada ji neleido “Tu-10 4” 
lėktuvui nusileisti 
Yorko apylinkėje.

Tada tarybinis lėktuvas 
atvežė atstovus į Jungtinių 
Tautų posėdžius. Jis nusi
leido apie 100 mylių nuo 
New Yorko į New Jersey 
orlaukį. Veikiausiai tas 
pats bus ir dabar.

Radio City Music Hall 
pradėjo linksmą programą. 
Ekrane muz. komiškas 
mas. “Merry Andrews”, 
rio žvaigžde yra žymus 
mikas Danny Kaye, i o
meilės svajonių karalienė— 
Pier Angeli. Kiti aktoriai: 
Baccaloni, Purcell, Coote, 
Cutts.

Filmas vaizduoja cirko 
trupę, į kurią pripuolamai, 
nenoromis įsimaišo mokyk
los viršininkas (Kaye). Jo 
bėdos, netikėtumai, sudaro 
komedijos branduolį. Ga
mintas MGM studijose; di
rektorius Kidd; gamintojas 
Siegel. Scenarijų parašė 
Diamond ir Lennart iš Paul 
Gallico novelės.

Teatro scenoje du spek
takliai: “Glory of Easter”, 

j vaizduoja krikščioniu Vely
kas, o antrasis, “Tn the 
Spring” — pavasario grožį.

Maskva. — Armijos dien
raštis. “Krasnaja Zvezda” 
rašo, kad mėnulis turėtu ’ c-
būti tarptautinis.

ŽIOPLI “ŠPOSAI”
Panamos, garlaivis “An

cona” jau buvo pasiruošęs 
išplaukti su 109 keliaunin
kais, kai aplaikė praneši
mą, būk į laivą padėta bom
ba. Laivas buvo sulaikytas, 
bet bombos nerado.

PolicijA sekdama telefonų 
laidų numerius, susekė, 
kad tą pranešimą padarę 
tūlas M. O’Hara. Jis yra 
areštuotas.

Business Opportunity .

New
DRIVE A SAFE CAR 

“Cheek Your Brakes Now”
TAXI LIMOUSINE SERVICE.

Richmond Hill vicinity. $200 per 
week, price $4,850, this yicludes of
fice furniture. 2 Cadillac limousines.

A fine buy. Convince yourself.
VI. 7-6946. VI. 7-7077.

(42-48)

Filmas “Desire Under 
the Elms” pradėtas rodyti 
dviejuose miesto centro te
atruose, Odeon ir Sutton. 
Vaidina Sonhia Loren, An
thony Perkins. Burl Ives.

Šis Eugene O’Neill veika
lu pagrįstas filmas yra ku
pinai perkrautas legalios, o 
tain pat vogtos, ir tikros ir 
netikros meilės santykiais..

Brakes-Whcel Alignment
N. Y. STATE INSPECTION 

STA. NO. 3497.
241 S. Broaway, Yonkers, N. Y.

Mon. thru’ Friday 8-6.
Closed Sats. YO. 9-1120. HELP WANTED MALELiūdesy liko brolis Anta

nas, Antano sūnus Alfon
sas, duktė Albina ir toli
mesni giminės bei draugai.

Jonas Dumblauskas gimė 
ir augo Lietuvoje, Manciū- 
nų kaime, Slabados (Miro
slavo) parapijoj, Alytaus 
apskrity. Buvo sūnus pasi
turinčio ūkininko, bet jis 
ant ūkio dirbti nenorėjo, iš
moko siuvėjo amatą ir kele
rius metus siuvo Lietuvoje. 
Į šią šalį atvyko 1909 me
tais, į Brooklyną, ir čia per 
tą. visą gyvenimo laikotarpį 
su mažomis pertraukomis 
buvo lietuvių siuvėjų kont- 
raktorių pusininku (part- 

Buvo laisvamanis, 
Keleivį”, “Laisvę”, 

gvil- “Vienybę” ir kitus laikraš
čius.

m s

Nebeišmanau nū ką daryti. 
So. Bostono Keleivis (kovo 19 
d.) ir vėl keliomis špaltomis 
vanoja man kaili. Aną sykį 
nuo jo gavau “latrą,” o dabai' 
“tingini.” Ir dar vis 
simato.

Bėda su Keleivio 
riais yra tame, kad 

tikrai
tikisi 

išsinarplioti iš tikrai nepavy
dėtinos padėties plūdimus) ir 
pravardžiavimais. Kartais manneriu) # 
jų labai gaila. Jie nepajėgia' skaitė

rinitas.

i imtą 
denti.

klausimą rimtai

Gi klausimas tikrai
Kalba eina apie naują.
tuvos žemės ūkio sistemą.

Iškyla keletas įimtų
klausimų: ’ '

Ar geras daiktas kolektyvi
niai ūkiai?

Ar galimac šalyje socializ
mas be socializmo kaime?

Ar galimas tikras kaime 
progresas be kolektyvizaci
jos?

Daleiskime, mudu su Kelei
vio redaktoriumi pasiskolina
me iš Dėdės Šamo porą gerų 
vandenilinių bombų ir Lietuvą 
“išlaisviname” pagal prelato 
Balkūno, Amerikos Lietuvių 
Tarybos ii- VLIKo programą.

Ką mudu darome su Lietu
vos kaimu, žemės ūkiu?

Aš pasiūlau: Kolūkiai yra 
geras daiktas. Pirmu sykiu 
Lietuvoje galima pilnai pa
naudoti žemdirbystės pakėli
mui moderniškąją technika.

Progresui durys atdaros 
kuo plačiausiai. Viskas, ko 
reikia, tai kad kolūkiečiai 
nuoširdžiai ir atsid a v u s i a i 
dirbtų ir prisilaikytų socialisti
nės disciplinos. To juos 
ir mokysime.

mudu

SI
Tad, dar kartą, bukite 
ir visos!

VI

Roma. — Italija atmetė 
Jugoslavijos protestą prieš 
atominių bombų bazes. Ita
lijoje jas įsteigs Amerikos 
karo orlaivynas.

Labai atsiprašau
’ I

Antradienio Laisv
LMS parengimo aprašyme 
nepažymėta mūsų grakščio
ji artiste Elena Barauskie
ne. Ji gi su Milted Stens- 
ler gražiai sudainavo vieną 
naujųjų Lietuvos dainų. .

Lhbai, labai atsiprašau.
I ...... FReP.

e PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 1 d., 7:30 v. v., Liberty 
Auditorium. 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond. Hill. Nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime*, ir kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkite 
užsimokėti. Valdyba. (42-43)j

“South Pacific”, ilgus 
metus vaidintas Broadway 
teatruose scenos veikalu, 
dabar pagamintas filme ir 
jau randasi Criterion te
atre. Rodomas vakarais, 
8:30, o popiečiais tik rale 
savaitės ir šventėmis. Bilie
tai kol kas užtikrinti tik už
sisakant iš anksto.

Oslo, Norvegija. —W. OI- ; 
sen paminėjo 108-tą savo!^ 

! gimtadieni. Tai1 Seniausia 
’ 1 skandinavi-

Pajieškojimai ’
Paicškau brolio Juozapo Bartkaus, 

Ign'o’ sunitus,- kilusio iš blakių, kair 
U mo,-.Varnių valsčiaus, T?el.šiy apskr.

Vladas Zaruba, 62 metų 
amžiaus, mirė kovo 20 die
ną. Buvo pašarvotas M. P. 
Ballas Funeral Home, 660 . n i tn _^i .-no,-, v ainių valsčiaus, i.eisių apsnr.Grand St., BroOklyne. -PaAi Amerikon išvyko (į Chicagą) prieš 
laidotas kovo 24 d., Cypress Į>irmidi K'?1’'1- r~‘:- •’ --tr.,, , •- i • i • , i v kas jį Žino,1 prašau ,atsiliepti šiuo Hills kapinėse, be jokių jjaz- adresu: Lithuania5, USSR, Šilutės ra-

Pats J. Bartkus, ar 
kas jį žino,1 prąšaų .atsiliepti šiuo

CEE’S TELEVISION 
SERVICE

Ar jums reikia ekspertiško pa
taisymo? Ateikite pas mus, pati
kima ir teisinga firma. Mes ga- 
rarituojame visą darbą. Veltui 
peržiūrime jūsų TV. Šimtai pa
tenkintų kostumerių.

1372 Bergen St., B’klyn, N. Y.
PR. 4-4501. Mr. Carney.

Vokietijos 
OPEL 
Italijos 
FIAT

Houser Buick, Inc.
Autorizuotas 

Buick-Opel-Fiat pardavėjas 
218-25 Hempstead Ave. 

Queens Village, L. I. HO.,5-0909

Queens, N. Y. Superintendent. 
49 šeimų namas, keltuvas, aliejus ir 
pečius išmatoms deginti. 4 dideli 
kambariai, ant pirmų lubų. Alga. 
Skambinkite rytais ar vakarais: 
VI. 9-5404 (Jamaica). (42-44)

SUPERINTENDENT. 20 šeimų na
mas. 4 kamb. apt. basemente, pri- 
skaitant $110 į mėnesį. Veltui ge- 
sas ir elektra. Pusamžė pora. Kreip
kitės Sekmadienį nuo 11 v. ry. iki 2 
v. dieną. 45-05 Žįst St., ,L. I. City, 
arba tel. kasdien ST. 4-97667 nuo 
10 v. r. iki ] v. dieną. (40-42) > <■

SUPERINTENDENT^

Darbai atdari ant East Side ir 
West Side i (rytuose ir vakaruose 
mlęslę). Alga be apartmento. Skam
binkite £o 3 v. dieiią. jĮLp. 3-653$.

(40-42)
BfcOCKTON, MASS.

KonceHhš 5r1 Šdki'ai. -Rengia Mon-1 moteris Visoje 
tolio Trio, šeštadienį, balandžio 19 
d. Liet. Taut. Namo saloje, 668 No.; ’
Main St. Pradžia 7 v. v. Programoj;

j dalyvaus Montello Trio.. Rose Stri-i
pinis .William Juodeikis, Albert. Pot-; 
sis; Montello Vyrų Grupė; Audrey I 
Potsus'— Specialty Dance; Chai'les; 
Klinauskas — akordiono solo; Phylis! 
Wallen — soprano solo; Rose Stri-! 
pinis -- soprano solo; Aldona Wal
len-Downey kOntralto solo;' Bro
liai Benny ir Ėd. Sauka—smuiko ir, 
akordiono duetas; Eldon Downey, 
baritono solo. Kviečiame visus’ da
lyvauti. Geo. Shimaitis. (41-43)

Visos: Nuotakos yra gražios, 
kuomet, dėvi sukneles nuo—

Original
Stelle-Suzette, Inc.

Taipgi pasjuvam vestuvių suk
neles , .ant užsakymo. Ateikite, 
pasirinkite.

246 Grand St. N. Y. C.
' CA. 6-1109.

MATTHEW A J
HOWARD’S AUTO BODY 

& REPAIR .
Greitas patarnavimas, eksper- 

tiškas darbas. Numaliavojame 
gražiai. Pristatome vieton. Turė
kite reikalą su gera firma, 
viską garantuojame.

32 Scott Ave.
(Johnson Ave. ir Randolph

Brooklyn. UY. 7-9402.

BUYUS
(BUYAUSKAS)

mes LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

* *OG*vOG*

Ar Turite Televizijos Bėdų?
Kodėl turėti prastą rodymą? 

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

County Radio-T-V
Service

716 Richmond Ave.
Port Richmond, S. I.

Gibraltar 8-0850.

St.)
nytinių apeigų, su . -mažai 
palydovu, nes Vladas ilgai 
sirgo, tai 1 neturėjo daug 
draugų. Liūdesy liko brolis 
Petras, gyvenąs Chicagoje, 
Vincas Clevelande, sesuo O- 
na Antanavičienė Mount miestas neišskaitoma 
Carmel, Pa., ir tolimesni gi
minės.

Vladas Zaruba gimė ir 
augo Lietuvoje, šeiminiškių 
kaime, Slabados (Mirosla
vo) parapijoje, Alytaus ap
skrityje. Buvo siuvėjas. Į 
šią sali atvyko 1913 metais 
ir visa laiką, kada jam svei
kata leisdavo, dirbo kriau
čių š a n o s e . Skaitydavo 
“Laisvę”. Buvo nevedęs.

Ilsėkis, Vladai, amžinai.
Ligonis

Lankiau Juozą Steponaitį 
jo namuose. Juozas buvo li
goninėje. Jam padarė ope
raciją, po kurios jis jaučia
si geriau, bet vis dar jam 
dešinės kojos pėdą skauda. 
Bet prieš operaciją jam 
skaudėjo visą koją iki vir
šaus, dabar tik pėdą ir pirš
tus. Daktarai sako, kad tas 
skaudėjimas palaipsniui 
praeis.

Juozas ant veido atrodo

jonas, kolūkis “Tar. Šviesa,” Kaini
ninkų kaimas, Pranas Bartkus, Igno.

(42-43)

Aš, šurskienė Elena, Antano, pa
ieškau savo geros pažįstamos, Gre
tos Zakaryzaitės - Murauskienės. 
Anksčiau ji gyveno USA (gatvė ir 

i). Prašau at
siliepti šiuo adresu: Šurskienė - 

I Radišauskaitė Elena, Vilniaus g-vč, 
I Nr. 19-a, Alytus, Lithuania, * USSR. 

(42-43'

Ieškau dėdžių Jono ir Frano Gri- 
zickų, bei jų vaikų. Išvykę iš Lie
tuvos j J. A. V. prieš 1-mąjj pasau
linį karą. Gyveno Baltimorės mies
te. Čia atsišaukimo prašę jų sesers 
Viktorijos Grizickaitės - Gineikienės 
sūnus Vladas Gineika, sūnus Ju
liaus. Dėl tolimesnių susirašinėji
mų ir užmezgimo giminystės ryšių, 
mano adresas: Kauno rajonias, Po- 
lemono apylinke, Gineika Vladas, s. 
Juliaus, Lithuania, USSR, (42-43)

Baliūnienė Aldona, Juozo duktė, 
gyvenanti Lazdijuose, Lenino gatvė
je, Nr. 28, ieško savo dėdės Bielio 
Vinco, Virico sūnaus, išvykusio j 
J.A.V. 1910 metais, iš Kalvarijos ra
jono. Jei dėdė būtų mires, tai pra
šomi atsiliepti vaikai.

BOSTON, MASS.
ALDLD 7-tos ir LDS 1-rnos ap

skričių svarbus posėdis įvyks kovo 
.30 d., 1 vai. dieną, 318 Broadway, 
So. Bostone. Viršminėtų apskričių 
komitetų narių ir Bostono apylinkės 
veikėjų prašome dalyvauti, turėsime 
daug reikalų apkalbėti, reikale ap
skričių pikniko ir spaudos pikniko. 
J. Jaskevičius, 7-tos apskr. sekr.

(40-42)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 7 d., Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 7-30 v. v. Nariai da
lyvaukite ,neš yra svarbių reikalų 
aptarimui. Reikės prisiruošti dėl 
pavasario ii* v asaros parengimų. 
Geo. Shimaitis, Fin. Rašt. (41-43)

RANDAVOJIMUI
Išnuomojami 5 gražūs, šviesūs 

kambariai, su dušu ir karštu van
deniu. 1 blokas riuo stoties (elevat
ed —. Hewes St. Stą). Pagejdau- 
jami suaugusi. Kiburis, 391 So. 
5lh St , Brooklyn, N. Y. (__(41-43)!

PAMINKLAI
S. & S. MEMORIALS

Tinkami Paminklai 
Visose Kapinėse 

Lengvi Išmokėjimai 
Visi Paminklai Certifikuoti 

ir Garantuoti.
602 Greenwich SI. 

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

John Hurley Sons
Išdirbėjai visokių šepečių

Taipgi
Šepečiai Specialčm Mašinom 

Pilna Garantija
51 Wyona St., Brooklyn.

AP. 7-0600.

John Krauss, Inc. 
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hili, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MftSOS IR WURSTWAREN

L Newark 5, N. J. B
•• MArket 2-5172 R

• 426 Lafayette St. * •

BANKETAS
PUIKIAUSI VALGIAI IR ŠAUNI 
LIAUDIES DAINŲ PROGRAMA

Ilgametį Veikėją JUOZĄ WEISS
Mes ji pagerbsime 70 metų amžiau,s sukakties proga 

ir kaip ilgų metų L. D. S. centro iždininką' 
ir visuomenininką. *■

Bet mano kamarotas i 
Bostono Keleivio išsiima i 
kloja savo menševikišką 
grąmą:

Kolūkiai turi eiti šalin, 
mes turi būti vėl suskaldytos! 
į smulkius sklypelius. Buvę 
dvarai’turi būti atsteigti su jų
jų savininkais. Kadangi kele
to margų sklype nei trakto-j 
riaus, nei kulliamosios nepri-Į 
taikysi, tai šalin iš kaimo mo- labai gražiai, rodos, jokių 

ligos žymių nesimato.
‘ Yra 

Juozas 
jam to

ir pa
pro

derniškoji technika.
Argi ne tokia Lietuvos “lais

vintoji)” programa? Tokia.
O jeigu ne tokia, tai dar sy

kį labai nužemintai prašau 
“latrus” ir “tinginius” iš Ke
leivio mums visiems parodyti, 
ką .jie siūlo, ką jie turi savo 
“išlaisvintos” Lietuvos kai
mui ?

vilties, kad mūsų, 
pasveiks greitai. Aš 
linkiu.

C h. N e Žilinskas

New Yorkas. — Juokda
rys Bob Hope sugrįžo iš 
Tarybų Sąjungos.

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

Package Express and Travel Agency Co., Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto. 
Kiekvienas pakas apdraudžiamas. Pristatomi į du mėnesiu; oro pa$tu — į aštuonias ar dešimt dienų.

Mūsų klientų patogumui, mes turijne Įvairių aukščiausios kokybes medžiagų prieinamomis kainomis.
Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.

NEWARKO RASTINfi ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAI!., 9 V. R. IKI 4 V. DIENA- 
SECOND AVE. RASTlSft ATDARA šEšT. IR SEKMAI)., 9 V. R. IKI 6 V. V.

3741 W. 26th St. 
Chicago 28, III. 
CR. 7-2126

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
Dunkirk 5-5650

New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540 

882 N. 7th St.
k Philadelphia 23, Pa. 

WAlnut 8-1747

651 Albany Ave.
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164

U601 Jos. Campau Ave. 
Detroit 12, Mich. 
TO’vnsend 8-0298

..................  I! |F A. I ■■ ,,, „,wį—

AIDO CHORAS Mildred Stensler
Atliks Programą

Banketas prasidės 7-tą valandą vakare

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

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

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

Norintieji dalyvauti prašomi užsiregistruoti vietas tuojau.

6 piul. -Laiavė (Liberty)-Renk t., kovo (March) 28, 1958
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