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Nedarbas ir vargas 
žymiai padidėjo

Washingtonas. — Darbo 
departmentas surinko ir 
paskelbė žibias apie šalies

Bulvarinis New Yorko dien-1 gamybos Stovį iki kovo 22 
rastis “Daily News” v a r o. dienos. Pasirodo, kad nuo 
šlykščia šmeižtų ir neapykan- sausio mėnesio vidurio ne- 
tos kampaniją prieš naująjį darbas nuolatos 
Tarybų Sąjungos amba 
Michailą Menšikovą.

Kodėl šis reakcionierių
7|an as ambasadoriaus 
kovo taip neapkenčia? 
jis jį puola ?

auga.

rija, kur gaminama 
mobiliai, lėktuvai,

lodei, kad Al ensi kovas yra 
iabai populiarus. Amerikos 
žmonės jį gerbia ir myli. Jis 
visur kviečiamas; spaudos at
stovai, televizijos komentato- 
liai vis nori su tarybiniu 
basadorium pasikalbėti, 
sh i ngton e M e n ši kovas
dien bene populiariausias 
lomatas!

ulonų i5o svarbių šalyje industri
jos centrų 70-$e bedarbiu 

or- skaičius yra pasiekęs 10 
Menši-. procentų.
Kodėl | Trylikoje indust rimbų 

i centrų, tokių, kain Detroi
tas, kur yra sunkioji indust-

auto- 
, tankai,

įvairūs metalo dirbikai, ta? 
krizė didžiausia.

Prekybos departmentas 
tikėjosi, kad su Velykų 
šventėmis padidės pirkimai 
krautuvėse. Bet Velykos 
jau čia pat,.o vietoje bizniui 
padidėti, jis dar nupuolė 4 
procentais.

Tokia buvo gamyboje ir 
prekyboje padėtis su kovo 
mėnesio pabaiga.

Ar įvyks šiemet 
viršūnių sueiga? :

M7ashi n g t o n a s. — Ar 
įvyks šiemet viršūnių kon
ferencija? — stato klausi
mą korespondentai ir di
plomatai.

Kaip, jau žinia, Washing- 
tono vyriausybė nenoromis 
eina prie konferencijos. Da
bar, kada Chruščiovas iš
rinktas į Tarybų Sąjungos 
premjero vietą, .tai daug di
plomatų numato, iog Dulles 
bus dar mažiau sukalbamas.

Daug pelnė ant 
apsiginklavimo

New Yorkas. —Lockheed) 
Aircraft Corp., kuri gami
na armijai ir laivynui kari
nius lėktuvus ir raketas, 
1957 metais pasidarė $16,- 
310,000 pelno. Tai buvo 8 
procentais daugiau pelno, 
negu 1956 metais.

New Yorko valstijoje 
bedarb. gaus po $45 L
Albany. — New Yorko 

valstijos gubern a t o r i u s 
Harrimanas pasirašė bilių, 
sulyg kurio bedarbių savai
tinė apdrauda bus iki $45. 
Pirmiau buvo nuo $24 iki 

_____  $36 savaitei, sulyg jų algos 
R. E. Gross, korporacijos ■ uždarbio.

prezidentas, mano, kad 1958 j Per dvejus pastaruosius 
metai bus. dar pelningesnį, i metus gubernatorius ir el
nes gavo užsakymų ant ra-| lč pažangesnių seimelio na- 
ketų. jrių reikalavo nedarbo ap-

am- 
Wa- 
šian-

14,000 darbininkų 
žuvo industrijoje

Tn • • »vv —. sąjungoje iššovė 
3,344 svarą raketą

Londonas. — Tarybų

Chruščiovas užėmė
TSRS premjero vietą ^i08 įaud,s paaštrino kovą

brangęs.
Republikonai valstijos 

seimelio nariai išmetė iš bi- 
liaus eilę gerų pasiūlymų. 
Gubernatorius Harrimanas 
sakė, kad “nepaisant to jų 
pasielgimo”, vis vien šis bi- 
lius daug pagerins bedarbių 
ir jų šeimų padėtį.

Bilius įeina i galia su lie
pos mėnesiu. Iš dabartinio 
N. Y. valstijoje bedarbių 

idraudos pakėlimo, nes pra-i skaičiaus apie 200,000 gaus 
gyvenimas yra labai pa-! padidintą apdrauda.

Kovo 20 d. Washingtone 
įvyko republikonių moterų 
konferencija. Ambasadorius 
su savo žmona pasikvietė re- 
publikones (iš Ohio valstijos) 
i ambasada arbatėlei. Buvo 
ten apie 00 republikonių mo
tini veikėjų.

šiurkščiai puldamas mote
lis, kurios ėjo’ gerti “rusiškos 
arbatos;’’ “Daily News” ben
dradarbis Ted ’Lewis kartu 
pu^la ir ambasadorių, iMenši- 
$ovą ir jo žmoną: kodėl jie 
buvo tokie svetingi, kodėl jie
du sužavėjo*Didės iš (JhioB. '■

licpublikonas Ted Lewis ši
taip daug maž republikonėms 
•eidėms pagrūmoja:

—Atsiminkite, kad rudeni 
bus kongresiniai rin k i m a i ! 
Nepamirškite, kad Ohio valsti
joje gyvena lenkų, vengrų, če
kų ir lietuvių! Jie nebalsuos 
už jūsų kandidatus dėl to, kad 
jūs ėjote gerti arbatos pas ta
rybini ambasadorių ir jo žmo
ną !..

Nonsensas!

Washingtonas. — Perei
tais metais Amerikos fab- junga paskelbė, kad 
r'kuose ir kasyklose žuvo ■ mokslininkai iššovė į erd
vius 14,000 darbininkų.'Tuo | vę 3,344 svarų raketą. Ra- 
pat laiku apie 2,000,000 bu-į keta iškilo iki 293 mylių 
vo daugiau ar mažiau su-, aukščio.

jos

Tai pirmu kartu moksli-
Šie faktai iškilo Saugumo ninkai galėjo iššauti tok’o 

konferencijoje, kuri vyksta j svorio taip aukštai raketą. 
Constitution svet a i n ė j e., Tas buvo padaryta pereitą 
Kalbėjo ir prezidentas Ei-1 penktadienį, 
senhoweris. Bet jis tuojau!-----------------
perėjo prie “apgailestavi-1 ŽADA SUMAŽINTI KARO 
mb” žmonių “diktatorįško-1 . ŲAlVyNĘ .ŽMOGIŲ. 
,se šalyse, kur jie neturi Į 
laisvės' g .-Nereikia. knezi ais- ktihiu lūikii Jūngt'rtių 'Valš- 
kinti, ka,d ; darbĮni-nkų į vąl-j ju kariniame laivyne tar
domose šalyse darbo žnw-jnauja 67į;0d0 įmonių.1 Val
ues fabrikuose ir kasyklose. n01,- sumažinti ant
yra geriau apsaugoti. 45,000. ■.

Admirolas A. A. Burke, 
• j vyriausias laivyno koman- 

dierius, sako, kad “visi jie 
. labai reikalingi”, bet . jeigu 

i. valdžia nori sumažinti, tai 
i bus galima, tik ne-.anksčiau 

ties i 1959 metų pabaigos.

iš- abi taip svarbias pozicijas.
Maršalas. K. Vorošilovas,

Kovo 24 d. “Daily News” 
redaktorius editoriale prakei
kė Menšikovą ir tuos, kurie 
jį gerbia, kurie sako, kad jis 
“nice fellow,” kad jis moka 
gerai kalbėti angliškai ’

* Kai reakcionieriai įdūksta, 
tai sunku su jais susišnekėti.

itaakartistų balsas “į
neis.” Ambasadorius M. Men- 
šikovas populiarus ne tik dėl 
to, kad jifj iškalbus, manda
gus, džentelmaniškas vyras, o 
ir dėl to, kad įtyenšikovas at
stovauja vis tebępopulia/’ėjan- 
čią Amerikos žmonėše šalį.

Maskva.
rinkti deputatai į Aukščiau
sią Tarybą (parlamentą) kuris per daug metų ėjo 
laiko posėdį. Maršalo Bul- Tarybų Sąjungos preziden

to pareigagas, davė įnešimą, 
kad Chruščiovas būtu iš
rinktas premjeru.

Pasaulinė spauda ir poli- 
kai daro visokių spėliojimų.

Panašiai buvo ir 1941 me
tais. Tada, kai tik susidarė 
Hitlerio užpuolimo pavojus., 
tąi .K. P.~gemerąlipįs sekre
torius Stdl'inafe buVo’ pasta
tytas į premjero vietą.

ganino vadovaujama vy-

Tarybų Sąjungos konstitu
cija, pridavė rezignaciją.

Parlamentas, sudarvda- 
mas naują vyriausybę, i 
premjero vieta išrinko 
Nikitą Chruščiovą, kuris 
yra ir Komunistų partijos 
generalinis • sekretorius. . . 
f Po 'Stalino)mirties pirmit'diktatorįško-| . LAIV\XE ĮMONIŲ

Washingtonas; Dabar-j kartu .vienas žmogus užima.

IZRAELIS UŽPUOLĖ . 
SIRIJOS PASIENI

Damaskas. — Per dvi va
landas gaudė ir šaudė mi
nosvaidžiai Sirijos pasieny-1 
j e. Izraelis sutraukė t 
Hula ežeru tankus ir .kito-Į 
kius moderninius ginklus, j 
Jeigu užpuolimas pasikar- 
tos, tai Jungtinė Arabų I 
Respublika bendromis jėgo-j 
mis atrems agresiją.

AMERIKA PARODYS; r 
ATOMŲ GALIĄ ‘

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė 
ruošiasi Ramiajame vande
nyne sprogdinti atomines 
bombas... Kaip žinia, prieš 
tokius bandymus daug ša
lių kelia protestą., Preziden
tas sakė, kad pakvies So
vietų ■ ir kitų -“raudonųjų” 
šalių atstovus pamatyti, 
kaip galingos yra Amerikos 
atominės bombos. Bet kyla 
klausimas, ar. darbinin
kiškos šalys priims pakvie
timų.

BEVANAS RAGINA 
ANGLUS VEIKTI

KARVELIAI PADEGĖ 
ARABŲ KAIMĄ

Kairas. — Karvelių pa 
talpoje iškilo gaisras ir

Mums, tačiau, atrodo, kad daug jų sudegė. Bet dalis 
į dangų į ligpsnojančiomis plunksno

mis ištrūko, nuskrido į?Da- 
Įmont kaimą ir .sulindo į pa
stoges. Iškilo gaisras ir su
degė keli šimtai namų.

AMERIKA NEMAŽINS 
SAVO ARMIJOS

Washingtonas. — Gene
rolas N. G. Taylor, armijos 

I štabo viršininkas, raporta-
!vo Kongresui, kad armijo
je yra 870,000 vyrų. (Armi- 
I ja, laivynas, orlaivynas ir 
i marinai bendrai sudaro 
) virš 3,000,000 žmonių).

Generolas sakė, kad ne
bus , mažinamas armijos 
skaičius, nes daug jėgų rei
kia laikyti užsienyje kari
nėse bazėse.

Po to, kada urugvajiečių 
“Darbo” redaktorius A. Bre- 
lingas apsikiaulino ir, pabėgo, 
galvojome, kas dabar bus to 
laikraščio atsakomingasis re
daktorius.

Iš vėlesnių “Darbo” numerių 
sužinome: “Redactor Respon- 
sable: RENĖ DIKTORAITĖ.”

Madridas. — Visoje Ispa
nijoje prasidėjo didelis dar
bo žmonių judėjimas. Nese
niai fašistų valdžia patvar
kė, kad už streiką gręsia 
darbininkams areštas. Bet 
visus darbininkus negalima 
suareštuoti. Vien Barcelo- 
noje yra 350,000 darbinin
ku. Vienur darbininkai su
lėtina darbą, kitur stato 
reikalavimus. ’ ’

Šiaurinėje Is p a n i j o j € 
daug fabrikų-užsidarė.

MIRĖ “JAZZO” KŪRĖJAS 
MUZIKAS HANDY

New Yurkas. — Syden-

Kon-

H. C. Lodge nori 
karališkų palociu

Washingtonas. —
gresinis Finansų Komitetas 
atmetė H. C. Lodge reikala
vimą. Lodge yra Amerikos : 
atstovas Jungtinėse Tauto
se. Dabar valdžia samdo 
jam rūmus gražiausiame 
Waldorf-Astoria viešbuty-' 
je ir į metus moka $30,000 
rendos.

H. C. Lodge siūlė! kad 
valdžią pastatytų dvylikos 
aukštą namą su visais pa- , 
rankumais. Tokio namo pa
statymas ir Įrengimas atsi
eitų $4,000,000,000.

Londonas. Darbiečių va- ham ligoninėje mirė W. C. | PASIDAVĖ JŲ VALIAI
das Bevanas. ragina anglų 
valdžią, kad ji pati veiktų 
viršūnių konferencijos nau
dai. Jis sako, kad anglai 
privalo patys rūpintis tai
kos reikalais. Jo supratimu,

Handy, “džiazo” muzikos 
gamintojas. Jis pagarsėjo 
su “St. Louis Blues”

Kompozitorius buvo neg
rų resės žmogus. Jo .protė
viai buvę Amerikoje baltų- tas. Tarybų Saiunga ir liau- 

jeigu kiltų karas, tai Angli- jų vergai.
• 1 • . • 1 J — J

Geneva. — Mažesnių vals
tybių atstovai palaikė di
džiųjų “Vakarų” polit’ką ir 
perkėlė atomų bandvmo 
klausimą į Jungtines Tau-

ja daugiaus’a nukentėtu. 
Jis kietai kritikavo Jungti
nių Valstijų vyriausybę, 
kuri, jo išvadomis, sąmo
ningai trukdo konferencijos 
reikalą.

diškos resoublikos reikala
vo, kad šios konferencijos 

• dalyviai uždraustu Ameri
kai atominius bančĮymus 
Ramiajame vandenyne. Tie 
bandymai užnuodija apie 
400,000 ketvirtainių mylių 
tarptautinių vandenų.

NAUJAS SOVIETŲ 
“IL-18” LĖKTUVAS

Maskva. — Sovietų civilio 
oriai vyno vadai pranešė, 
kad jau išbandė naują “IL- 
18” lėktuvą. Lėktuvas pa
ruoštas gabenti 75 keliau
ninkus ir turi 5 žmones Įgu
los.

Išbandymo laiku jis atli
ko 10,750 mylių kelionę tik 
su trimis apsistojimais.

SUKILĖLIAI PEREINA 
Į VALDŽIOS PUSĘ

Jakarta. — Sumatros 
šiaurinėje dalyje virš 500 
sukilėlių perėjo į valdžios 
pusę. Iš būrio tik anie 50 
sukilimo šalininkų pabėgo į 
raistus. Visa Medano sritis 
jau apvalyta nuo sukilėlių.

Armijos kariniai daliniai 
ruošiasi smūgiui sukilė
liams Padango mieste.Kliū
tis sudaro tik Barisano kal
nai, kurie yra 5,000 pėdų 
aukščio.

WASHINGTON SUJUDO 
SUKILIMO REIKALE
Washingtonas. — Valsty

bės dapartmentas ir kari
nis štabas Pentagone susi
rūpino pranešimais iš Indo
nezijos. Jau nėra vilties, 
kad sukilėliai laimėtų, o 
Washingtone simpatija yra 
jų pusėje,* Dabar vienatinė 
viltis, 'tai’' remti sukilėlių 
“partizanų karą'”.

Pentagono vadai tvirtina, 
būk' iš Tarybų Sąjungos į 
Indoneziją atplaukė dešimts 
laivų, kurie atvežė indone- 
zų vyriausybei sunkveži
mių, ginklų ir amunicijos.

GENEROLAS BRADLEY 
BULOVĄ PREZIDENTAS

New Yorkas. — Genero
las Omar Bradley, buvęs 
tūlą laiką vyriausias Ame
rikos armijos komandie- 
riuS, dabar bus Bulovą 
Watch Co. prezidentas.

NUPUOLĖ PLIENO IR 
GELEŽIES GAMYBA
Washingtonas. — Saus’o 

ir kovo mėnesiais plieno ga
myba dirbo tik 54 procen
tais savo pajėgumo. Geležies 
gamyba dar daugiau yra 
nupuolusi, nes jos dirba tik 
pusė gamybos galimybių. 
Metalo iųdustrija pergyve
na didžiausią krizę nuo 1932 
metų.

SOVIETŲ LĖKTUVAI 
SKRAIDYS Į TOKIO

‘ Tokio, Japonija. — Ba
landžio mėnesi tarybiniai 
“jet’; lėktuvai “Tu-104” jau 
pradės skraidyti iš Mask
vos. į Tokio. Pirmaisiais sa
vo atskridimais jie atga
bens Leningrado Simfoni
jos 125 narius.

ITALIJOJ KOMUNISTAI 
LAIMĖJO UNIJOSE

I ♦ . 4 ■ »

Romą. — Luncia automo
bilių gaminimo fabrike, Tu
rine, buvo renkami unijos 
viršininkai. Komunistų 
kandidatai laimėjo didele 
balsų dauguma. Tas išgąs
dino reakcininkus. Jie bijo
si, kad komunistai gali 
daug laimėti ir laike parla
mentarinių rinkimų gegu
žės 25—26 dd.

šiomųs dienomis gavau iš 
Vilniaus “Lietuvos TSR Istori
jos” I-ąjį tomų. Didžiulio' for
mate, apie 450 pslapių, dai
liai išleista, iliustruota knyga! 
Apie ją teks vėliau parašyti 
plačiau — kai visą perskaity
siu. .

Veikalas apima lietuvių tau
tos ir Lietuvos valstybės pra
džią ir siekia iki 1861 metų— 

. Kiti 
tomai apims vėlesnius laikus.

Didelį, svarbų darbą Lietu
vos mokslininkai - istorikai at
liko, sukurdami šį veikalą.

Skaitau ir galvoju: jei toks 
veikalas būtų buvęs .sukurtas, 
daleiskime, prieš desėtką-dvi 
dešimts metų!.. Kokios di
džiulės naudos jis būtų pada
ręs ir mums, Amerikos lietu
viams!.. '

II. Diktoraitė — žymi veikiAiki feodalizmo pabaigos.
ja U r u g v A. jaus lietuviuose: 
Prieš pora metų Diktoraitė 
lankėsi Tarybų Lietuvoje kar
tu Su urugvajiečių lietuvių de
legacija.

Tenka palinkėti R. Diktorai- 
tei: egriausios sėkmės naujose 
pareigose!

Tolydžio linkiu visiems dar
kyčiams: ryžto, energijos, 
kad “Darbas’’ eitų, kad ijs bū
tų vis turiningesnis, geresnis!

NORVEGAI MAŽIAU 
PAGAUNA SILKIŲ

Oslo. — Norvegija pasau
liui duoda daug silkių. 1956 
metais jos žvejai sugavo 
1,000,000 tonų. Bet 1957 
metais jau tik 300,000 tonų. 
Silkių žvejyboje dirba 26,- 
000 žmonių su 2,000 laiyelių.

’j
JAU GALI IššAUH 
ŽMOGŲ į ERDVĘ

Maskva. — Per Maskvos 
radijo tinklus kalbėjo pro
fesorius Blagonravovas. Jis 
sakė, kad tarybiniai moks
lininkai jau gali raketoje 
iššauti žmogų į erdvę. Ko
vo 31 dieną buvo iššauta 
3,400 svarų raketa. Tai yra 
pusantros tonos. Tai toks

AUSTRALIJA PIRKSIS 
ANGLIJOJE LĖKTUVUS

. Melbourne. Australijos 
valdžia ruošiasi pirktis 800 
lėktuvų civiliniam naudoji
mui. Jos žmonės sakė, kad 
pirks Anglijoje gamintus 
“jet” rūšies Iktuvus. Pir
miau pirkdavo Amerikoje, 
bet sako, jog anglų gamin
ti yra geresni už ameriki- denyne. Jis sakė: 
nius ir francūziškus. i

VĖL NAUJOS PASAKOS 
APIE SUĘMARINUS
Norfolk, Va. — Admiro

las J. Wright aiškino, būk 
Sovietų submarinų yra di
delis veikimas Atlanto van- 

: “atsiūki
me karo jie sudarytų Ame
rikai pavojų”.

Geneva. — Japonijos at
stovas jūrų reikalais konfe
rencijoje sakė, kad jo šalis 
griežtai priešinga bent ko
kiems atominių ginklų ban
dymams.

Tripoli,.— Lebanono mu
sulmonai nupeikė Vakaru

atsiekimas, kokio dar ne- politikus už kurstymą ara-
turi nei viena kita šalis. bu vienų prieš kitus.

Belgradas. — Jugoslavi
jos piliečiai išrinko naują 
parlamentą.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Dulles tik * 
juokus darė iš vėliausios 
Tarybų Sąjungos notos dėl 
viršūnių konferencijos.
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PRAĖJUSIAIS metais New Yorko mieste per apie 
tris mėnesius sakė pamokslus evangelistas Billy Gra
ham. Jis plepėjo beveik kiekvieną vakarą didžiausioje 
miesto salėje (Madison Sq. Gardene), kur telpa apie 
18,000 žmonių.

I * ' i
Billy Graham buvo atvykęs į New Yorką specialiai 

tam, kad Evaikytų “iš žmonių velnius”, kad padarytų 
niūjorkiškius šventablyvais žmonėmis. Šį evangelistą rė
mė turčiai, rėmė įvairios religijos sektos, o jo klausytis 
ėjo daug žioplių, tikėjusių, būk iš tikrųjų Billy Graham 
ką-nors gero padarys mūsų miestui.

Bet jis nieko gero nepadare, nes Billy Graham nelie
tė pačių pagrindinių dalykų, kurie žmones gadina. Jis 
plepėjo apie, dievą ir dangų, bet nelietė lūšnynų, kuriuo
se veisiasi kriminalybes, kurios
Graham nesmerkė santvarkos (kapitalistinės), 
gimdo kriminalybes; nereikalavo šalinti sąlygų, 
dančių kriminalistus.

Kai pleperys Graham išvyko, New Yorko mieste pa
sireiškė dar baisesnė padėtis negu buvo prieš jo atvy
kimą.

Padėtis ypatingai šiandien baisi jaunamečiuose. Ei
damas gatve, žmogus nežinai, kada ir kur tave užpuls 
jauni chuliganiukai.

gamina kriminalistus, 
kuri 
gim-

KAS PER VIENAS 
VON BRAUN?

Beveik pačiu žymiausiu 
žmogumi Amerikoje yra 
laikomas Verner von 
Braun, vokietys. patekęs A- 
merikon jau po Antrojo pa
saulinio karo. Vietoje sė
dėti tarpe karo kriminalis
tų, šis vyras dabar yra iš
keltas Į padanges. Kiekvie
nas jo žodis yra cituojamas, 
kiekviena jo nuomonė laiko
ma “auksu.” aKi jis kalba,

lankydavosi jo bandymų bazėje 
Penemiundeje. Hitleris, pažiū
rėjęs kaip paleidžiama raketa, 
pasakė: “Tai galinga’’—ir pa
spaudė nušvitusiam konstrukto
riui ranka. Von Braunui buvo 
suteikta ypatinga garbė — jam 
pasiūlė įstoti į esesininkų dali
nius.

Froilen Iks sako, kad jis vis 
dėlto “ilgai svyravo” prieš pri
imdamas pasiūlymą. Nuotrau
koje iš “Miunchener iliustrir- 
te” nematyti jokių von Brauno 
svyravimų. Jis su šypsena pri
ima fašistinių generolų ir ese- 
... ......j vadeivų sveikinimus. 

I Braunas atsakinėjo: “Doičland 
iuber ales!”—“Vokietija aukš
čiau visko!” __

’ . DIENRAŠTIS New York Times įpareigojo savo 
bendradarbį', Harrison E. Salisbury, kad jią ištirtų jau- 
namečįų chuliganų siautėjimą, jų “veiklos” metodus ir 
būdus. Salisbury pateikė laikraščiui eilę straipsnių, ku
rie verčia susimąstyti kiekvieną padorų pilietį., 
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Mr. Salisbury sako, New Yorko, mieste yra tarp 75 
ir 100 organizuotų, jaunamečįų gengių (grupių). Jos, 
pasivadinusios visokiais. > “iškilmingais” ; vardais,. s daro' 
apiplėšimus, užpuolimus, o dažnai kariauja; viena ; prieš; 
kitą! Tos gengės turi savo teritorijas. Kai kurios jų yra 
gęraį ginkluotom .Joms-.. priklauso, ; dąugiątisiąi.. . jauni 
(tarp 12rl7 rpetųL vyrukai, bet 'priklausę ir mergaičių,; 
.Vyrukai kai. kada palaiko savo naudai.neĮ ir prostitutes.

Salisbury pripažįsta, kad. šios organizuotos chųliga- 
nukų govėdėlės veisiasi, tvirtėja, daugiausiai lūšnynų 
rajonuose, kurių New Yorko mieste yra daug. • •

Na, ir vyksta ant paskyrų piliečių užpuolimai, vyks
ta smulkių biznio įstaigų plėšimai, vyksta užmušėjystėš, 
vyksta visokiausi .blogi “žygiai.”

tai kalba kaipo didžiausias I sininkų 
Amerikos patriotas. '■

Be to, Verner von Braun 
tūri valdžioje aukštą vietą. 
Jis yra1 mūsų šalies balisti
nių raketų valdybos bosas. 
Jis skaitomas atsakingu už 
sėkmingą paleidimą ercl- 
vėn “Explorer” ir “Van
guard I.”

Bet ka von Braun veikė 
didžiojo karo metu? Jis gy
veno Vokietijoje ir sušilęs 
darbavosi, kad Hitleris lai
mėtų karą.

Vakarų Vokietijos žurna- 
nalas “Mjunchiner iliustrirte” 
suteikia apie 
informacijų. Ten rašo koks vaišinimą $891.87. .Pareina po 
ten Froilein Iks. Rašo apiet $28.77 per dieną. 
Brauną prielankiai, tiesa, 
bet patiekia apie jį (luome-'PaL> vienas jis nebūty^galėjęs 
nų, kurie mums amerikie
čiams nebuvo pasakojami 
apie, šį vyrą, O svarbu ži
noti. ,

Verneris von 'Braunas—vo- f-e, 
kiečių raketos “Fau-2” kūrėjas. | Nesuprantu, kodėl mhsų iž- 
šia raketa fašistai metodiškai dininkas negali savo įkastais 
naikino Londoną. Von Braunas \aišinti gimines ir kairnknus? 
rgošč Trečiajai imperijai “virš-Algos mes jam piokan/e po 

,ginklį/’ Geringas, siųipąžinęs $1,333.60 į mėnesį.
įsą. von Braunu, nepaprastai jpb Kas apmoka mūsų vaišių 
džiaugėsi. Himmleris dažnai sąskaitas?
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ŽMONES SU DIDELIAIS 
PILVAIS

L. Jonikas Vilny rašo:
Sunku įsivaizduoti, kiek mū

sų politikieriai suvalgo. Ne
įtikėtina! Bodos, ryja kaip 
smakai.

Illinois valstijos iždininkas 
Elmer Hoffman, kol tebebuvo 
paprastas pilietis, rodos, valgė 
‘‘kaip žmogus.” Bet paklau
sykite dabar.

I Už sausio mėnesį jis prida-
jį įdomių vė sąskaitą išlaidų — už pasi-

Tiesaj sakė Mr. Hoffman,

von 'B

sudoroti tiek maisto.1 Bet . . . 
kaipo aukštam valdininkui 
jum dažnai tenka susitikti su 
bičiuliais . O tas laabi įskaš- 
tinga, ypatingai tokiose vieto- 

kur vaišinasi valdininkai.

KAI Iš MIESTAVŲ mokyklų buvo išmesta šimtai 
“blogų moksleivių”, prieš tai pasipylė dideli žmonių pro
testai, , . .

“Miesto tėvai” susiprato ir įsteigė “blogiems moks
leiviams” specialias mokyklas, vadinamas “700 mokyk
lomis” Viena tokių mokyklų įsteigta ir “blogoms mer- 
gaitėms-moksleivėms”, išmestoms iš kitų mokyklų.

Kaip gi čia dabar bus? Ar specialios mokyklos “blo- 
giemse moksleiviams” padės pasidaryti gerais? Sunku 
pasakyti. Neseniai, antai, keletas iš vienos tokių mokyk
lų moksleivių užpuolė kitos mokyklos moksleivius ir mo
kytoją. Pastarąjį smarkiai apdaužė...

KITAIS ŽODŽIAIS, mokymas, jaunimo švietimas 
New Yorko mieste yra pašlijęs, ir tai sudaro didelį pa
vojų ne tik mūsų didmiesčiui, o ir visai šaliai.

Susirūpino tuo daugelis toliau numatančių' žmonių. 
Aną dieną kalbėjo Dr a Harold Taylor, Sarąh Lawrenqe 
Kolegijos (Bronxville, N. Y.) prezidentas. Jis sakė, jog 
mūsų jaunimo švietimo reikalai sudaro didesnį pąyojų 
negu šaltasis karas. eriki.pis jaunimas nėra savaime 
blogas, bet blogai p^tatytas jo mokymas, jo švietimas. 

 

Mažai kreipiama į tai dėmesio. ■ į.

TIK NESENIAI iš New Yorko viešųjų mokyklų ra- 
gangaudžiai-makartistai, išėdė šimtus geriausių mokyto
jų. Juos išmetė arba privertė trauktis tie, kuriems rūpi 
apsaugotti šalį nuo komunizmo.’' Prie to biauraus “žy- 

gia” prisidėjo ir mūsų miesto švietimo taryba, taipgi ir 
kiti valdiniai pareigūnai? Pirmiau jie ėdė, puolė pažan
giuosius mokytojus, o dabar mėto “blogus moksleivius”.

Suirimas, krizė viešpatauja New Yorko mokyklų 
tinkle. Daugelis mokytojų jaučiasi, kad tebėra vilties 
padėčiai pagerinti. Daugelis mokytojų tyli, bijosi prasi
žioti, kad nebūtų išmesti iš vietų, kad nereikėtų atsidur
ti bedarbių ėilėsna.

Aną dieną Dr. Louis M. Hacker, Columbia Universi
ty’s School of General Studies dekanas, atvirai pasmer
kė ragangaudžius, kurie išėdė daugelį gabiausių ir atsi
davusių savo profesijai mokytojų dėl to, kad jie turėjo 
kitokią politinę pažiūrą į gyvenimą. Dr. Hacker tiesiog 

'reikalavo, kad visi išmestieji dėl komunizmo mokytojai 
būtų grąžinti atgal į mokyklas., kad profesoriai būtų 
grąžinti atgal į universitetus. Tik tada bus galima, sa-

a

LATVIŲ LAIKRAŠTIS I 
APIE LIETUVIŲ 
DRAMATURGIJĄ

Savaitraštis “Literatūra 
ir menas” (išeina Vilniuje) 
rašo:

Latvijos Tarybinių rašytojų 
sąjungos organas “Karogs” 
savo pirmojo 1958 m. numerio 
“Kultūros ir meno” skyriuje 
išspausdino straipsnį “Naujie
ji Lietuvos dramaturgų dar
bai.” Jame apžvelgiamos nau
jos lietuvių dramaturgų pje
sės, pastatytos respublikos te
atruose jubiliejiniais Didžio
sios Spalio socialistinės revo- 
liuciijos metais.

Straipsnyje plačiau aptaria
ma A. Gudaičio - Guzevičiaus 
pjesė “Krantai Nemunėlio,” 
kuri pernai įvykusiame Tary
bų Lietuvos teatrų festivalyje 
susilaukė didelio dėmesio. J. 
Būtėno ir A. Kernagio pjesė 
“Pamilau danagus žydrumą.” 
Latvių visuomenė supažindi
nama ir su J. Chvilicko pje
se “Neramios širdys” bei J. 
Čyžiaus veikalu “Versmė.”

Straipsnyje ne tik apžvel
giami minėtieji lietuvių dra
maturgų kūriniai, bet ir patei
kiama kritinių pastabų.

Pažymėjus, kad šį sezoną 
Tarybų Lietuvos teatrai žada 
pastatyti ir daugiau originalių 
veikalų, straipsnio pabaigoje 
sakoma, jog visa tai rodo 
mų lietuvių dramaturgijos 
aktyve j imą.

Klausimai ir atsakymai

žy-
su-

Klausimas:
Aš su savo šeima pribu

vau Amerikon prieš šešis 
mėnesius. Mums tada davė 
“alien registration” kortas. 
Tik dabar aš sužinojau, kad 
mes turėjome savo adresą 
raportuoti sausio mėnesį. 
Dabar mes kelsimės į kitą 
miestą. Ar mums reikia 
raportuoti mūsų naują ad
resą ir ar mes nepateksime 
į bėdą už tai, kad nerapor
tavome sausio mėnesį?
Atsakymas:

Įstatymas reikalauja, kad 
kiekvienas nepilietis atei
vis savo adresą raportuotų 
kiekvieną sausio mėnesį ir 

I taipgi kiekvieną pakeitimą 
savo adreso po dešimties 
dienų. Už nepildymą įsta
tymo ateivis gali būti nu
baustas .$200 ir 30 dienų 
kalėjimu. Be to, jeigu jis 
neįrodys rimtos priežasties, 
gali būti deportuojamas, i

Bet kadangi jus neseniai 
esate pribuvęs ir nežinojo
te to įstatymo, tai jums ne
bus sunku Immigration ir 
Naturaliztation įstaigą įti
kinti, jog iš nežinojimo savo 
adreso neraportavote. Savo 
naująjį adresą tuojau pra
neškite.

laisvinimą liečiančiais kC&uM 
simais ir tuo reikalu pali- ’ 
kau atitinkamą raštą.” Štai 
kas man neaišku: Kodėl 
Trimakas nepamini tų žmo
nių, su kuriais jis kalbėjosi 
ir kuriems savo raštą pali
ko?
Atsakymas:

Į šį klausimą turėtų at
sakyti pats Trimakas arba 
jo globotojai. Veikiausia jis 4 
tų žmonių nepaminėjo to
dėl, kad jie 
juos minėti, 
daiktas, kad 
department©
nenorėjo save svietui paro
dyti kvailiais.

jam uždraudė '
Labai galimas
tie Valstybės f 

tarna u t o j a i

Chicagos Naujienose ne
naujojo 

VLIKo pirmininko Trima
ko pasigyrimą, kad jis lan
kėsi Washingtone Valsty
bės department©. Girdi, 
“turėjau išsamų pasitari- 

: mą su atitinkamų skyrių 
I vedėjais visais Lietuvos

Redakcijos Atsakymai
Susniku Jurqiui. — JūsuiTZIp. 4.* - G Klausimas: < straipsnelio Rusti žmogaus j 

gyvenimo tikrovė” nesunau
dosime. Atleisite. Jame per seniai skaičiau 
daug pesimizmo. Juk kar
tais persišaldo ir numiršta 
ir tie, kurie jokių parengi
mu nelanko. Antra, žiema 
su savo šalčiais jau praėjo. 
Dabar kalbėkime apie vasa 
ros parengimus.

Klausimas: Aš buvau įsi
leistas į Jngtines Valstijas 
kaipo imigrantas prieš apie 
metus laiko. Bet mano žmo
na pasiliko užsienyje ir aš 
ją užlaikau. Ar aš galiu ją 
skaityti “dependentu” tak
sų mokėjimo reikalams?

Atsakymas: Žmona nėi^ 
vadinama “depend e n tįf* 
bet taksų mokėtojas turi 
teisę jos vardu nemokėti 
taksų už šešis šimtus dole
rių, nors ji gyventų užsie
nyje. “Dependentais” skai
tomi tiktai vaikai, tėvai, , 
broliai, seserys ir kiti gimi-t 
nės, jeigu jie yra šios ša-/ 
lies piliečiai, arba jeigu jie- 
gyvena Jungtinėse Valsti
jose, Kanadoje, Meksikoje, 
Panama Canal Zone arba 
Panamos Respublikoje, ir 
jeigu jie gauna iš taksų mo
kėtojo daugiau kaip pusę 
užlaikymo.

Common Council •
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JONAS ČAPAšINSKAk'. k

TEGU ŽYDI GŽLES!
■ Susimąstęs stoviu karių 
kapinėse., , Ošia medžiai sa
vo niekad, nesibąig į a n č i .ą 
simfoniją. Iš debesų byra 
snaigės ir, vėjeliui papūtus, 
sukasi, apie gražų ir kuklų 
paminklą, * liaudies pastatą 
didvyrių atminimui. SnaV 
ges leidžiasi ant karių ka
pų, apkloja . takelius, ku
riais vaikščioja žmonės, 
rimti, išdidus ir susikaupę. 
Ir rodos, kad tos snaigės — 
tai motinų ir seserų ašaros, 
sustingusios nuo šalčio ir 
virtusios baltomis peteliškė
mis.

Čia šalia granito pamink
lų, guli geriausi liaudies sū
nūs, kurie savo krauju iš
gelbėjo žmoniją nuo pražū
ties, nuo skurdo, priespa 
dos, kančių, nelaimiu, vai' 
go ir ąšarų. O kiek, t^Kių 
kapų liko ant žemės Kruti
nęs prię Stalingrado ir Ber
lyno, PK’ię Leningrado, Ode
sos, Vilniaus, Klai.’p ė d o,s, 
Šiaulių, Varšuvos,, Kalijiinr 
grado / Šiancįięų sunku 
išvardinti. visus varčius, ne-
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lengva surasti takus, take
lius, kuriais karo didvyriai, 
klupdami ir vėl keldamiesi, 
pamiršę bet kokius sunku
mus ir kančias, ėjo į perga
lę. Jų'sunkų, pilną pasiau
kojimo, karštos meilės saVo 
liaudžiai, jos laisvei ir ryto
jui kelią pajus kiekvienas, 
kuris nors valandėlei sustos 
prie nepažįstamo didvyrio

kapo. Į jį prabils karšta ir 
nemari kario širdis.

Mano įiAudis—ditĮvyiįė
Vaikštau takeliu ir mas

tau. Gilų liūdesį pakeičia 
pasididžiavimo jausmas. 
Vaizduotėje kaip milžinas 
atsistoja didžioji mano liau
dis,. liaudis didvyrė, aukštai 
iskėlusi savo krauju nuda
žytą vėliavą — naujo ryto
jaus švyturį. Toji liaudis— 
nenugalima, nes jos širdyje 
sruvena didvyrių kraujas.

Skaitau užrašus ant kuk
lių paminklų. Štai čia pa
laidotas senas karys, o štai 
čia — mano vienametis. Čia 
ilsisi * rusai, ukrainiečiai, 
gruzinai/ baltarusiai, kaza
chai, lietuviai, latviai... Čia 

sis! tikrieji mano broliai, 
sunkiausiu mano liaudžiai 
metu atėję į pagalbą lietu
vių tautai. Sunkioje kovo
je jie paaukojo savo gyvybę, 
atidavė $ ą v o jaunystę ir 
karštą birelį, kad mūsų t'au- 
ta<įūtų laisva. Tokių bro
lių irYlraugų dar niekad ne
žinojo žmonijos istorija.

, Tarybines tautos Didžia
jame Tėyynes kare parašė 
tokią istorijos knygą, kuria 
didžiuosiš žmonijos kartos, 
joje sukaupta visa, ką gra
žiausio, kilniausio, didin- 
giausio gali padaryti žmo
gus. Ta knyga — draugys
tės knyga, parašyta didvy
rių krauju. O krauju su
tvirtinta < draugystė — ne
mirštanti' ir amžina! ,

kė jis. pataisyti tą blogą, kuris šiuo metu viešpatauja 
mūsų miesto mokyklose.

Mes šimtu procentų sutinkame su Dr. Hackeriu.
Mes sakome: bloga padėtis mūsų miesto mokyklose 

vyrauja šiandien, bet ji dar labiau pablogės, jei ekono
minė depresija tęsis, jei nedarbas plėtosis! ,

Reikia būtinai taisyti padėtį, kol dar galima ją tai
syti! • ' '■ j • •

na metai — ‘ taikos ir dar- 
Į praeitį tolsta 

šiurpūs karo baisumai.
Išauga puikūs paminklai 

žuvusiems kariams. Jfi at-

imai užtemdo .vakarinį te-
Įviškės dangaus skliautą, bo metai.
Krinta bombos, trata kul
kosvaidžiai, klykia motinos 
ir vaikai. Gimtinės keliais, 
lyg pasiutę žvėrys, kryžiuo- minimas — nemarus. Liąia- 
čių ainiai veržiasi į Tėvy
nės miestus ir kaimus, sė
dami mirtį ir ašaras. Iš 
pasalų užpulti, didvyriškai 
ginasi tarybiniai kariai.

1942 metų vasara. Gim
tinę nusagstė nekaltų žmo- 
n i ų kapai. Hitlerininkai 
plėšia ir terioja liaudį, žu
do vaikus, senelius ir mo
tinas. Iš ošiančių lietuviš
kų girių prabyla nemari 

Jie žaidžia, mėtosi | liaudies > dvasia: tarybiniai

Tai naujas gyvenimas
Pakeliu akis... matau . . . 

bėga būrelis vaikų su kny
gų krepšeliais ant pečių. 
Lyg varpelis skamba jų ne
rūpestingas juokas. Kokia 
gili šio juoko prasmė! Tai 
—naujas gyvenimas, nauja 
karta. Ji nežino karo bai
sumų, nepergyveno bombų 
švilpesio ir sprogimų... Už 
tai čia guli šaunūs m ano 
kartos broliai.

Vaikai priartėja prie ka
pinių, 
sniego gniūžtelėmis, štai 
viena maža mergytė įbėgo 
pro vartus į kapines, pasi
lenkė prie kapo ir mažomis 
rankytėmis padėjo popieri
nių gėlių puokštę. Tegu ir 
žiemą žydi gėlės! O vasa
rą? Vasarą kapai vėl pasi
puoš pačiais gražiausiais 
žiedais . . . Popierines gėles 
pagavo vėjas, ėmė blaškyti 
po sniegą. O mergytė kartu | 
su vaikų būriu jau krykšta
vo gatvėje. m

Vaikų juokas ir mergaitės 
gėlės, padėtos ant kario ka
po, mano vaizduotėje sukėlė 
naujus vaizdus. Prisimini
muose, lyg ekrane, sužėrėjo 
netolima praeitis.

Rūsčios istorijos eigoje
1940 metų birželis... Gim

tinės vieškeliu, pro išmėty
tas laukuose šiaudines ba
kūžėles žygiuoja tarybiniai 
kariai. Juos sveikina nuo 
varžytinių, nuo nedalios 
apgintas valstietis, nuo ne
darbo ir skurdo išgelbėtas 
darbininkas. Jiems dėkoja, 
mojuodami rankomis, bū
riai jaunuolių už atvertas 
mokyklų duris, kurios devy
niais raktais ponų buvo už
rakintos liaudies vaikams.

1941 metų birželis. Gied
rą vasaros rytą gaisrų dū-'

partizanai pakyla į sunkią 
ir lemtingą kovą su okupan
tais. •

1944 metų vasara. Tary
biniai kariai Lietuvos žemė
je triuškina fašistus. Išva
duojamas Vilnius, Kaunas, 
Šiauliai. Pavergtai lietuvių 
tautai ištiesė tvirtą broliš
ka ranka visos 1 
tautos, jų sūnūs-didvyriai.

1945 metų pavasaris. Ta
rybiniai kariai iškelia per
galės vėliavą virš Berlyno. 
Ji plazda vėjyje šviesi, rau
dona, nudažyta milijonų 
krauju. Žmonija išgelbėta 
nuo pražūties. Viso pasau
lio tautos nulenkė galvas 
prieš tarybinius karius-did- 
vyrius.

Atmintyje praeities vaiz
dai keičiasi ir keičiasi.

Nugalėtojas ir kūrėjas
Geriausios seserys — ta

rybinės tautos ryžtingai 
naikina karo pėdsakus, at
stato sugriautus miestus ir 
kaimus. Iškyla naujų ga
myklų kaminai, erdvios mo
kyklos, iš naujo keliasi gy
venimas. Visu ūgiu išsitie
sia darbo žmogus, žmogus 
nugalėtojas ir kūrėjas. Ei-

dis niekada nepamirš sfcvo 
didvyrių, savo1 drąsiau
sių sūnų, apgynusių nuo 
pražūties žmoniją, gyveni
mą ir laisvę.

Bet vėl iš toli pasigirsta 
fašistinių budelių trimitų 
aidas. Kapitalo šaukliai vėl 
trokšta karo. Liaudis pra
keikė tą jų budelišką šauks
mą. Susivienijusi liaudis 
tvirtai saugo iškovotą ir ap
gintą laisvę. “Ne!” <—vie
ningai atsako žmonija į 
kiekvieną imperialistų už
mačią. Krinta kolonializmo 
užmačios. Ir šiandien nie
kas tenedrįsta įžiebti karo 
liepsną. Taikos sargyboje. 
tvirtai budi taiybinė Imu- • 
dis, visa socializmo šalių 
stovykla, visos laisvos tau
tos. Jos galingos kaip nįe-

tarybinės pa(ja< jas stiprina
žygiai,‘jų nemari dvasia.

,Bet neužmirš savo sūnų
Gyvenimo tėkmėje daug 

kas užsimiršta. Užsimiršta 
kančios ir skausmai, nu- 
džiūsta gailiausios ašaros, 
užgyja giliausios žaizdos. 
Tačiau niekad tarybinės 
tautos neužmirš savo sūnų, 
širdies krauju apgynusių 
gyvenimą. Jie iš kapų var
gina mus budėti taikos sar
gyboje, jie įkvepia mums* 
stiprybės ir jėgų. Todėl jų 
atminimą mes saugome ir 
branginame kaip patį gyve
nimą.

Kiekvieną pavasarį ant 
brolių kapų žydės ryškiau
siais žiedais lietuvaičių pa
sodintos gėlės. Žydės jos 
amžinai, kaip visa mūsų lai
mė, mūsų gyveni mas,\ntko- 
vot’as brolių krauju.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Antradienis, bal. (April) 1,195*



Upie žymius žmones
.* p Rago n M šolomskas

Vincas Kapsukas Į1914 metais ir nuvyko į 
(Mickevičius) |Škotiją. Ten jis darbavosi

Asmeniškai pažinojau Lie
tuvos >>()-

I cialdemokratą.”
191G metų antroje dalyje 

atvyko i

K a p s u k ą . Susipažinom! 
Philadelphijos mieste, kui 
jis iš Škotijos atvyko 1916'Vincas Kapsukas 
metais ir gyveno dar apie Philadelpl 
pusmetį 1917. Po įvykusios kais ėjo t 
Rusijoje revoliucijos Vincas vaitraštis 
Kapsukas išvažiavo i Rusi
ją. Jam gyvenant tarybinė
je šalyje susirašinėjau

“Kdva.” Tuojau 
Vincas stojo prie “Kovos” 
redagavimo, o vėliau perė- 

or- mė redaguoti ir mėnesinį

Lietuvių Lite r a t ū r o s 
Draugija išleido V. Kapsu

1917 metais Rusijos liau

KALĖJIMUOSE.” 1934 m., 
tai yra metais pirm Kap
suko mirties, išleido pirmą
jį tomą “Pirmoji Lietuvos 
Proletarinė Revoliucija ir
Sovietu Valdžia.” Antrąjį 
tomą Kapsukas rašė, bet' 
jau mirtis nutraukė jo dar-, 
bą. (šiam rašiniui medžią-' 
gą imu iš “Didžiosios Tary
binės E ne i k 1 oped i j os. ”)

tVincas Kapsukas, sūnus 
Simano, gimė Paprūsijoje' 
1880 m kovo 21 d. viduti-; 
nio valstiečio šeimoje. Tėvų 
pastangomis jis mokėsi ir 
susipažino su marksistiniu 

4 judėjimu. 1903 metais Vin
cas jau įstojo i Lietuvos So
cial Demokratų Partiją.

dalyvavo 1905-1907 metu 
revoliucijoje prieš carizmą.] 
Caro šnipijadai susekus jo 
veiklą 1907 metais, jis buvo: 
areštuotas, tampomas po 
kalėjimus. Tai jis ir apra
šė savo didžiajame veikale.
1913 metais caro teismas i ( 

. nuteisė Vinca aštuoneriems ' 
:! metams prie sunkiu kator-l 
, gos darbu ir ištrėmė i Si-!'

Bolševikų partijos šeštame, rašo “Ši revoliucija, tai: bu
sti v a ž fav i me, įvykusiame buvo pirmoji Lietuvos pro- 
1917 metų liepos 26 - rug- letariato* repeticija, buržu’a- 
piūčio 3 dd. Petrograde. Šis zijos ir
Bolševikų partijos suvažia- lavimo nuvertimui. Su pu
vimas išdirbo planus kovai

ir dvarininkų viešpa-

galba vakarų imperialistų 
ji buvo nugalėta, nežiūrint 
tos pagalbos, kurią jai su
teikė Sovietų Rusijos prole
tarinė valstybė ir jos raudo
noji armija...”

Lietuvoje Sovietų valdžia 
nuversta bendromis 

jėgomis Lietuvos ponų, Len
ką, už žemės atidavimą kijos jėgų ir užsienio impe- 
valstiečiams ir už socialist!- rialistų. Pastarieji įsakė vo-

vo ir Antrajame Sovietų 
Suvažiavime, 1917 m. lap
kričio 7 dieną, kuris paėmė 
galią į Sovietų rankas ir pa

Rusijoje tarybinę buvo 
dekretu už tai

už žemes

santvarka. 1917 metų 
ligoje Kapsukas buvo 
irtas komisaru rūpin-

nubloškė
Iš Amerikos grįžo i 

i ją nemažai kovotojų, 
J’kurie buvo nuo carizmo pu

ni a
carizmo rėži-Jis Lietuvos liaudies reik

1.918 metais jis daly- gyvųjų eilių.

klėčiu armijai pasilikti Pa- 
baltyjyje ir neleisti “bolše
vizmo į Europą.”'

Vėliau Kapsukas slaptai 
gyveno Vilniuje ir vadovavo 
liaudies kovoms už laisvę. 
1924 metais jis dalyvavo 
Komintcrno Renk tajame 
Kongrese ir buvo išrinktas 
į Centro Komiteto kandida

tus. 1928 metais dalyvavo 
jKominterno šeštajame Kon
grese ir buvo išrinktas i 
Centro Komitetą.

Vincas Kapsukas buvo 
gabus organizatorius, rašy
tojas ir laikraštininkas. Jo 

i gyvenimas — kova už liau- 
Idies reikalus, prieš leniniz- 
: mo priešus.
I

Rašyti pradėjo 1900 me- 
i tais. Jis parašė daugiau, 
'kaip 40 brošiūrų. Pirm mir- 
I ties parašė veikalus “Apsa- 
ikymai ir Atsiminimai,” 
] “Julius Janonis.”

Jis ruošė /antrąjį tomą 
apie Sovietų valdžią Lietu
voje, bet mirtis jį išrovė iš

Darbo unijų
Washngtonas. — Į senu

ti n į korrfitetą buvo pašauk
tas United Auto Workers 
unijos prezidentas Walter 
Reuther. Komitetas, mat, 
tyrinėja keturių metų užsi
tęsusį Kohler Co. darbinin
kų streiką.

Reuther pareiškė, kad už 
visokius nesusipratimus ir 
prievartos vartojimą atsa
ko kompanija. Jinai ryžo
si sulaužyti streiką ir su
naikinti darbininkų uniją. 
Natūralu, kad darbininkai 
turėjo gintis ir pavartoti vi
sus būdus kovos laimėjimui.

Kip greitai kompanija 
atsisakys savo nelegališkų 
ir nepateisinamų tikslų ir 
pasirašys su unija sutartį, 
streikas bus baigtas ir She- 
boygane taika bus atsteigta 
— baigė Reuther savo pa
reiškimą senatiniame komi
tete.

kovos lauke
J

kad gal būsią, susitaikyta 
be streiko.

Washingtonas. — Darbo 
sekretorius Mitchell ragina 
Kongresą priimti valdžios 
siūlomus bilius “suvaldy
mui darbo unijų.” Jis tei
gia, kad .tie biliai, tapę įsta
tymais, apvalytų darbo uni
jas nuo raketerizmo ir ap
saugotų darbo unijų narių 
teises ir demokratiją.

Betgi unijų vadovybė tei
gia, kad tokie įstatymai pa
verstų unijos valdžios val
domomis įstaigomis ir su
duotų skaudžiausią smūgį 
darbo unijų judėjimui. Dar
bininkai nuo tokių įstatymų 
skaudžiai nukentėtu.

v f ’

Valdžios siūlomiems įsta
tymams griežčiausiai prie
šinasi AFL-CIO.

milijonai unijistų griežtai 
smerkia Adenauerio- val
džios ginklavimąsi atomi
niais ginklais. Vakarų Vo
kietijos darbo unijoms va
dovauja socialdemokratai. 
Jie irgi priešinasi šiam val
džios žygiui.

Tokio, Japonija. — Japo
nijos organizuoti darbinin
kai pradėjo pavasarinį vajų 
už algų pakėlimą. Daug 
streikų kyla.

Azcw York City.—Miesto 
gaisrų komisijonieriųs Ca
vanagh šaukia darbo unijų 
viršininkus į pasita rimą. 
Jis nori įtraukti darbo uni
jas į kovą prieš gaidrus. Jo 
sumanymas geras ir, mano
ma, darbo unijos pritars. 
Sumažinimas gaisrų skai
čiaus yra reikalas visų 
miesto žmonių. Organizuo
ti darbininkai Čia gali daug 
pagelbėti.

kus.
vavo įsteigime Lietuvos Ko
munistų partijos. .

.sukas.
Jis. nuvyko i Petrogradą, 

dabartini Leningradą. Tuo- 
■ą. i jau įstojo į Bolševikų parti-
Bet su draugų pagalba] jos eiles ir redagavo savait- 
ipsukas iš Sibiro pabėgo] raštj “Tiesą.” Dalyvavo

i Vincas Kapsukas (Micke- 
ivičius) mirė 1935 metų va- 

1918 meili pabaigoje ir.sario 17 dieną. Dabar Lie- 
1919 m e t ų pradžioje V.ituvoje jo atminimui buvęs 
Kapsukas buvo pirmininkas!Marijampolės,miestas pava- 
(prezidontas) Lietuvos Ta- dintas Kapsuko vardu.

Kapsukas Taipgi nešioja Lietuvos 
apiė'pirnią’jią: lįaudięs vado Nardą* ir VjL

rybines valdžios.
savo veikale :
tarybine valdžią : Lietuvoje, niaus universitetas.

Washing tonas. — Sena
torius Kennedy, demokra
tas iš Mass, valstijos, skai
tė save darbininkų “drau
gu.” Bet jis dabar įnešė 
Kongresan bilių, nukreiptą 
prieš darbo unijas.

Šiamb biliui griežtai prie
šinasi AFL-CIO. Apklau
sinėjime dėl biliaus įvyko 
aštrus susikirtimas tarpe 
senatoriaus ir Federacijos 
prezidento George Meany. 
Vienu kartu, smarkiai su
pykęs, Meany sušuko: 
“Dieve apsaugok mus nuo 
tokių draugų”’

Detroitas.—Derybos tar
pe Auto unijos ir General 
Motors korporacijos dėl 
naujo kontrakto žada būti 
gana ilgos. Pasirodo, kad 
tarpę unijos reikalavimų ir 
k o r po'r a ei jos pasiūlymų,

laJ>M 'didelis skirtumas. 
Tačiau abi pusės tvirtina,

Albam/, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos seimelis, kurio 
daugumą sudaro republiko- 
nai, priėmė naują priešuni- 
jinį bilių. Labai susirūpi
nusios visos darbo unijos. 
Jos kelia protestus ir reika
lauja, kad gub. Harrimanas 
bilių vetuotų-atmestų. Bi- 
liuje reikalą ujama, kad 
darbo unijos periodiškai 
duotų valdžiai finansinius 
raportus, kad būtų uždrausta 
unijų viršininkams skolin
ti pinigus iš unijų iždų. 
Taipgi uždraustų viršinin
kams užsiimdinėti kokiu 
nors bizniu, kuris nesuderi
namas su jųjų pareigomis 
unijose.

Gub. Harrimanas dar nė- 
; ra parodęs savo - nusistaty
mo. Bet spėjama, kad jisai 
pasiduos unijų spaudimui 
ir bilių vetuos.

; ti ‘—•— i 1
Bonna, Vak. Vokietija.— 

Čia gali kilti ’ visuotinas 
darbininkų streikas, šėši

“GINKLUOJAMĖS TIK 
DĖL APSIGYNIMO”

Maskva. — Chruščiovąs 
sakė kalbą Žukovskio-Mo- 
žaiskio aviacijos studen
tams. Jis žymėjo aviacijos 
svarbią rolę apsigynimo sri
tyje. Chruščiovas sakė, kad 
Tarybų Sąjunga turi galin
gą aviaciją, vysto tolio ra
ketas, bet visą tai daro tik 
apsigynimo sumetimais.

VOKIEČIAI KOVOJA 
PRIEŠ A-GINKLUS

Bonna. —- Nors Adėnau- 
eriū šalininkai parlamente 
pravarė tarimą, kad ap
ginkluoti Vakarų Vokieti
jos armiją atominiais* gink
lais, bet dar•<kova'-nesibai- 

I gė. Socialdemokratai, demo
kratai, Darbo Unijų Fede- 
raci j a, • mokytojai ir net ku
nigai jungiasi, kad nutari
mas nebūtų '• įgyvendintas.

Iš idomiti laišku apie gyvenimą Lietuvoje !žinoma’ -° nep'ažinusiš ar';kurie ir rapinasi visais §'a'tik reikalinga: šeriame-’
Montellietis A. Raila pri

siuntė m u m s net penkis 
laiškus iš Lietuvos nuo jo ir 
jo žmonos giminaičių. Kai}) 
ir paprastai, daugumoje jie 
kalba apie šeimyniškus rei
kalus, kurie, žinoma, plačia
jai visuomenei neįdomūs. 
Bet kai kuriuose laiškuose 
pakeliami visuomeninio po
būdžio klausimai, iš kurių 
daug ką galima suprasti 
apie šių dienų gyvenimą 
mūsų senojoje tėvynėje. Y- 
pač įdomus vienas laiškas, 
kuriame gerokai pakriti
kuojama ir Laisve. Žemiau 
dedame iš kai kurių tų laiš
ku ištraukas.
iViename laiške, rašytame 

š. m. kovo 8 d., kuriame kai-! 
bama apie darbi n i n k u s , 
skaitome:

“Šį tą parašysiu apie sa
ve. Mes gyvename fabriko 
bendrabutyje, prie pat dar
bo vietos . J darbą eiti yra 
kelių žingsnių nuotolis. To
dėl labai patogu, galima 
pareiti papietauti. Pietų 
pertrauka tęsiasi vieną va
landai Dirbame dirbtuvėje 
astuonias valandas kas die-' 
na, išskyrus šeštadienius—] 
šeštadieniais nuo 1957 me
tų dirbame tiktai 6 valan
das. Todėl šeštadie n i a i s. 
pareiname anksčiau narnoj 
negu kitomis dienomis, j 
Kiekvieną savaitę gauname 
vieną išeiginę-nedarbo die
ną.

“AJLes gyvename bendra
butyje todėl, kad valdiškas 
butas pigesnis. Bč to, pato
giau, arti eiti į darbą. Mes 
į mėnesį už butą mokame,

įskaitant elektrą, 25 i-ub-; parskri 
liūs, o gyvenant pas namų: neriai).

(var-' “Be to, tame laikraštyje 
labai mažai poezijos, tai yrū 
graži ii eilėraščių.”labai

(lojimo išeina daug bran- j gražiai čiulba, 
giau, maždaug 50 rublių, kilčiai ji 
Mūsų n a m u o s e centi inio lia daiu?’ v •
apšildymo pakol kas nėra, Ii u) vaikams perėti 
reikalinga pirktis kūrą a])-;

inkilėlių (name-

“Nors naktys dar
gaminimui.

<< A X .......
tirpsta. Šį vakarą, kai ra
šau Jums 
kaip lietaus į langą

Dirbu kasininkės pa}‘eigose, 
išmoku dirbantiesiems atly
ginimus—pinigus už darbą. 
Reikia nešti didelę atsa 
mybę. Kiekvieną dieną reij 
Lia pažinoti į banką. Be to, įjs yra visai nešildoma
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čiau, sunkoka jį ir suprasti, mybos reikalais, inventorių- nome po laukus, kiaušinius 
mis ir tt. Žemės dirbimas renkame ir į inkubatorių 
taip pat yra bendras visų vežame, o už visa tai praė- 
reikalas, kas dirba prie že-l 
mes. Jos visus reikalus 
tvarko tos artelės, tai yra, 
pačių žemės darbininkų iš
rinkta valdyba ir jos pirmi
ninkas, vadinamas • kolūkio 
pirmininku. O eilinis vals
tietis, dirbantis, toje artelė
je, yra nuo visų rūpesčių 
laisvas. Jam, asmeniškai, 
nereiki'a rūpintis gyvuliais, 
nei pašarais, nei invento
riumi, nei kuo kitu. Viską 
tai daro valdyba, o eilinis 
.valstietis eina į darbą ir 
vykdo tą darbą, kurį jam 
nurodo brigadininkas, o už 
atliktą tą ar kitą darbą pa
gal jo vertę jam yra užra
šoma darbadieniai. O už 
darbadienius metų gale yra 
skirstomas visas artelės me
tinis derlius ir piniginės pa
jamos, kurios per metus su- 
sikuopia bankų einamose 
sąskaitose. Kas daugiau 
metus išdirba darbadienių, 
tas daugiau visko ir gauna.

“Žinoma, tiems, kurie dir
ba prie gyvulių arba prie 
daržų, tiems tie darbai yra 
pritvirtinti jų galutinai 
priežiūrai ir atsakomybei, 
ir jiems už tuos darbus yra 
užrašomi darbadieniai pa
gal to darbo vertę, už mė
nesį, o vėliau apskaičiuoja
mi už visus metus. Pavyz
džiui, mudu su žmona esa
me pasiėmę laikyti kolūkio 
žąsų fermą. Dąbar, žiemos 
metu, laikome 120 štukų, o 
vasaros metu bus jaunutė- 
lių dar keli šimtai. Taigi, 
dirbame ne valandomis, bet 
atliekame visus darbus, kas

nome po laukus, kiaušinius
“Bendrai paėmus, dabar

tinė santvarka yra žymiai 
pranašesnė už senąją kapi
talistinę santvarką. Ji tei
kia žmonėms daug lengvatų 
ir žada gražią ir lengvą gy
venimo ateitį. Tik, ot, da
bar, pakol eina persilauži
mas senosios žmoniij kartos 
sąmonėje ir pakol dar pa
saulis kvepia paraku, ji nė
ra tokia, kokia turėtų būti.

jusiais metais mums išėjo 
900 darbadienių. 0 už tuos 
darbadienius metų gale mes 
gauname: apie 2,000 rub
lių pinigais ir apie 25 cent
nerius duoninių javų (ru
gių, kviečių). Be to, mes 
valdome nuosavybės teisė
mis viso 60 arų daržų že
mės prie namų. Ten mes 
sėjame, ką norime: bulves, 
pamidorus ir kitką. Turi
me tame plote ir savo ran
komis jau anksčiau išsiau
ginę nemažą sodą, kuris 
praėjusiais metais buvo la
bai derlingas, davė nema
žai pajamų, su kuriomis 
mes ir pradėjome naujo na
muko statybą. Nors jis dar 
nėra baigtas, bet sekančiais 
metais manome baigti ir 
apsigyventi.

“Dėl savo šeimos sudė
ties, rodos, jau esame minė
ję, bet dar pamiiiėsiu. Da
bar mes esame namuose vi
so tik 3 žmonės — mudu se
nukai ir mūsų mažasis sū
nus Jonas, kuris dabar lan
ko 8 klasę Kuršėnų gimna
zijoje. Be to, dar su mumis 
gyvena ir mūsų dukters Al
donos sūnus Rymantas, ku
ris dabar jau eina penktus 
mčtus, nes duktė ir žentas 
ąbudu eina į valdišką darbą 
ir negali šio vaikėzo vieno 
namuose palikti. Tai puikus 
ir gudrus vyrukas... Mūsų 
vyresnysis sūnus Vincas 
dabar jau ketvirti metai 
mokosi Kaune Žemės ūkio 
akademijoje, o už vienerių 
metų baigs mokslą ir bus 
agronomas - ekonomistas”

Ko dar trūksta, o ko 
neužtenka

Bet gal įdomiausias laiš
kas bus Railų giminaičio V. 
Vaičiuolio iš Kuršėnų. Ja
me plačiai nušviečiama da
bartinė padėtis.

Pirmiausia, didžiausias 
šiandien trūkumas Lietuvo
je tai su drapanomis. Jos 
dar vis labai brangios ir 
m a ž e s niu uždarbiu žmo
nėms sunkiai įperkamos. 
“Mažiau bėdos,” sako laiško 
autorius, “turime su apa
vu.” Dar geriau su mais
tu. Jis rašo:

“Visai bėdos neturime su 
maistu, nes jį mes patys sau 
gaminame, net kai ką ir 
rinkai patiekiame. O ko 
reikia iš krautuvės, taip pat 
perkame prieinamomis kai
nomis. Pavyzdžiui, duonos, 
tiek baltos, tiek juodos, pa
tys niekados nekepame, bet 
kasdien imame iš krautuvės 
šviežią, kuri ir pigiau kai
nuoja ir kepti nereikia. Tu
rime gerą karvę, taigi pie
no, sviesto turime pakanka
mai. Turime apie 50 vištų, 
nusipenime apie dvi štukas 
gerų kiaulių, turime ir veis-

“Pas mus jau dabar žmo
gus, darbininkas, yra atpa
laiduotas nuo sunkaus fizi
nio darbo. Viską tą atlieka 
technika, kuri dabar pas 
mus yra begališkai didelė. 
Dabar darbininkui neberei
kia dirbti su kastuvu ir 
štanga, kaip anksčiau, viską 
tai atlieka ekskavator i a i, 
kranai, traktoriai ir tt. Da
bar jau dirvos arimas ark
liniais plūgais bei malkų 
arba stataus medžio miške 
nupiovimas rankomis yra 
laikoma sunkiais darbais, 
ir čia ateina ir padaro tech
nika.

“Prabėgo žiemužė. Buvo 
ir šaltų dienų, tik nedaug, 

nes 
e, o sande- 

,s, nes 
kadangi

k°" ] Teko- i r gerokai pašalti

reikia vesti kitokius įvai
rius dokumentus, žodžiu, 
darbo užtenka.

“Sesuo Joana buvo labai 
stiprios sveikatos ir dirbo 
įvairius sunkius d a r b u s . 
Bet 1955 m. buvo labai pas 
mus šalta žiema, kur ji 
dirbdama ir susirgo reuma
tizmu.

šildyti negalima, 
yra visokiu daiktu.
vasarą labai gerai, lauke 
kada karšta, o sandėlyje 
vėsu, tai prakaito nereikia 
lieti.

“Jūs manęs klausiate, 
kaip mums patinka Jūsų 
mums pasiųsti laikraščiai— 
___ 5/ Tai aš atsakysiu,Išsirgo apie viena- ‘Laisvė.

rius metus laiko, buvo ga- Rad yra įdomių straipsnių 
vusi profsąjungos pasiunti- įr aprašymų, dėl kurių aš 
mą į kurortą — sanatoriją, galėčiau ginčytis.

I kurioje gydėsi su m i neral i 
. niais šaltiniais ir visokio I 
.mis voniomis.
dirba lengvą darbą, nes ir 
šiandien ne visai sveikai 
jaučiasi.”

Šis laiškas rašytas V. 
Plechavičiūtės.

Kritikos Laisvės adresu
O Railų giminaitis Anta

nas Arvasevičius iš Šiaulių 
rajono, tarp kitko, rašo:

“Šiandien jau kovo mėn.
16 d. Jau pradžia pavasa
rio. šį rytą jau mačiau

Dabar be-

O antra, 
man labai keista, kad yra 
aprašymų, kur labai šiurkš
čiai išsijuokia iš žmonių, ti-|

I i • v• • • I\ • TAkinčiųjų į Dievą. Pas mus 
Lietuvoje per laikraščius iš 
žmonių, tikinčių . į Dievą, 
neišsi j nokia, neužgaulioja, 
tik moksliškai įrodymais 
žmonėms aiškina, kad nėra 
Dievo. Aš tikiu į Dievą. 
Esu katalikas. Einu sek
madieniais į bažnyčią,- ir iš 
manęs komunistai, nei ru
sai, nei lietuviai nesijuokia, 
neužgaulioja. Poilsio dieną 
tai aš kaip noriu, taip pra-

Ką reiškia socializmas?
Paskui laiško autorius 

rašo:
“Dabar bandysiu šiek tiek 

paaiškinti, koks atrodo da
bartinis mūsų gyvenimas 
socialistinėje santvark oje,

“Kaip dabar yra pasikei
tęs išviršinis Lietuvos 
vaizdas, palyginus prie anų 
laikų, kai tamstos dar gy
venote Lietuvoje, šunim ir 
benupasakoti! Visur pilna 
didelių statybų, o miestai, 
keliai ir net laukai pilni 
įvairiausių mašinų.

“Pagal TSRS Konstituci
ją, visa žemė, visa pramonė 
ir prekyba priklauso valsty
bei, o ne savininkams, kaip 
kapitalistiniuose kraštuose. 
O jiems naudoti sudaromos 
artelės, su renkamomis val
dybomis arba direktoriais, 3 pus!. Laisve (Liberty) Antradienis, bal. (April) 1, 1958



EUGENIJA TAUTKAITe

Takais takeliais į didj kelia PRISIMINIMAS

ninku išrinktas Lovis La
barge. PHILADELPHIA, PA.

Eugenija Tautkaitė yra Lietuvos Rašy
tojų sąjungos narė. Tai ilgametė plunksnos 
darbuotoja, taipgi visuomenininke ir kovo
toja, įsijungusi į revoliucini darbininkų ju
dėjimą prieš 40 metų, būdama dar jaunutė. 
E. Tautkaite, beje, yra buvusi Karolio Po
žėlos (kurį fašistai nužudė 1926 m. Kaune) 

j žmona, šiuo metu gyvenanti su sūnum Juru
j Požėla Vilniuje. Ten ji parašė ir savo at

siminimų knygą— "Takais takeliais į didį 
( kelią."..

Knyga nepaprastai įdomi, ims joje auto- 
. re vaizduoja Lietuvos darbo žmonių kovas

už laisvę ir šviesesnį rytojų. Pačios E. Taut- 
kaitės žodžiais:-

“Savo atsiminimuose atkūriau tai, ką 
pati esu pergyvenusi, keletą metų dirbdama 
Lietuvos pogrindyje. Kai kuriuos momen
tus sutikslinau su tų laikų literatūra ir do
kumentais, o taip pat su darbo ir kovų 
draugais.”

Autorė savo atsiminimus pradeda su grį
žimu į Vilnių ir su tuo, kas ten 1918 me
tais dėjosi, kai kūrėsi Lietuvos tarybinė 
valdžia, šis * laikotarpis lietuvių tautai la- 

1 bai svarbus, bet apie jį, deja, labai mažai 
Amerikos lietuviai ligi šiol turėjo žinių.

Paduosime mūsų skaitytojams geroką 
, dalį gerb. Eugenijos Tautkaitės atsimini

mų ne tik apie tai, kas 1918 metais buvo 
Vilniuje, o ir apie tai, ką autorė vėliau pa
tyrė gyvendama ir veikdama buržuazinėje 
Lietuvoje. — “Laisvės'' Redakcija.

Pirmieji kovos keliai
SUGRĮŽIMAS

1918 metų rudeni mes, grupė lietuvių 
tremtinių, karo audros nuoblokštų i toli
mus plačiosios Rusijos kraštus, grįžome 
j savo gimtąją šalį. Mūsų kelionė nuo di- 
'dižiosios Kubanės upės krantų truko il
gai: pustrečio mėnesio važiavome preki
niuose vagonuose . Patyrėme daug var
go, prisibadavome, bet guodėmės minti
mi, kad jau greit išvysime savo mylimą 
kraštą. Pakilios nuotaikos pagauti, vaiz- 

< davomės, kokią rasime gimtinę, ir iš 
anksto džiaugėmės sugrįžę.

Mus jaudino pirmosios Vilniaus krašto 
kalvelės, apaugusios puošniomis pušelė- 

' mis, nugeltę platūs, išmarginti siaurais 
rėželiai, kai kur sudygę rausvai žalsvi 
žiemkenčių laukai. Viskas atrodė kaž
kaip neįprastai ir ne tik džiugino akį, 
bet ir jaudino širdį: taip seniai — nuo 
1914 metų — nematėme gimtojo krašto! 
O iš tolo saulėlydyje sutviskę Vilniaus 
bažnyčių bokštai sukėlė įvairių prisimi
nimų. Temstant mūsų traukinys lėtai 
prišiartino prie apgriautos Vilniaus ge
ležinkelio stoties. Iš anksto .pasiruošę 
išlipti, akimis sekėme niūrų Vilniaus 
stoties vaizdą.

Traukiniui sustojus, staiga pasigirdo 
nemaloniai ausi rėžiantis “Halt Haiti” 
Prie mūsų artinosi keletas vokiečių žan
darų. To mes visai nesitikėjome, todėl 
smarkiai susijaudinome, lyg kažkoks ne
geras nujautimas mus prislėgė.

Arčiau priėję, žandarai apžiūrėjo mus 
nuo galvos iki kojų ir paklausė, iš kur 
grįžtame, ar mūsų tarpe nėra bolševikų. 
Pastebėję, kad dauguma mūsų — jauni
mas, moksleiviai, ėmė dar atidžiau, lyg 
įtardami žiūrėti mums į veidus ir kažką 
kalbėti tarpusavy. Vėliau mus išrikiavo 
eilėmis ir nuvarė prie geležinkelio stoties 
rūmų. Mūsų džiugi nuotaika dingo. Visi 
tylėjome, liūdnai žvelgdami vienas į kitą 
ir mintimis kartodami: “Na, štai ir su
grįžome į tėvynę...”

Greitai sutemo trumpa lapkričio pa
baigos diena. Krapnojant įkyriam lietu
čiui, be jokios priedangos virš galvų, sto
vėjome, kelionės išvarginti, alkani, pri
slėgti, pasijutę lyg nelaisvėje. Suskambė
jus komandai eiti, visi vienodu, lėtu 
žingsniu nukaukšėjome apytamsėmis se
nojo mūsų Vilniaus gatvelėmis prie Auš
ros vartų/ Mus apgyvendino buvusiame 
vienuolyne. Ilgi,- tamsūs koridoriai, sto
ros sienos, nedideli siauručiai langai pa
dvelkė senųjų laikų pelėsiais. Mums bu- 
vo nelinksma, nors gyvenome ir pačioje 

, mūsų sostinėje.
Vilnius, mano mylimas miestas, kuria

nt praleidau sunkias kūdikystės dienas, 
buvo apgriautas, nuskuręs, atrodė liūd
nas, lyg apsiverkęs. Gatvėse drąsiai 
švaistėsi kaizeriniai žandarai. Visur vo
kiški užrašai, girdėti vokiečių kalba, vo
kiečių kareivių dainos. Visa tai buvo ne
įprasta, kėlė neramią, slogią nuotaiką.

Mes nejautėm, kad grįžome į' savo išsva
jotą tėvyne.

Tolimesnio gyvenimo perspektyvos ne
žadėjo nieko gero. Gauti kur nors kokį 
darbą buvo sunku, toliau mokytis — ne
įmanoma. £

Pamažu mano bendrakeleiviai pradėjo 
skirstytis po Lietuvos miestus,. mieste
lius ir kaimus. Senojo vienuolyno patai- 
posjštuštėjo. Liko tik tie, kurie neturėjo 
namų. Gyvenimo sąlygos čia buvo labai 
sunkios. Tik kartą per di-eną iš virtuvės, 
skirtos atvykstantiems pabėgėliams mai
tinti, gaud'avom samtį putros ir du šim
tus gramų duonos. Badas žiūrėjo į akis.

KITAME PASAULYJE
Ieškodama darbo, visai netikėtai su

žinojau, kad Vilniuje yra mano sesuo 
Damutė - Elena (Vėliau V. Kapsuko 
žmona. Mirė 1938 m.—“Laisves” Red.). 
Vieną vakarą mudvi susitikome geležin
kelininkų klube, Varnų (dabar Komiu 
narų) gatvėje Nr. 5, ir labai nudžiugo
me, nes ilgai viena apie kitą nieko neži
nojome. Damutė gyveno Petrograde, o 
mane kartu su kitais moksleiviais iš Pet
rogrado išgabeno, į šiaurės Kaukazą, į 
Kubanės sritį. Vėliau ten užėjo baltųjų 
generolu gaujos, ir mes visai išsiskyrė
me. Dabar džiaugėmės, kad laimužė vol 
mums šyptelėjo. Pasirodo, Damutė čia 
gyvena jau apie trejetą mėnesių,—ją at
siuntė partija specialiai dirbti pogrindy
je. Tuo metu ji buvo komunistų partijos 
Vilniaus miesto komiteto sekretore. Pa
sijutau išgelbėta. Kiekvieną vakarą mu
dvi susitikdavome geležinkelininkų klu
be,—tai buvo Vilniaus darbininku revo
liucinis centras. Čia. ir aš pajutau gyve
nimo pulsą, pamačiau darbininkų drąsą, 
pasiryžimą, tikėjimą revoliucijos perga
le. Mano nusiminimas ir liūdesys iš
nyko. <z

Gerai prisimenu erdvų, iki mėlynumo 
prirūkytą darbininkų valgyklos kamba
rį, kur susirinkdavo darbiu inkai, komu
nistai ir involiucinio judėjimo vadovai. 
Ten pat vykdavo posėdžiai, pasitarimai, 
buvo duodami nurodymai iš provincijos 
at vykusi cm s draugams.

Geležinkelininkų klubas man pasirodė 
tartum visai kitas pasaulis. Ten teko 
susitikti ir arčiau susipažinti su puikiais 
žmonėmis, mūsų partijos vadovaujan
čiais draugais: Pranu Eidukevičiumi, 
Iaaudanskiu, Šimelevičiumi, Romualdu 
Pileriu, Cichovskiu ir kitais.

Pranas Eidukevičius buvo gerai žino
mas Vilniaus darbininkams žmogus, tu
rintis didelį autoritetą ir pasitikėjimą. 
Jis buvo labai energingas, drąsus, be to, 
puikus kalbėtojas. Jo kalbos būdavo la
bai įtikinančios ir uždegančios. Eiduke
vičius dažnai šnekėdavo darbininkų mi
tinguose bei susirinkimuose, dažniausiai 
lenkų kalba, kurią jis gerai mokėjo. Mū
sų šaukiamuose mitinguose dažniausiai 
Eidukevičių išrinkdavo- pirmininku, nes 
jis, kilus ginčams tarp įvairių partijų,' 
puikiai susidorodavo su rėksniais, ku
rie specialiai, stengdavosi nutraukti su
sirinkimą.u

(Bus daugiau)

Eduardas Miezelaitis

Noktiurnas
I Įauga lietutis barbena, Ivg švinas, 
lyg vaikiščias žirnių paėmęs į burną.-..
Ir, lietui į taktą, skambus pianinas 
klavišais išbarsto Šopeno noktiurną...
Pro langą įkrinta akacijos lapas, 
lyg paukštis įskridęs į namo pašiūrę. 
Noktiurno ir vėjo atodūsio kvapas 
užuolaidą oro pripildo—kaip burę.

Tylus kambarys, baltą burę iškėlęs, 
kaip laivas į tolį išplaukia paveja. 
Ramybė ir džiaugsmas, ir mėlynosgėlės- 
kaip saulėtas krantas artėja... artėja...
Tylus kambarys tarsi laivas prie kranto 
priplaukia, po vėtrų bangelėse supas.
Ir šypsena, ji kaip žuvėdra dar sklando, 
tarytum į gūžtą sugrįžta į lūpas...
Akordai lyg grakščios bangelės dar pinas, 
tarytum lašeliai po namo pakraige.
Nuščiūva lietus, ir skambus pianinas... 
Ir liūdna... ir, gera... ir nieko nereikia...
Varšuva, 1957.

4 pual. Laisve (Liberty) Antradienis, bal. (April) 1, 1958

VINCAS PAUKŠTYS

MIRĖ BALANDŽIO 2, 1956

dveji metai praėjo, kai mirtis išskyrėJ a u
iš gyvųjų tarpo taip brangų ir mylimą žmogų— 
Vincą Paukštį.

Ilsėkis, brangus Vincai, atlikęs gyvenimo, 
kelionę. O mes, likę, tęsime tavo dirbtą darbą 
pirmyn.

Žmona ANASTAZIJA 
—Miami, Fla.

MONTREAL, CANADA
Visko po biskį

Iienė, P. Bendžaitienė, T. 
Bannon (Kvietinsk aite). 
Vieni ligoninėse, kiti gydo
si namuose gydytojų prie
žiūroje. Visiems linkiu 
greitai pasveikti ir links-

mokinami įvairių amatų. 
1957 metais padarė 75,255 
įvairius dirbinius.

J. M. T aparatiškai (Juo- 
deikytė) susilaukė sūnaus. 
MOtina ir naujagimis GK.

Dukrelių ir sūnaus inici
atyva buvo suruošta J. ir 
M. Kukleriams staigmena 
ryšium su 45 metų vedybi
nio

I Banketas
liest svetainėje.

gyveni mo sukakti mi. 
atsibuvo Bucha-

leido vakarą gana sma
giai.

Gaisras sunaikino dalį St. 
Agathe sanatorijos, kuri 
statyta 1919 metais. Buvo 
jau netinkama ligoninei.

Pradėjo dirbti tiltą iš 
Verduno į Nūn salą. Tiltas j 
kainuos 26 milijonus dole
rių.

Ant salos statys daug 
apartmentinių namų, 
darys miestelis,
lygs. trečdaliui Verduno.

Susi- 
kuris pri

Montreal Locomotive 
1957 metais turėjo pelno 
638,000, o 1956 metais — 
$1,427,000.
000 nari, kurie vakarais

Taigi, tuo metu, kada be
darbių skaičius auga, kom
panijos pelnas irgi paaugo.

St. Patrick dieną Montre
al demonstracijoj dalyvavo 
10,000 airių, nors oras buvo 
nekoks. Žiopsotojų buvo 
dukart tiek.

Buvo net keturiolika or
kestrų. Demonstrantai dai
navo airiu dainas.

Outremont miestelyje vie
na diena areštavo 151 auto 
vairuotoją ir nubaudė po 
$50 arba 15 dienų kalėjimo 
už nesilaikymą važi u o t ė s 
taisyklių. 

/ —•—
šiaurinio Montrealo poli

cininkai ir ugniagesiai pa
sirašė sutartį, pagal kurią 
jų algos pakeliamos 
$70 iki $800 į metus.

.Siųskite paketus Vclykomtsi^a^i 
vo giminėms ir draugams Lietu- , , 
voje, Kazakstane ar Sibire. Siųs
kite šiltus drabužius. Mes išslun- I 
čiame paketus oro paštu ir re
guliariu paštu. Jūs galite atneš
ti paketus j mūsų raštinę ar pri- 
siųskite paštu, ir įneš Išsiųsime 
ten kur pažymėsite. Jūs taipgi 
galite įsigyti visokių medžiagų L, .--
pas mus....

GENERAL PARCEL &
TRAVEL CO. 

632 W. Girard Ave.
Pliila 23, Pa.

Mykolą Cenko — O. Stojkewycz 
Walnut 5-8878-

Atdara kasdien 9 v. r. iki 8 v. V.

nuo ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Iš Petrašiūnų — 
į Pakistaną

Kauno Juliaus Janonio 
vardo įmonės gamybos po
pierius yra žinomas ne tik 
Lietuvoje, Tarybų Sąjungo
je. Jis aukštai vertinamas 
ir užsienyje.

Neseniai įmonė pasiuntė 
i užsienį naują popieriaus 
siuntą. Šį kartą popierius! 
adresuotas į Pakistano sos- į 
tinę — Karači.

J. LEWIS REIKALAUJA 
SAUGUMO .KASYKLOSE
Washingtopas. — John 

Lewis, United Mine Work-1 
ers unijos .prezidentas, įtei
kė Kongresui reikalavimą, 
idant būtų priimtas mainie- 
rių apsaugai įstatymas. Jis 
sakė, kad anglies savinin
kai nesirūpina mainierių 
apsauga.

Tokio. — Sustreikavo 85,-! 
000 geležinkeliečių ir su
stabdė 32 linijų ’ traukinių 
judėjimą.

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

Kaina tik $2.00

Laisvė * ♦ J
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y. ’
Knyga Iš 304 puslapių

EINA Į LIETUVĄ
Lietuvos žmonės labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę į 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisve la
bai patinka.

Laisvės Kaina
L Lietuvą $12 Metams

Užsakydami Laisvę į Lietuvą, 
aiškiai paduokite; Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokestį. 

lAdręsuokite. sekamai1:

LAISVĖ
* 110-12 Atlantic Avė.

Richmond II11I 19,
Bostonas. — Mirė Dr. A. 

Allen, Žymus chirurgas 
Mass, general ligoninėje.Montrealo Trades and 

Labor Council ir Montreal 
Labor Council turėjo bend
rą vienybės posėdį Carpen
ters svetainėje. Dalyvavo 
300 delegatų, kurie atstova
vo 140,000 orga n i z u o t ų 

1 Montrealo darbininkų.
Cloude Jodoin, Kanados 

Darbininkų Kongreso pre-

i ........................ į

ŽinhinmJUūiiiiiuunmffnnTnunnnnninngnminiiiuiiimiuiinTO o

Pasinaudokite
Grožine Literatūra

Sakoma, kad dabar pri
klauso nuo Montrealo. 
suaukos užtenkamai pinigų, zidentas, pasveikino delega-Į 
tai ji turės užsidaryti visai.

Jei

Montrealo miesto valdyba 
pranešė, kad turės išlaidų 
$145,384,933. Civic Action 
L v g a smarkiai kritikavo 
per didelį valdybos išlaidu
mą, bet nieko konkretaus 
nepatiekė.

Tarp kitko, Lyga smerkė 
už tai, kad mokamos*dide
lės algos darbiu i n k a m s . 
Tuo Lyga visai nusimaska- 
vo montrealiečių akyse.

United Boys Club turi 1,- 
.000 nariu, kurie vakarais C 7

tus ir pažymėjo, kad pasi
baigs nesutikimai tarp or
ganizuotų darbininkui. Visą 
energiją, sakė jis, panaudo
sime kovai už pagerinimą 
darbo žmonių būvio.

Priimta rezoliucija, ku
rioje reikalaujama, kad- 
miesto valdyba imtųsi žygių 
aprūpinimui bedarbių dar
bu ar pašalpa. Taipgi pa
siųstas pasveikinimas trims 
studentams, kurie pikieta- 
vo Duplesio raštinę.

■Dabar šios dvi tarybos su
daro vieną Montreal Labor 
Council (Tarybą). Pirmi-

Prošvaistes
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gyJ 
veniniu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių,

DABAR TIK 75c.

Prisiminimas

VINCAS PAUKŠTYS
Mirė balandžio 2, 1956.

Su giliu ^liūdesiu minime Vinco Paukščio 
antrą metinę mirties sukaktį. Jis ir 

jo nuveikti ‘darbai pasiliks mūsų 
mintyse per ilgą, ilgą laiką.

DRAUGAI iš 
Miami, Fla.

USNYNE — Istorija Poezijoje

Ūkanos

Pavasario Godos

Laisve
119-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N

Modernine Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ajP/ 
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda;

pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 

136 puslapiai, kaina tik $1.00.

Seno Vinco Poezija
Iš daugelio jo įspūdingų eilėraščių parinktos geriausios 

eilės. Knyga iš 160 puslapių, kaina $1.00.



BROCKTON, MASS
į Įvairios naujienoj

Dabar čionai siaučia di
delė bedarbė. Kai kurios 
dirbtuvės dirba po tris die
nas arba tris pusdienius, 
arba visai nedirba kokią po
rą savaičių. Tas palietė ir 
Bridgewater, Mass., Lietu
vių Darbininkų Kooperaty
vo batų išdirbystę. Tūlam 
laikui sustojo dirbusi.

Brocktono batų išdirbėjai 
priklauso prie Brotherhood 
unijos. Laimėjo algų pakė
limą: dieniniai 5 ceųtus į 
valandą, o štukiniai 3 pro
centus. Padų kirtėjų loko- 
las su tuo nesutiko ir išėjo 
4 streiką. Jau penkios savai
tės streikuoja ir taikos dar 
vis nesimato. Pirmiau jie 
gaudavo $76.60 už 40 valan
dų savaitę, o dabar nori 
$86.60. Kadangi tokia dide
lė bedarbė, tai kažin ar jie 
streiką laimės..

Lietuvių Darbininkų Su- 
' si vieni j imas rengiasi prie 

seimo, kuris, rodos, įvyks 
liepos 7 d.Pittsburgnhe. Ka
žin kodėl mūsų 67 kuopa 
negavo nominacijų Man
kos? Norėtųsi gauti nors 
rinkimų blanką.

L.L.D. 6 kuopoje yra na
rių, kurie nepasimokėjo me
tinės duoklės centrui ir ne
atsiėmė knygos “Gydymo 
istorija”. Būtų gerai, kad 
visi nariai dalyvautų balan- 
landžio 7 dienos susirinki
me Liet. Tautiškame Name 
ir atliktų savo pareigas.

Jau rašiau, kad Bostone 
neamerikinis Kongreso ko-

mitetas pašaukė apklausi
nėjimui komunistų partijos 
narius, kuriuos išdavė FBI

Rockford, Ill.
Ir mes pradedame judėti
LLD 29 kuopos susirinki

mas įvyko 16 d. kovo. Susi-
šnipas Armondo Penha. Iš-' rinkimas buvo skaitlingas 
davė 28 narius ir vieną dak-1 ir seniai tiek nariu dalyva- 
tarą, būk priklausą prie ko- 'vo. 
munistų partijos. Dabar 
viena FBI šnipė iš Nashua, jr Milwaukee.

Buvo ir svečiu iš Beloit

CLEVELAND© ŽINIOS Los Angeles, Calif

N. H., liudijo, kad ji pri
klausė partijai per 11 metų. 
Ji yra Mrs. C. H. Foster. 
Pranešimai sako, kad ji iš
davė kokį tuziną ten vieti
nių gyventojų ir vieną Uni
tarian bažnyčios ministerį.

Daugelio laukiamas
Daugelio lauktas L.L.D. 

145 kuopos banketas įvyko 
kovo 23-čią dieną. Publikos 
susirinko neperdaugiausia; 
gal gavėnia pakenkė

Taipgi diena buvo žadan
ti lietaus, o Los angeliečiai 
prie lietaus nepratę, nes per 
metus apie 8 mėnesius visai 
nelyja.

Baime buvo pradėjus ap
imti rengėjus, kad nereikė
tų turėti nedatekliaus, ir 
tiek maisto: kalakuto, deš
rų, liko nesuvartota! Ta
čiau, ačiū sugabioms. gas- 
padinėms, tas neįvyko.

Baigiant svečiams pietau
ti, drgė Petrulienė paklau
sė: ar patenkinti maistu? 
Atsakymas buvo, griaus
mingas delnų plojimas. Pa
drąsinta, pareiškė, kad 
daug yra likusio maisto, ku
rio gali gauti už prieinamą 
kainą nestis n a m o, ypač ‘ džios — 18-to šimtmečio 
dešrų, kurias dare mėsinin
kas drg. L Peters — ir be
matant viskas “dingo”.

Prie to, dar buvo keletas 
dalykėlių išleista ir kuopai

rištos išlaidos. Kitiems 
trims, kurie samdė savo ad
vokatus, kainavo apie po 
•dešimt tūkstančiu dol. dau
giau, nes teismą reikėjo pri
rengti, reikėjo ginti teisme 
per 3 savaites, o advokatai 
turėjo būti parinkti geri. 
Teismui pasibaigus, reikėjo 
kaucijas panaujinti: Mar
gie ir ’Fred Haugams po 
$7,500 ir likusiems pen
kiems po $5,000. Vienam pi
nigų nebeužteko ir prisiėjo 
eiti į kalėjimą. Į kalėjimą 
nuvedė jauniausią Erie 
Reinthaler ir uždarė į fede- 
ralį kamaraičių bloką, ku
ris yra Cuyahoga apskrities 
kalėjimo pastate. To bloko 
įnamiai, kaliniai peštukai, 
atrodo, buvo sukurstyti ir 
Reinthalerį skaudžiai su
mušė. O kaičia dalinai puo
la ir ant mūsų — ant manęs 
ir jūsų, kad nepaaukavome, 
nepaskolinome ganėtinai į 

i kaucijų fondą.
O išlaidos dar nesibaigė, 

dar reikia, kad advokatai 
perkratinėtų visus teismo 
rekordus, surinktu visus 
faktus, kuriais pasiremiant 
tie 7 žmonės buvo nuteisti. 
Tie rekordai turi būti suin
deksuoti ir gražiai apdaryti 
į knygas, kad kiekvienas 
apeliacijų teisėjas gautų po 
atskirą knygą susipažini
mui su byla ir prisirengi
mui prie nuosprendžio. Tos 
visos lėšos turės būti pa-

neliuosas ir Los Angeles. 
Neseniai per radiją paskel
bė, kad yra 27,000 bedarbių; 
o kad jie skaitlines mažina 
—irgi žinoma, ką patvirti
no man vienas unijistas vi
rėjas. Jis sako’: mūsų loka- 
le yra 4,000 virėjų, o tik 
vienas tūkstantis dirba. 
Reiškia: trys ketvirtadaliai 
be darbo.

Ne tik industrija yra pa
liesta krizės, bet ir vertel- 
gystė. Vaikščiojant po mies
tą matai daugybę tuščių 
krautuvių — net blokai, 
šalygatviai nešluoti; atrof 
do, apleistas miestas, kaip 
buvo Hooverio laikais.

Štai pačioje verslo širdy
je, ant 9-tos ir Broadway, 
užsidarė Columbia Outfit
ting Co., didžiulio 11-kos 
aukštų pastato departmen- 
tinė krautuvė, kuri gyvavo 
nuo pat Los Angejes pra-

minčių išreikšta ir gerų ta
rimų pravesta. Dalyvavo 
veik visi nauji nariai. Pa
sirodo, mūsų 29-ta kuopa 
eina prie pagyvėjimo. Sma
gu, kad grįžta mūsų drau
gai i garbingą' apšvietos ir

Ti
kime, kad dar daugiau pri
sirašys narių.

Dabar išdavikai yra saugo- į įuitūros organizaciją.
jami valdžios sargybos. Nu
sikaltimo prieš valdžią mi
nėtas komitetas nesurado.

Moterų Apšvietos Klubas 
surengė Moterų Dienos pa
minėjimą. Įvyko kovo 8 d. 
Liet. Taut. Name prie na
mie gamintų užkandžių A 
arbatėlės. J. Stigienė pasa
kė trumpą kalbą apie mote
rų kovas už lygias teises, su 
vyrais. Priminė sufragistes. 
Ji daug ką atsimena iš pra-
eities. Kalba visiems pati- daug
ko. Pirmininkavo K. Čere:- 
kienė. Minkštiems ir kie
tiems gėrimams patarnavo 
A. Wallent.

Ateina parengimai, kurie 
įvyks Liet. Taut. NaYne. 
Balandžio 19 d. bus koncer
tas ir šokiai. Rengia Mon
tello Trio. Dalyvaus vyrų 
grupė ir daug talentuto jau
nimo.

Gegužės 11 d. rengia
mės prie operetės “Kada 
kaimas nemiega”. Suvaidins 
Worcesterio Aido Choras.

J. Šimaitis

BINGHAMTON, N. Y
Visokios naujienos

Kovo 13 d. apsimaskavę 
banditai atėmė iš Mrs. Ho

rgans $3,250. Apiplėšimą at
liko jos pačios namuose.

John Tom ik netikėjo į 
bankus, tai pas save visuo
met turėjo daug pinigų. 
Pereitų metų gruodžio mė
nesį apsimaskavę banditai 
atėmė $5,000. O pereitą va
sarą jis buvo pametęs $6,- 
500 ir turėjo vargo, kol per 
teismą pinigus a t g a v o . 
Žmogus, matyt, vis tiek nie
ko nepasimokino.

Metai tam atagl banditai 
atėmė iš River teatro gas- 
padoriaus Whiting $1,339. 
Policija plėšikų tebeieško ir 
šiandien. Yra ir daugiau 
vagysčių, kaip didmiesčiuo
se, taip ir pas mus.

na davė tų grybų. Ačiū jai

Smagus buvo unijistų 
gynimo pažmonys

Nemažai turėjome svečių 
ir iš kitų tautų, didžiumoje 
draugų vengrų, buvo ir len
kų, tik mūsiškių draugų bei 
draugių lietuvių galėjo būti 
daugiau. Bet ta įsivaizduo
ta baimė pas nekuriuos ir 
gal neturėjimas ganėtinai 
užuojautos teror i z u o j a- 
miems unijistams, sulaikė 
nekuriuos. Bet tie, kurie at
vyko. į pažmonį, buvo duos- 
riūs ir smagiai praleido lai
ką. Šeimininkai, sunkiai 
dirbdami, stengėsi užganė
dinti svečius, ir mūsų gero-

Po susirinkimo turėjome i ji Mariutė gražiai pasidar- 
vaišes ir gražius - linksmus bavo.
pasikalbėjimus. Ačiū drau- Programoje vienas iš mu
gėms, kurios atsinešė už- siškių ir kitas svečias pasa- 
kandžių ir nieko nerokavo. kė po atitinkamą ir ryžtą 

Beje, komisija darinkta,' prakalbėlę, kurios pažmo-t 
ką,nio dalyvius gerai suįdoma- 

vo ir už tai jie davė daug 
aplodismentų.

Čia dar reikia paduoti 
nors keletas faktų, kad ga
lėtume maždaug suprasti, 
apie 'kiek kainavo šis septy
nių unijistų teismas. Ketu
riems iš teisiamųjų, ku
riems visai nebuvo galimy
bės pasisamdyti advokatą, 
teismas nuskyrė advokatus, 
bet ir jiems reikėjo kelių 
dešimtu tūkstančiu doleriu, 
kad būti laisvais. Teismo 
laiku reikėjo užsistatyti 
kaucijas, mažiausiai po 

Neunian-P.5.’000 už ,kiekvien3 •

kad atėjus pavasariui 
nors surengtų kuopos nau
dai. Matyti, tai bus atsiek
ia, nes pas senąją komisiją 
ir naujai darinktą matosi

; gero ūpo dirbti orga
nizacijos labui.

Draugai, mes jums padė
sime. M. R.

Kovo 15 d. Moterų Klubas 
surengė Moterų Tarptauti
nės dienos atžy m ė j i m ą . 
Žmonių buvo daug—nedide-

Maistu rūpinosi draugai 
Bernotai ir d. Petrulienė, 
prigelbstint dd. Smithui ir

Labai serga Ė. Okulevic-| jos tapo nuvalytos i
kienė. Randasi Binghamton 
City ligoninėje.

Pasveiko Paulina Jasilio- 
nienė.

Susižeidė Ona Kalasymie- 
nė paslysdama ant ledo.

Pasveiko Vencia Mainio- 
nienė.

H. Žukienės koja eina 
sveikyn.

Mirimai
Pas mus jau mirė penkios 

moterys ir keturi vyrai.
Kovo 7 d. mirė Franas 

Baltriūnas, 72 metų am
žiaus. Mirė invalidų na
muose pasirgęs kelis mėne
sius. Buvo pavienis. Liū
desy paliko artimą giminai-; 
tę Barborą Meškūnienę, ku
ri rūpinosi jo laidotuvėmis. 
Palaidotas Kalvarijos kapi
nėse.

Kovo 2 d. mirė nuo širdies 
atakos Petras Černauskas,

lė, bet pilna svetainė.
Turėjome svečių iš Be

loit, Wis., draugai Vep- v . . . , . , .
rauskai, ir Julius .Neuman-I^000. ^kiekvieną , teismo j dengtos, 
nas su žmona ir Y. Čiulkie-Ilesos lr kltos su teismu su'' 
ne iš Milwaukee.

J. Rulis pagrojo armoni
ka, o dalyviai smagiai šoko. 
Bu4o ir programėlė. Julius Dr. J. Kaškiaučius 
Neumannas pasakė agitaci
nę kalbą už LDS ir LLD. 
Suminėtos organ i z a c i j o s 
tam tikru niekšu buvo 
įskųstos - apipurvintos, bet 

ir pa
žangos priešai tikslo nepa
siekė. Priminta ir'Motcrų 
Tarptautinės Dienos reikš
mė.

Taip draugių moterų klu
bo rengtas Moterų Dienos lekcija rengia LLD I ap- 
a t žymėjimas visapusiai skritis. 
linksmai prabėgo ir organi- -- - -
zacijai liks keliolika dolerių, gesnį lietuvį, kuris nebūtų 

Rengimo komisija dėkoja 
visiems už skaitlingą atsi
lankymą — klubietėms, pa
šaliniams ir ypatingai sve
čiams iš toliau.

Klubietč

CHICAGO, ILL
. . . v . <£>ir jo jnasas i

.lietuvių literatūrą
Atžymėjimui d-ro J. Kaš- 

kiaučiaus 55 metų literatū
rinio darbo sukakties, drg. 
J. Jokubka balandžio 5 d. 
Mildos salėje skaitys įdo
mią prelekciją tema: “Dr. 
J. Kaškiaučius ir jo įnašas 
į lietuvių literatūrą.” Pre-

Vargiai rastume pažąn-

Rcp.

lietuvių Liuosybės svetai-

les vaidinime, būkite laiku 
Laiko jau nedaug liko, < 
prisiruošimas reikalingas.

Paskutinis, tai mūs kuo
pos iždininkas. Tai didelio 
ryžto ir energijos žmogus, 
nebojant 85 m. amžiaus, jis 
nuo nieko nesitraukia: ar 
darbas ar aukos — šoka 
kaip vijūnas. Tik gaila, kad 
jam kliudo mechaniškas 
girdėjimas.

Ir taip, svečiai, pasisotinę 
gero sotaus maisto, paten
kinto j nuotaikoj, pasišokda
mi, atžymėjo džiaugsmą, 
įveikę sunkumus “subver-

Ant kampo 8-tos ir 
Broadway užsidarė aukštos 
klasės didžiulė brangakme
nių (jewelry) krautuvė, ir 
daugelis kitų,

Hooweris sakydavo: Ger
būvis už kampo. Eisenho- 
weris sako: Gerbūvis prasi
dės kitą mėnesį. Bet pilie
čiai jau pradeda suprasti, 
kad tai veidamininga apga
vystė ir sako: mums reikia 
kito Roosevelto!

šakalių žemaitis

o' syviškumo”.
i Po miestą pasiūąirius

Kada yrą milijonai be- 
į darbių šalyje, tai, žinoma,

Z1NJ0S IŠ LIETUVOS
RETAS RADINYS

TELŠIAI.—Telšių Kraš
totyros muziejaus darbuoto
jai ruošia ekspozicijai įdo
mų eksponatą. Tai 3 metrų 
ilgio ir 60 centimetrų plo
čio iš medžio kamieno vede- 
ga išskobta valtis. Ji buvo 
rasta uždurpėjusio Biržu
lio ežero zonoje maždaug

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš 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 >'

NAUJOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ ATIDAI!

Ir mūsų mi-este yra daug 
bedarbių. Kaip praneša vie
tinė spauda, dvi savaitės 63 metų amžiams, 
tam atgal jau buvo 5,700 
bedarbių. Ir kasdien dar vis 
daugiau darbininkų atlei7 
džia iš darbo, žmonės pra
deda rūpintis, kas bus, jei 
nepradės geriau dirbti? 
Ypač sunku tiems, kurie tu
ri nemažas šeimas, O tas 
nesvietiškas visko brangu
mas!

Waterbury, Conn.
Kaip gamta žiauri

Kovo 21 d. staiga'mirė 
Liudvikas Liaudanskas, ki
lęs iš Lietuvos nuo Kauno. 
Per 48 metus gyveno šioje 
šalyje, visą laiką Waterbu
ry je. Iš amato buvo maši
nistas, dirbo Farrel Foun
dry Machine Co. Paliko di-

Aplankiau kelis sykius 
Katriną Jozapaitienę. J i 
dar vis tebėra po gydytojo 
priežiūra. Nusiskundė, kad 
nusibodo taip ilgai sirgti ir 
kad draugai jos neaplanko. 
Tik nusidžiaugė, kad gavo 
dovanų iš Lietuvos nuo sa
vo seselės Onos Kairienės. 
Prisiuntė džiovintų grybų, 
rankšluosčių ir gražią sa-l 
gutę nuo giminaitės Šuls
kytės. Gautas dovanas pasi- • 

Vdalino su savo sesute A. Že
maitiene.

paliko žmoną Elzbietą ir 2 
dukras^ jau ištekėjusias, su 
šeimomis, ir seselę,, kuri gy- deliame nuliūdime savo gy- 
vena Chicago j. Taipgi pa
laidotas kaiyarijos kapinė
se.

Užuojauta velionių arti
miesiems.

Josephine
Klaidos pataisymaCįC

Rašant apitrJ.1' Sadausko 
mirtį buvo pasakyta, kad 
sudėjome $25 dėl užuojau
tos per Laisvę ir $25 dėl gė
lių. Gi turėjo būti $27 dėl

vi
su 

au-

Dėkojame visiems ir 
soms už kooperavimą 
mumis, kada rinkome 
kas minėtiems tikslams. •

Paulina Jasilionis 
Eva Čekanauskienė

Daugiau įvairių parengi-
Man irgi Katri-jmų Laisvės naudai

veninio draugę Oną, dvi 
dukteris ir du posūnius, 
Petrą ir Xavera Paznokus, 
ir keturis anūkus. Velionis 
su visais mokęjo gražiai su
gyventi.

Velionio mirtis jo mote
riai Onutei labai skaudus 
smūgis, nes ir ji pati per 
keletą paskutinių metų yra 
serganti. Jai reikia) kito 
žmogaus pagalbos. Pasiro
do, kad gamta nepaiso. Ji 
daro, kas jai patinka, nie
ko nesiklausdama.

Velionis buvo Laisvės 
skaitytojas.

Ilsėkis, mielas drauge, o 
tu, Onute, laikykis ramiai.

Vilkaviškis

Roma. — Parlamentari
niuose rinkimuose dalyvaus

5 pu»L.-Laiave (Liberty)-Antradienis, bal. (April) 1, 1958'86 partijos.

skaitęs Dr. J. Kaškiaučiaus 
patarimų, telpančių mūsų 
spaudoje bei išleistose kny
gose sveikatos saugojimo 
klausimais, šiandien dau-1 tl.Q metr j Apj 
gelis musų turime pro- - '
g o s džiaugtis gyvenimu 
ir turima sveikata. Dėka L 
to, kad mokėjom pasinaudo
ti jo brangiais patarimais. 
O kiek malonių valandų ga
lėjome praleisti skaitydami 
jo apysakaites ir eilėraš- 
.čius. Apie tai galima daug 
kalbėti ir rašyti. Bet čia 
ne vieta. Tai paliekam drg.
J. Jokubkai, jo taip įdomio
je prelekcijoje tai atpasa- 

'koti.
Taipgi tikimės gauti ir 

kino filmą iš Lietuvos vaka
ro paįvairinimui. - _

Taipgi reikia priminti ki
tą naujenybę: liepos 27-tą 
dieną LLD I apskritis ren
gia pietus-išvažiavimą pui
kiame S. Strauko vasarna
myje Beverly Shores, Ind, 
Pasilikim<e tą dieną laisvą 
nuo kitu užsiėmimu. A. Y. .A *.

“Daina be galo”
■Cicero Moterų Choras rū

pestingai rengiasi prie savo 
būsiančio parengimo balan
džio 27 dieną. Bus suvai
dinta komedija. “Daina be 
galo,” kurią atliks Cicero 
Moterų Choro narės.

Kita programos dalis bus 
dainos ir' muzika, kurią at
liks choras. Tad choro na
rės nepamirškite, kąd pa
mokos įvyksta kas trečia
dienį kaip 7:30 vai. vakare/

cheologų nuomone, ši valtis 
priklauso XI-XIII šimtme
čiams, o gal būt ir dar 
ankstesniam laikotarpiui.

Plečiamas gydymo 
įstaigų tinklas

JONAVA. — Toliausiai 
nuo rajono ceųtro esančioje 
Keižonių apylinkėje atida
rytas felčerių-akušerių me
dicinos punktas. Tai devin
ta gydymo . įstaiga rajone 
kaimo vietovėse. “Žeimių” 
ir “Aušros” kolūkiuose vei
kia ambulatorijos, o MTS, 
dviejuose durpynuose, Salo
mėjos Nėries vardo, “Ko
rn u n a r u,” Černiachovskio 
vardo ir kituose kolūkiuose 
—felčerių - akušerių medi
cinos punktai. Šiais metais 
rajono k o 1 ū k i_u o s e bus 
įsteigti dar du nauji medi
cinos punktai.

Pačiame rajono centre 
veikia poliklinika, aprūpin
ta reikiama medicinine apa
ratūra. Čia atidaryta taip 
pat ligoninė, gimdymo sky
rius, sanitarinė _ epidemio
loginė stotis, du vaikų lop
šeliai.

Dabar visose rajono gydy
mo įstaigose dirba 32 kar
tus daugiau ■ medicinos dar
buotojų, negu buržuazijai 

! valdant Lietuva.

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

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

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

H. Thomas

Elizabeth, N. J., ir Apylinkė

ŠAUNUS POKYLIS
Aleksandro Skairiaus Pagerbimui

Rengia L. D. S. 3-čioji Apskritis

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

Įvyks šeštadienį

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

Pradžia lygiai 7-tą valandą vakare



DIDYSIS NEW YORKASYucaipa, Calif.
Su tolimais svečiais

Sausio 28 d. lėktuvu at
skrido Antanas ir Monika 
Orlauskai iš Rochester, N. 
Y., priemiesčio Webster, į 
San Francisco ir ten išbuvo 
apie dvi savaites. Paskui 
atvažiavo pas Mary ir John 
Radę į Yucaipa ir pasimatė 
su savo pažįstamais. Vėliau 
nuvažiavo Į Hot Springs pa
simaudyti šiltuose šaltiniuo
se. Po Jo nuvažiavo į Los 
Angeles ir Hollywooda, kur 
randasi aktorių c e n t r a s. 
Ten irgi aplankė savo pa
žįstamus.

Iš ten sugrįžo į Yucaipą. 
Čia Petronėlė Stashis suma- j>alinketi. 
nė padaryti Orlauskams į)UV0 pū’mosic 
surprizą ir surengė vasario! 
26 d. pietus. Sukvietė savo 
gerus draugus, apie 18 jų.

širdies Mary Radę 
Laikraš-I atsivežė skanų pyragą.

ar iš “di-1 Rozalija Janušauskic 
” iš tikėjimo į į skanų kugeli. O Stašienės

Binghamton, N. Y.
šis tas iš mūsų miesto 

ir apylinkės
Vėl mus buvo užklupę 

& sniego audros. Kovo 20 ir 
\ 21 d.d. su pradžia pavasario 
j prisnigo 9 colius pačiame 
j mieste, o ant kalnų ir for
mų daug daugiau. Mokyk
los buvo uždarytos, per tris 
valandas nebuvo elektros.

Dabar oras pasikeitęs. 
Sniegas nuleidžiamas. Da
bar bijome, kad neužtvintų 
žemesnės vietos.

L

Prisimename

OLGA REINHARDT
Is PUIKIAI PAVYKUSIO 

PARENGIMO

“The Binghamton Press” 
įdėjo žmogžudžio William 
Battle, 44 metų, paveikslą. 
Jis peiliu subadė Daicy 
Harwis vasario 28 d. Da
bar jis randasi kalėjime 
Norwick, N. Y., ir meldžia
si, skaito Bibliją ir laukia' 
teismo. Už ką jis tą mo-' Geros 
teriškę nužudė? 
tis nepasakko: 
dėlės meilės 
“šventraštį”? Tik jam pa-!Vyro brolis Kazimieras, i 
čiam žinoma. minkštos širdies žmogus

--------- !sveč i u s
. Teko sužinoti, kad Ring-1 j 
hamtone svečiuojasi J. A.; tų dalyviai 
Žemaičių dukra i 
Mrs. ir Mr.
ei iš New York City.

Klaidos pataisymas
Kovo 25 d. tūpusioje ko-! 

j rhspondencijoje apie mūsų j 
ius pasakyta, kad ser- 

■ga ) Paulina Jasilionis ir 
randasi City ligoninėje. Tu-1 
rėjo būti, ji sirgo savo na- oCra 
mūose. i '

Eva Okulevičienė serga 
ir yra City ligoninėje.

Abi ligonės yra LDS kuo
pos narės.

Atitaisau klaidą. Kaip ji 
čia įvyko, man nežinoma. 

Josephine

Sveiksta
Mūsų LLD 185 kuopos, fi

nansų sekretorius Charles 
Balčiūnas jau sugrįžo iš li
goninės. Rodosi, operacija

Kovo 31 d. suėjo, metai, kai jos netekome. 
Malonios, draugiškos ir linksmos Olgos 

pasigendame visose mūsų sueigose, 
kurių ji niekad neapleisdavo.

M. Aleksynienė
A. Jasinskienė
M. Kalvaitienė
M. Krunglienė

Savo darbu Lietuvių Dar
bininkų Susivienijime, savo bus gerai pavykusi ir mūsų 
rūpestingumu spaudos rei
kalais, savo mokėjimu dirb
ti kolektyviai, savo nepa
prastu taktu Juozas Weiss 
mokėjo kočperuoti ir su va
dovaujančiais ir su eiliniais 
nariais.

Brangus Drauge 
Būk toks visuomet, 
pavyzdį silpnesniems, 
mingas esi, kad turi 
daug nuoširdžių draugų ir 
New Yorke ir kitur.

Jūsų draugas, 
Leo. Prūseika

Pagaliau pirm įninkąs iš
kvietė mūsų jubiliatą Juozą 
tarti žodį kitą į publiką. 
Drg. Weiss savo energingo
je kalboje ragino visus ne
pasiduoti nei ligai, nei se-

LDS Trečiosios Apskri
ties su kuopų pagalba ruoš
tas parengimas praėjusi 
šeštadieni buvo geras visais 
atžvilgiais. Tai buvo vienas 
iš pačių geriausių. Didelis, 
skaitlingas Juozo We?.sso 
draugi! ir prietelių būrys 
susirinko jį pagerbti, karš
tai pasveikinti, jam diir il
go ir darbingo gyvenimo 

Ir visos vaišės 
s klasės. Gas- 

padinės ir gaspadoriai ver
ti pagyrimo.

[^įrengimui pirmininkavo 
Matulis, apskri- 

mūsų jli
nen ui Is- 
Vakarui 

pradžia padarė Aido Cho
ras, Midrcd Stensler vado
vybėje, Juozo 72-ro gimta
dienio proga garsiai sudai- 

y(1“! nuodaniaš “Ilgiausių me- 
O jau gerokai pasivai- 

kalbas ir linkėjimusI 
gražiai pradėjo Jonas 

uz“| Juška, pask a i t y d a m a s 
Llu“| trumpą, bet sklandų ir

1 jausmingą jo paties parašy- 
V1“jtą eilėrašti. Jojo poemėlė, 

!‘-uprantama, tilps Laisvėje.
Aparto Juozo s ū n a u s ,

:>l Antanai
2j ties pirmininkas, 

dėjimo veteranas, 
(antis veikėjas.

širdies
pavaišino 

ir minkštais gėrimais. Pie- 
i tolimiems

su žentu,!įjains palinkėjo geriausios:
Cy van Berg-1]ajmčs. • • ,v‘

Amanas Orlauskas 
žemaitis iš Mažeikiu ir 

Įtraukė dainelę: “Prie 
irių žemaičiai, prie taurių! ;
I aukštaičiai, prie taurių vi-L 
si lietuviai!” |

O Monika Oriau s k i c n e j 
reina iš Eržvilko, ji turi! -

buvo

prie-

Duok
Lai- 
tiek

Charles ne užilgo vėl bus 
su mumis susirinkimuose ir I
parengimuose.

Taksio vairuotojas 
rado $11,200

1|957 m. liepos 24 dieną 
nustebo taksio vairuotojas 
Harold Petrie, suradęs au
tomobilyje maišą pinigų. 
Kada jis pavartė, tai dar 
daugiau nusigando, nes jų 
buvo labai daug.

Petrie manė, kad gal ko
kie banko plėšikai važiavo 
ir pamiršo. Jis, bijodamas 
patekti į nesmagumą, pini
gus nuvežė į policijos stotį.

Policija ištyrė ir paaiškė
jo, kad joks, bankas nebu
vo apiplėštas, ir paskelbė 
apie radinį spaudoje. To
kiame atsitikime, jeigu į

M. Sluoksnaitienė
M. Stripeikienė
S. Sasna

baisa ir- uždainavo 
i apie B. Simonavičiaus ma
lūno likučius. Taip pasitai
kė, kad B. Simoriavičius bu
vo prisiuntęs savo švogeriui 
R. Stasiui dainelę i Yucai
pa apie savo malūno liku
čius.

A. ir M. Orlauskai, pavie
šėję Kalifornijoje apie du 
mėnesiu ir atsisveikinę su 
savo draugais, išskrido at-

gyenimo draugo, iškviesti 
buvo jubiliatą pasveikinti 
Skairus, Skuodis, Gasiūnas,

lauskas pareiškė: Jeigu rei
kėtų apsigyventi Kaliforni
joje, tai niekur kitur negy
venčiau, kaip tik Yucaipoje. 
Dėl to, kad čia oras labai 
malonus ir sveikas.

Mums gaila buvo atsiskir
si su gerais draugais.

Roman Stashis

Sheboygan, Wis
Ir vėl susirgo

Onutė Zaleckienė 
susirgus gana rimtai 

j m. Suradimui ligos
žasties buvo išleista nema
žai pinigų. Pagaliau suras
ta, kad ji kenčia nervų nu-j 
silpnėjimą. Liga gana įki- 
ri, bet su pagalba Winne
bago valstijinės ligoninės! 
pasisekė pagydyti. Buvo jai 
ir šeimai smagu iki šio va
sario mėnesio pabaigos.

Draugė Zaleckienė vėl 
pradėjo nesveikuoti, jausti 
didelį galvos spaudimą ir 
negali valgyti. Nei gydyto-i 
jas, nei vaistai negelbėjo, 
tai reikėjo į tą pačią ligo
ninę vėl pasiduoti.

Mirė nuo užsinuodiji iro iĮ 
. Kovo 14 d. mirė George 
Azukas, sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Velionis mirė St. 
Nicholas ligoninėje, kurion; 
buvo nugabentas po užsi- 
nuodijimo karbono monok-Į 
sido dujomis iš netinkamo! 
anglinio pečiaus savo na
muose kovo 4 d. Palaidotas

105 z^c»r\c4i y z.cii tua - muiauHiMvncd- kovo 17 d. Nekalto Prasidė- Anksčiau ji gyveno USA (gatvė ir 
jimo parapijos kapinėse,!
kurių buvo narys.

Velionis ir jo žmona An
tonia abu buvo rasti pri- 
svaigę nuo dujų. Mrs. Azu
kas tebesiranda ligoninėje, 
bet jos padėtis gerėja.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje 1878 metų balandžio 
23 d.; ten ir vedė. Jiedu į 
Ameriką atvyko 1908 m., j 
Brooklyn, N. Y., trumpam 
laikui. Azukai minėjo auk
sines vestuves prieš penke
rius metus.

-Azukas 1946 metais pasi
traukė iš užeigos biznio, 
kurį daug metų laikė. Bu
vo narys Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo. Taipgi per 
daugeli metų buvo Vilnies 
skaitytojas. - . .

gyvi,
Pa įieško jimai

Prašau atsiliepti, jeigu esate 
Magilevičiaus Sroliaus, s. Kopelių,
brolių ir seselių, gyvenančių Pitts- 
burghe, Nev/ Yorke ir Bostone. Sro
liaus šeimą išžudė 1941 m., tik aš, 
Joselis, Sroliaus sūnus, vienas likęs. 
Atsakymą prašau siųsti šiuo adre
su: Joselis Magilevičius, Marytės 
Melnikaitės g-vė, Nr. 13, Jiezno paš
tas ir miestas, Lithuania, USSR.

Petriką, Margareta Juškie
nė; nuo parengime dalyva
vusiu Juozo draugu rusų 
Mikolajuk, nuo latviu Ch.|‘ 
Dirba ir Latvin Bladže. Vi
si šį syki, tenka pastebėti, 
kalbėjo labai trumpai ir į 
tašką. Mane stebino ir tas, 
jog visa publika ši karta už- 

i s i laike kuo ram i a u s i a i. 
Juk, paprastai, panašiuose 
parengimuose, gerai pasi
valgo ir pasivaišinę svečiai 
būna “nebesuvaldomi;”

' Apart paminėtu sveikin
tojų, dalyvaujančių paren
gime, gauta pasveikinimas 
telegrama nuo žinomo LDS 
veikėjo Juliaus Neumanno 
ir jo žmonos Onos iš Wis- 
consino valstijos ir laišku 
nuo L. Prūseikos iš Chica- 
gos.

L. Prūseikos sveikinimo 
laiškutis skamba:

Kovo 22, 1958 
N us i pelu i us i am Vetera n u i

■ Darbininkų Judėjimo 
i Juozui Weissui,Paieškau brolio Juozapo Bartkaus,; 

Igno sūnaus, kilusio iš Žilakių kai-l 
;no, Varnių valsčiaus, Telšių apskr. i 
Amerikon išvyko (į Chicagą) prieš Į Kada Didžiojo NCW 
pirmąjį karą. Pats j Bartkus, ar,j progresyviai
kas ji žino, prašau atsiliepti šiuo . J ° „
adresu: Lithuania, USSR, Šilutės ra- SUSil’inks į Kulturinį Cent- 
jonas, kolūkis “Tar. šviesa,” Kalni-1 ra pagerbti LDS iždininką 
ninku kaimas, Pranas Bartkus, Igno, i- 1 ,

' (42-43) Juozą W e i s s ą , kaip as
trokščiau būti su jais, kad 
pasveikinti Juozą!

Atsimenu Juozą Weissa 
nuo tų laikų, kada “Laisvė” 
persikėlė į Brooklyną 1914 
metų pradžioje. Tuomet jis 
darbavosi Central Brookly- 
ne ir South Brooklyne.

Juozas ir iš Lietuvos yra 
mano kaimynas. Iš Lietu
vos jis atvyko Amerikon per 

, Škotiją. Škotija buvo jo pir- 
i moji mokykla..

ji-| | Brooklyne mudu labai gra
žiai sugyvenomę. Kada aš 
persikėliau Čikagon, Juozas 
man labai patiko, kad jam 
buvo brangi ne tik “:Lais- 
yė,” bet ir “Vilnis.” Jis bu
vo vienas iš tų draugų, ku
riems rūpėjo abu laikraš
čiai.

Aš, šurskienč Elena, Antano, pa- 
ieškau savo geros pažįstamos, Gre
tos Zakaryzaitės - Murauskienės.

i miest as neišskaitoma). _ Prašau a(- 
, siliepti šiuo adresu: Šurskienč - 
Radišauskaitė Elena, Vilniaus g-ve,

i Nr. 19-a, Alytus, Lithuania, USSR.
(42-43'

Ieškau dėdžių Jono ir Krano Gri- 
zickų, bei jų vaikų. Išvykę iš Lie
tuvos į J. A. V. prieš 1-mąjį pasau
linį karą. Gyveno Baltiimorčs mies
te. Čia atsišaukimo prašo jų sesers 
Viktorijos Grizickaitės - Gineikicnės 
sūnus Vladas Gineika, sūnus Ju
liaus. Dėl tolimesnių susirašinėj 
mų ir užmezgimo giminystės ryšių, 
mano adresas: Kauno rajonais, Po- 
lemono apylinkė, Gineika Vladas, s. 
Juliaus, Lithuania, USSR. (42-43)

Baliūnienč Aldona, Juozo duktė, 
gyvenanti Lazdijuose, Lenino gatvė
je, Nr. 28, ieško savo dėdės Bielio 
Vinco, Vinco sūnausį, išvykusio į 
J.A.V. 1910 metais, iš Kalvarijos ra
jono. Jei dėdė būtų miręs, tai pra- 
šomi atsiliepti vaikai.

Liko žmona, du sūnūs, 
John ir Victor, ir .du anū
kai. Sūnūs gyvena Sheboy- 
gane. J. Z.

Yor- 
lietuviai

RANDAVOJIMUJ
Pasirandavoja 5‘ kambariai meder- 

niniai įrengti. Randa $80 į mėnėsį. 
Šaukite III. 3-3073. Klauskite Ast- 
rovva. (43-44)

pajėgiame, rūpinkimės mū- 
sų įstaigomis, mūsų organi- 

ižacijcmis, mūsų spauda.
Pas mus neturi rastis nusi
vylimo ir pesimizmo. Pui
kiai mes padarėme, kad ne- 
pabugome ir nebėgome iš 
kovos lauko, kai mūsų orga
nizacijos buvo reakcijos už- 
pultos.' Mes laimėjome! 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimui augti dirvos dar 
yra. Dar mes galime gauti 
naujų narių, štai, kai mū
sų apskritis savo konferen
cijoje skyrė kvotas, aš pa
sižadėjau gauti du naujus 

i narius, o labar, vajui dar,

turis ir pusę'! Ir seniausias’ kraustyt!, is Episcopal Holy 
iš jų yra

GELBĖJIMAS 
PERSEKIOJAMO

Finų laikraščio redakto
rius A. W. LahtiP.en yra 
persekiojamas. Jį norima 
iš Amerikos išdeportuoti. 
Todėl jo gynimui yra susior
ganizavęs komitetas.. Balan
džio 6 d. ruošiamas paren
gimas Mr. Lahtinen apgy
nimo finansavimui. Įvyks 
Estonian Hali, 2061 Lexing
ton Ąve., Manhattan. .. ir 
prasidės 3 30 vai. po piętų.

■ ■ ■    i - ■■ ■■ m   ■    . N*

300 MOKYTOJŲ BUVO 
PRIE CITY HALL

Virš 300 mokytojų pikie- 
tavo City Hali, reikalauda-

šešis mėnesius neatsišaukia mi pakelti algas su liepos 
tikrasis pinigų savininkas. Į1 diena Vėliau mokytojų 
jie tenka tam, kuris juos!delegacija matėsi su miesto 
rado. i viršininkais.

Bėgyje šešių mėnesių' 
penki “savininkai” buvo at
siradę, bet jie negalėjo įro
dyti, kad pinigai yra jų. ti Brooklyne, kirviu nužudė 
tn„i   .',.1:^:-:., l i , * n
pinigus taksio valdytojui.

TRAGEDIJA ŠEIMOJE
Mrs. Angelina, gyvenan-

LENKTYNIŲ VIETOJE 
GYVENS ŽMONĖS

Jamaica, New 'Yorko 
miesto dalyje, ilgus metus 
buvo arklių lenktynių aikš-' 
tė — Jamaica Race Track., 
Ten susirinkdavo iki 40,000 
žmonių. Vietos gyventojai 
kėlė protestus prieš kimša-

Dabar to biznio kompani
ja nusprendė arklių lenk
tynes perkelti į kitas aikš
tes. Žemės plotą perka In
ternational Ladies Garment 
Workers unija ir statys gy- 
vennamius. Jų pastatymas, 
atsieis $84.000.000. Bus vie
tos dėl 30,000 žmonių.

ITALIJA STATOSI 
DAUG LAIVŲ

Į New Yorko prieplauka 
vis dažniau atplaukia nauji 
Italijos laivai. Jie vra tavo- 
rin:ai ir keleiviniai. Nese
niai atplaukė ”aulas laivas 

•” suDabar policija jau perdavė Robertą, 10 metų savo sūnų, i “crįst0foro Colombo

ĮSAKYTA KUNIGAMS 
IŠSIKRAUSTYTI.

Teismas griežtai įsakė 
pažangiems protestantų ku- 

jau Turiu'kbPiga™ M,elfehattls' išsi-
l U I I o II (JLl i 1 I bulj IclUC’lclb ro ’ • • a i h V Iv. , • 1 1 1 i ,iš ių vra pfehkiolikod metų !i T/:inlty ir ,kle?T

Juo::o žodžiai ir patarimai'! W8- JW... ta> P^ai-yti 
buvo publikos sutikti galind lsakVta begyie 30 dienų, ar- 
gaiš aplodišmentais. : L . , ... -•< , • ■. . .
‘ Parengimo programą už- IUa> k^_ vyskupai ir reak- 
baigė Aido Choras, gražiai 
sudainuodamas keletą dai-

inijos. Jiems tai padalyti
i * i i i ? i •' a •* t

Jau vėlokai išsiskirstėme į 
namus pakeltu ūpu, pilnai 
pasitenkinę gerai, pavyku
siu parengimu.

ir pati bandė nusižudvti, ice]iaunijtkais. 
nes ji mane, kad vaikas! 
prastai mokinosi.

' Policija sako, kad ji jau i ^ra to'iu įtalpos, 550
| P^dų ilgio, daro 20 mvlių 

'"iper valanda. Laivas gražus ' 
ir .moderniškas.

koncertaFstotyje
Grand ; 'Ceritrail1 stotyje 

kasdien bus duodami4 • pa
rinktos muzikos ^koncertai 
keleiviu • palinksmini m u i. 
Paprastai, -koncertai įvvkst 
tarpe vidurdienio ir kętvir- 
toš valandos po pietų.

berniuką nužudyti.. ^Kitas 
jos sūnus Ronaldas, 19 me
tų, ir dukra Elaine, 18 me
th, miegojo laike tragedijos.

Užinušus sūnų, motina 
pęrsijpio^ė sau kaklą. Ji pa-

i ba eis kalėjimam Tai reiš- l imta į Kings County ligoni 
L --------U n , t

cininkai laimėjo.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, balandžio-April 20-1 ą, 
Aido Choras, vadovaujant Jonui Dir- 
veliui, suvaidins 3-jų aktų operetę

; Kviečiame ir prašome visus me- 
n'o mylėtojus ir rėmėjus nepraleis
ti progos pamatyti šią gražią ope
retę.

Vaidinimas bus Lietuvių svetainėje, 
29 Endicott St. pradžio 2-rą valan
dą popiet.

Lauksime svečių ir iš kitų koloni
jų, taigi pasirūpinkite nenuvilti mū
sų. Aido Choras (43-44)

Rcp. “Kada Kaimas Nemiega.
i Kviečiame ir nrasomp

“Sugedęs” jaunimas
Korespondentas H. Salis

bury kalbėjosi su vadu taip 
vadinamos “Silver Arrow” 
jaunuolių gaujos. Šia gaują 
sudaro apie šimtas italų ir 
airių kilmės jaunuolių, gy
venančių Brooklyne.

Gaujos vadas yra Vin
cent, 17 metų, portorikie- 
tis, atvykęs į Ameriką 1949 
metais. Jis sake, kad neken
čia Manhattan miesto da
lies, bet jam ir jo sėbrams 
patinka Brooklynas.

Iš pasikalbėjimo su juo 
paaiškėjo, kad jo “armija” 
pasilaiko pagalba griežtos 
disciplinos — baimės. “Gv- 
vename kitų neapykantoje 
ir baimėje” —sakė Vincent.

Jię savo eilėse turi ženk- 
liškus žodžius, kuriuos su
minėjus ir nepažįstami gru
pės nariai žino, kad tai “sa
vi”. Taipgi įvedę tam tikrą 
formą rankų pasisveikini
me, kuris taip pat yra ženk
las.

Vincent sake, kad Man- 
hattanas jam nepatinka to- (nes yra svarbių reikalų
dėl, kad sunku pabėgti ir j aptarimui.
“pasikavoti”. Visai kas ki
ta su Brooklynu, kur yra 
siaurų ir kreivų gatvių.

RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, balandžio 3, 
Liberty Auditorijoje. Valyba

nę.

SUDEGĖ DU KŪDIKIAI
Gaisre žuvo James Alicea 

du kūdikiai —: Yolanda 2 
metų, o Elizabeth vienų. 
Tfečias tapo išgelbėtas. Šei
ma gyveno po num. 1731 
Lexington Ave., Manhatta- 
ne.

Philadelphia. — Mirė
James Finnegan, buvęs $te- 
vensono sandraugas.

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 j 
užsimokėti. • Valdyba. (42-43) '

BROCKTON, MASS.

Koncertas ir Šokiai. Rengia Mon
tello Trio, šeštadienį, balandžio. 19 
d. Liet. Taut. Namo salėje, 668 No. 
Main St. Pradžia 7 v. v. Programoj 
dalyvąus Montello Trio—Rose Stri- 
pinis .William Juodeikis, Albert Pot- 
s-s; Montello Vyrų Grupė; Audrey 
Potsus — Specialty Dance; Charles 
Klinauskas — akordiono solo; Phylis 
Wallen — soprano solo; Rose Stri- 
pinis — soprano solo; Aldona Wal
len-Downey — kontralto solo; Bro
liai Benny ir Ed. Sauka—smuiko ir 
akordiono duetas; Eldon Downey, 
baritono solo. Kviečiame visus da
lyvauti. Gco. Shimaitis. (41-43)

BROCKTON, MASS.
LLp 6 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 7 d., Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 7.30 v. v.. Nariai da-

Reikės prisiruošti dėl 
pavasario ir v asaros parengimų. 
Geo. Shimaitis, Fin. Rast. (41-43)

Dabar vė) pribuvo tąvori- 
nis laivas “Pia Costa”. Šis

NUBAUSTA Už 
APGAVYSTĘ

Miss Diehm atvykdamaiš 
Vokietijos atsivežė voki kų 
“pher.ing” ir juos naudojo 

j subvėmis važinėdama. Pa
galiau tapo sučiupta ir nu
bausta pasimokėti 10 dole
rių.

Linksmų Velykų Visiems 
Duokite Gelių Velykomis 

Kainos Prieinamos
LASKAS FLOWERS 

x$70 Broadway, B’klyn. 
EV. 4-8859.

Pelningų Velykų Visiems!

Geriausias Aliejus. Žemos Kaląos.

ST. ALBANS 
FUEL OIL CO. 
185-02 Baisley Blvd. 

St. Albans, L. I.
LA. 8-8534

Sveikiname visus Velykomis. 
Lai šios šventės suteikia jums 

daug laimės.
CONSUMERS RADIO

& SERVICE CO.
127 Liberty Ave.

* Richmond Hill, N. Y.
VI. 8-1519.

A

New Yorkas. — Žymus 
demokratų politinis veikė
jas Herbert Lehman jau 
minėjo savo 80 metų gimta
dienį.

Business Opportunity

TAXI LIMOUSINE SERVICE.
Richmond Hill vicinity. $200 per 
week, price $4,850, this includes of
fice furniture. 2 Cadillac limousines.

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

(42-48)
* I

HELP WANTED MALE

Queens, N. Y. Su|>erintendent. 
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)

j i MATTHEW A,

Belgradas. —Parlamenta
riniuose balsayimuose daly
vavo .10,645,55'6 piliečiai; Jie 
sudarė 94 procentus visų 
galinčių balsuoti.

RANDAVOJIMUI
Išnuomojami 5 gražūs, šviesūs 

kambariai, su dušu ir karštu van
deniu. 1 blokas nuo stoties (elevat
ed — Hewes St. Sta). Pageidau
jami suaugusi. Kiburis, 391 So. 
5th St, Brooklyn, N. Y. (41-43)

Ar Turite Televizijos Bėdų?
Kodėl turėti prastą rodymą? 

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

County Radio-T-V
Service

716 Richmond Ave. 
Port Richmond, S. I. 

Gibraltar 8-0850.

BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St
...................... 1 - ' ” * if !■■■ I

6 pusi.—Laisve (Liberty)-Antradienis, bat. (April) 1, 1958


	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00210.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00211.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00212.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00213.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00214.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00215.pdf (p.6)

