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KRISLAI
Pasikalbėsime.
Geras žygis.
Kodėl jis nupuolė?
Gero bus nemažai.
Ir senoji karal/enė!
Kylame kaip ant mielių.

Rašo A. Bimba

Darbiečiai įspėja 
Anglijos liaudį

Sovietų mokslinis 
miestas yra Sibire

METAI 47-tf

Visi duomenys rodo, kad 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Suvažiavimas, šaukiamas lie
pos 6 d. Pittsburghe, sukėlė 
didžiulio susidomėjimo. Kuo- 

gpose jau matosi susirūpinimo 
u,fregatų pasiuntimu.

Tai puikus reiškinys. Tai 
užtikrina, kad turėsime skait
lingą suvažiavimą.

Bet ar nebūtų gerai jau vie
šai per spaudą pasikalbėti su
važiavimo reikalais? Juk jis 
šaukiamas apsvarstyrrfui mūsų 
senosios ir didžiosios organiza- 
ciojs ateities. Reikia suvažia- 
viman suvežti visas nuomones. Į 
Jų gi yra įvairių.

Pavyzdžiui, pastebėjau Nau
josios Anglijos apskričių ko
mitetų posėdyje buvo pakelta 
ir tokia mintis: knygų leisti 
nebereikia. Mums pilnai už
tektų pagerinto-padidinto žur
nalo “šviesos.”

Ai- gera ir praktiška tokia 
nuomonė ?

žinau, kad “Laisvė” ir “Vil
nis” su mielu noru suteiks vie
tos tokioms diskusijoms.

Tarybų Sąjunga Sulaiko 
atominių bombų bandymus
Maskva. — Andrius Gro- 'ir rėmė Tarybų Sąjungos' 

myko, Tarybų Sąjungos už-i pasiūlymus uždrausti jas. - 
sienio ministras, pasiūlė I Bet Jungtinių Valstijų ir 
parlamentui, kad sulaikyti i Anglijos valdžios nesiskaito 
atominių ir hidrogeninių nei su Tarybų Sąjungos pa- 
bombų bandymus, 
siūlymas priimtas 
šiai.

Gromyko sakė, 
gana kalbų, kad jau laikas, 
veikti. Jis atžymėjo, 
pasaulyje žymiausi moksli- j Ros reikalus ir visų valstv- 
ninkai jau daug kartų nu-ibių sugyvenimą, sakė jis, <- 
rodė į baisų atominių ir; pati pirmoji sulaiko tų gink- 
vandenilinių bombų pavojų lų bandymus ir kviečia 

—Amerikos ir Anglijos vai- . 
džias tą pat padaryti.

Gromyko sakė, jog tas 
i nereiškia, kad Tarybų Są
junga negali pasigaminti tų 

ar | bombų. Sovietai turi gali- 
pirm Tarybų Sąjungos pa- mybes gaminti ne tik *to- 
skelbimo, kad ji sulaiko ato- kias? kokių dabar jie ir . 
minių bombį bandymą, Amerika turi, bet ir dar • 
Washingtonas jau buvo pa- galingesnes. Jis nurodė, kad 

......?" “atsakymą”, kad jeigu Amerikos ir Anglijos

par-Londonas. — Iš Tarybų 
Sąjungos sugrįžo Dr. T. 
Margerison, redakt orius 
mokslinio žurnalo “The new 
Scient’st”. Margerison buvo 
Sibire, prie pat 
Sovietų naujame 
me mieste.

Š’s miestas

Londonas. — “Vakarų karo atsitikime jie 
valstybės provokatoriškai nors galės'išsisaugoti 
elgiasi viršūnių konferenci- baisiausio sunaikinimo, ku- 
jos reikale”, sako darbiečių ris apims kitas pasaulio da- 
vadas H. Gaitskell Jis pir-ilis.” 
mu kartu taip aštriai išsto-Į Toliau jis sakė, kad žino
jo prieš Vakarų diplomatic į nės visame pasaulyje nori 

taikos. Tarybų Sąjungos 
pasiūlymai yra praktiški ir mokslinėms įstaigoms. Jis 
visiems priimtini. Bet j turi virš 60,000 gyventojų. 
“Amerikos valstybės vadai 
išsisukinėja nuo viršūnių 
konferencijos”. Todėl patys 
anglai privalo rūpintis, savo 
šalies ir tautos reikalais.

ją. Jis. yra dešinus darbie- 
čiu vadas.

Toliau jis sakė: “Darbie- 
čių partija bus atsakomin- 
ga, jeigu ji laiku neperser
gės anglų liaudies. Anglai 
turi suprasti ir žinoti, kad 
jie turi išmesti mintį, būk

Garsinimų svarba
Washingtonas. — Ameri- 

"| koje garsinimai užima labai • ___ 1 _ • _ • _ i _ Lt T • • 1 •

“Gaila, kad jie 
nenori taikos”

kaip
nuo

Obi upes, 
mokslinia-

pastatytas

Veikia universitetas, kole
gijos , laboratorijos ir kito
kios įstaigos. Darbuojasi 
profesoriai G. I. Budkeris, 
L. A. Ars’.mavičius, I. V. 
Kurčanovas ir kiti. Šiemet į 
ši miestą valdžia įdės $75,- 
000,000. *

Naujoji Tarybų 
Sąjungos valdžia

Maskva. — Sovietų
lamentas sudarė naują vy
riausybę. Jos premjeru yra 
Nikita Chruščiovas, jo pa- 
gelbininkais A. Mikojanas, 
F. Kozlovas, Kasyginas, Za
siadko, Ustinovas ir Kuz
minas.

Užsienio ministro vietoje 
pasilieka Andrius Gromyko. 
Apsigynimo jėgų ministras 
R. Malinovskis. Klimas Vo- 
rošilovas kaip buvo prezi
dentas, taip ir yra. Taip pat 
veik visi kiti ministrai pa
siliko savo vietose’. Buvęs 
premjeras Bulganinas pa
skirtas Valstybinio banko 
vedėju.

Jo pa- siūlymais, nei su mokslinin- 
vienbal- ku, nei su savo liaudies va- 

lia, bet vis daugiau jų ga
mina ir daro bandymus.

Todėl Tarybų Sąjunga, 
jog , kuri visada kovojo už tai-

kad jau

Tass, Sovietų žinių agen
tūra paskelbė, kad tarybi
niai vadai nusivylė Ameri
kos vyriausybės atsineši m u

Beje, labai norisi mūsų Nau
jesnis Anglijos veikėjus karš
ti pasveikinti. Jie nežada ir 
šios vasaros leisti veltui. Jau 
jie susiplanavo du didžiulius 
piknikus.

Jų apskričių piknikas įvyks 
birželio 15 d. Lawrence, o 
spaudos piknikas per liepos 4- 
osios šventes Brocktone - Mon- 
telloje. žinau, kad jie mokės 
savo piknikus gerai išgarsinti.

žinoma,' Tarybų Sąjun
gos nutarimas sulaikyti atomi
nius bandymus yra gražiau
sias žygis. Jį nuoširdžiai svei
kina visi taikos mylėtojai.

Didžiulę klaidą padarys mū
sų šalis, jeigu jinai to paties 
nepadarys.

Iš bandymų sulaikymo tik 
naudos gali būti visiems.

'^Įžymusis komercinės spau
dos kolumnistas Walter Lipp- 
piann plačiai “trankėsi” po vi
ltą Europą. Dabar sugrįžo ir 
pasakoja savo įspūdžius.

“Jau ir perdaug aišku,” jis 
sako, “kad Amerikos įtaka 
yra visur nupuolusi.”

Amerikos vardą, garbę ir 
įtaką Europos žmonių . akyse 
nupuldė Amerikos klaidinga 
politika. Tuo Lippmanas esąs 
giliai įsitikinęs.

Lippmanas tiktai patvirtina

Gerai, kad Jungtinės Arabų 
Respublikos prezidentas Nas- 
seris vyks Tarybų Sąjungom 
Tegu jis savo akimis pamatys 
socializmo laimėjimus. Blogo 
nepadarys, o gero bus nema
žai.

Nesijuokite, šiuo tarpu Ta
rybų Sąjungoje lankosi seno
ji Belgijos karalienė. Jos var
das Elzbieta. Ji jau atšventė 
savo 81-ąjį gimtadienį!

lif Elzbietos galėtų daug pa- 
sijnokyti Naujienų ir Keleivio 
redaktoriai. Jie dar vis Ta
rybų žemę tebepalaiko pra-

svarbią vietą. “Jeigu pirki- 
kas nekalba mūsų kalba, 
tai mes kalbame jo kalba, 
bet garsiname savo pre
kes”, — sako Carl Spielvo- linkui atominių bombų ban- 
gel. ' dymo. Tarybų Sąjunga su-

Garsinimų pilna ne vien laikė bandymus ir prie to 
spaudoje, bet ir televizijoje, kvietė Amerikos ir Anglijos 
Garsina anglų kalba, garsi- valdžias, bet 
na ir kitokiomis kalbomis, tik dar daugiau 
Charles Baltin, WHOM sto- prie bandymų,” 
ties vice-prezidentas, sako,; Tass. “Gaila, bet 
kad virš 500 radijo ir tele-'1 do; kad jie nenori taikos, 
vizijos stočių turi’ neanglD- 
komis. kalbomis programas 
ir garsinimus.

Amerikoje 
skubinasi j 
— sako, 

tai ro- i

iINDIJA ĮRENGS 
SVARBŲ KANALĄ

New Dehli. — Indijos vy
riausybė pradėjo darbus 
prakasimui 425 mylių ilgio 
kanalo. Kanalas bus baigtas 
į dešimts metų. Jis praside
da iš Punjob provincijos ir 
tęsis iki pietinės Ra
jasthan provincijos. Virš 
200,000 šeimų galės gyventi 
dabartinių sausrų srityje ir 
į metus pasigaminti virš 
milijono tonų grūdų.

Kuala Lumpur, Malajus. 
—Premjeras Rahman rei
kalauja partizanus pasi
duoti.

Amerikiečiai yra 
prieš atomų bombas

’New Yorkas. — Apie 
šimtas žmonių pikietavo 
Jungtinių Tautų buvainę. 
Pikietininkų dele g a c i j a 
įteikė Jungtinių Tautų nu
siginklavimo komisijai pe
ticiją, kurioje siūlo, kad vi
sos ^alys tuojau sulaikytų 
atominių ginklų bandymus.

Iš Philadelphijos atmar- 
šuoja pėsčių apie 100 pikie
tininkų. Kita tokia pat gru
pė ateina iš Conn, valstijos. 
Maršuojaričios kolonos neša 
vėliavas ir plakatus su už
rašais: “Walk for Peace”, 
“Urge all nations to stop 
atom bombs!!”

keiktu kampu ir savo vaikus 
ja tebegąsdina!

Aną vieną negražią dieną už
einu pas savo itališkos kilmės 
bučerj (mėsininką). Nusiskun-* 
džiu aš jam dėl blogo oro. Jis 
pasideda kirvį ir pradeda 
moksliškai:

—Paimk galioną nusistovė
jusio vyno ir įmesk akmenuką 
ar ką nors panašaus. Kas at
sitiks? Ogi ant dugno nuosė
dos susidrums ir pradės mai
šytis po visą bonką. Savo aki
mis matysi. Lygiai taip mums 
orą sudrumstė atominės bom
bos.

Negalima nesididžiuoti tuo 
faktu, jog šiemet' mūsų šalies 
kolegijas ir unievrsitetus lanko 
3,068,000 jaunų vyrų ir mo
terų. Gal įdomiausia bus tas, 
jog šių aukštųjų mokyklų stu
dentų skaičius paskutiniais še- 
šeriais metais paaugo 43 pro
centais!

Mūsų jaunimas veržiasi į 
mokslą. Taip ir reikia.

Mokyklos pilnėja, o bažny
čios tuštėja — tokia šių laikų 
tikrovė.

doleriu
nauju namų statybai

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasi
rašė bilių, kuris skiria $1,- 
800,000,000 naujų n a. m ų 
statybai. Valdiški ekono- 

hnistai sako, kad už’tuos 
i pinigus bus galima pastaty
si 200,000 vienos šeimos 
namų ir darbo gaus iki 500' 
tūkstančių darbininkų. ;

Suprantama, kad kiekvie-'pat tarpti J. P.i Mitchell, 
na toki žingsni galima tik darbo sekretorius, nurodo.

Pati vyriausybė pripažįs
ta, kad stokuoja apie trijų 
milijonų gyvennamių; per 
penkerius metus reikia pa
statyti apie 10 milijonų na- 

imu, idant išeiti iš namu 
■ stokos.

Nors valdžios žmonės sa
ko, kad' prie naujų namų 

(statybos galės gauti darbo 
j 500,000 darbininkų, bet tuo

na tokį žingsnį galima tik darbo sekretorius, 
pasveikinti. Bet to, kas da- jog netrukus nedarbo ap‘- 
roma, toli gražu negana ne- drauda jau pasibaigs 2,- 
darbo nugalėjimui. 1300,000 esamų bedarbių.

u

pasibaigs 2,-

VIENU KARTU GIMĖ 
ŠEŠI KŪDIKIAI

Tehranas, Iranas. — Ne-;
toli Ahwazo miesto

PRANCŪZIJOJE BUVO 
DIDELIS STREIKAS
Paryžius.—Virš milijono 

Fate-' darbininkų streikavo 24 va-
meh, Hernando žmona, per- landas, 
eitą savaitę pagimdė ketu
ris sūnus ir dvi dukteris. 
Motina ir vaikai yra sveiki.

1903 metais, Afrikoje, 
viena moteris buvo pagim
džiusi “sextupleta” — pen-

Washingtonas sako: 
“Tai propaganda”

Washingtonas. — D

s:gaminęs “:
tai bus “tik Sovietų propa-! valdžios nesusilaikys nuo 
ganda”.

Po Sovietų paskelbimo
mūsų Valstybės departmen- tai Sovietai bus priversti 
tas tuojau išleido pareiški- vėl gaminti tas bombas, bet 
mą. John F. Dulles įspėja jau visas pasaulis matys, 
“laisvąjį- pasaulį!’ neklau- kąs tame yra kaltininkas, 
syti Sovietų, bet laikytis se-j G1.onlyko išjuokg tūlų 
noSlOS politikos. ompinkipčin nra«imanvnn>«

ruošimo atominio 
mo ant Tarybų Sąjungos.

Jie reikalavo val
džios, kad pakeltų nuo 10 
iki 25 procentų darbininkų 
algas visose nacionalizuoto
se darbo šakose. Iš priežas
ties streiko sustojo busai, 

____ ____v__ t t traukiniai ir todėl apie 5,- 
kis berniukus ir mergaitę, 000,000 kitų darbininkų nt- 
Bet visi mirė' Yra žinoma galėjo pasiekti darbo. Dar- 
pasaulyje tik keturi atsiti
kimai, kur buvo gimę šeši 
kūdikiai, bet visais atsitiki
mais vaikai mirė.

bo unijų vadai sako, kad 
streikas bus pakartotas, jei
gu reikalavimai nebus pa-

PAAŠTRĖJO KOVA
KUBOS VALSTYBĖJE

I

Havana. — Kubos- dikta
torius Batista metė dau
giau jėgų sutrėškimui taip Maskvos dienraščio “II riausybė už d a r o 
vadinamų “sukilėlių”. Jis Tempo” korespondentas.prostitucijos namus, ir to- 
sako, kad jis greit sunai-j Maskvoje jis kalbėjosi su dėl virš 100,000 moterų “ne- 
kins savo priešus. Tuo kar- Chruščiovu. Sovietų vadas'tenka darbo”. Tuo pat kar
tu “sukilėlių” vadas Castro patarė, kad Italija pasi
sako, jog apie vidurį balan- • trauktų iš NATO ir laiky- 
džio jis jau bus Kubos tusi neutrališkai. “Ar dar 
valdonas. Jo užnugaryje j nepakankamai italai nuken- 
stovi tam tikros Jėgos tėjo sekdami Mussolinio ka- 
Amerikoje.

PATARIA ITALIJAI 
BŪTI NEUTRALIŠKAI
Roma. — Tik grįžo išu

JAPONIJOJ PANAIKINO
VIEŠĄ PROSTITUCIJĄ
Tokio.— Japonijos, vy-

viešus

rinę politiką?! 
Chruščiovas.

s a k e

tu valdininkai sako, kad Ja
ponijos gatvėse, be jokio le
galizavimo, yra virš 300,000 
moterų,, kurios parsidavinė- 
ja.

Prostitucija yra išdavas 
netikusios santvarkos.

Nuskendo laivas - 
žmones išgelbėti'

Amsterdamas. — Gražus 
ir 'naujas keleivinis norve
gų laivas užsidegė ir nu
skendo Indijos didjūryje. 
“Skaubryn” laivas buvo 
beveik 10,000 tonų, gerai 
įrengtas ir vežė apie 1,300 
keleivių. Nelaimė įvyko^apie

nuo Somąlijos.
Netolimai buvęs anglų 

laivas. “Sydney” išgelbėjo 
keliauninkus ir norvegų 
laivo įgulą. Sako, kad ne
laimėje žuvo tik vienas 
žmogus..

EISENHOWERIS SAKO 
NEKREIPS ATIDOS i

Washingtonas. — Prezi-j 
dentas Eisenhoweris pasi-l 

i tarime su spaudos atstovais 
pareiškė, kad “Amerikos 
valdžia neima atidon Sovie
tų sulaikymą atominių bom
bų bandymo”.

Išeina, jog Washingtone 
negalvoja atsisakyti nuo tų 
ginklų. 4

amerikiečių prasimanymus 
apie “švarias ato mines 
bombas”. Jis sakė: “Koks 
gali būti žmogui skirtumas, 
ar jį užmuš “švari atominė 
bomba”, ar “nešvari?!”.

CHRUŠČIOVAS VYKSTA 
Į VENGRIJĄ

Budapeštas. — Tarybų 
Sąjungos delegacija vyksta 
į Vengriją. Važiuos Chruš
čiovas, Gromyko, Kozlovas 
ir dar keletas Tarybų Są
jungos vadų.

5.000 AMERIKIEČIŲ 
VAŽIUOS Į TSRS

Washingtonas. — Numa
toma, kad 1958 metais virš 
5,000 amerikiečių vyks į 
Tarybų Sąjungą turistais. 
Tai bus didžiausia skaitli
nė po Antrojo pasaulinio 

' karo.
Iš kitu saliu turistai ma

siniai lankosi į Tarybų Są
jungą. 1956 metais jų buvo 
atsilankę 487,000. Numato
ma, kad šiemet^ bus. virš 
500,000. ,

EINA KURSTYMAS 
IR PRIEŠ NEHRU

New Dehli. — Indijos 
spauda teigia, kad tūla fi-| 
nansiniai galinga i 
valstybė veda 
darbą Indijos 
partijoje. Kurstytojai turi tonų, 
viltį, kad jiems pavyks iš 
šaukti nesutikimų parti jo-1 rių. 
je ir paveikti į Nehru. Kaip i 
žinome, Nehru laikosi už Washingtonas. — Po ty- 
taiką pasaulyje, kas kai rinėjimų Antarktikoje ame- 
kam nepatinka. |rikiečiai iš ten pasitrauks.

KINIJA PERKA KVIEČIŲ 
KANADOJE

Ottawa. — Kinijos vy-

INDONEZIJOJE
LIAUDIS LAIMI

Jakarta. — Indonezijos

INDONEZIJA APIE
UŽSIENIO GINKLUS
Manila. — Indonezijos 

ambasadorius pareiškė, kad 
Amerikoje skleidžiami gan
dai, būk Tarybų Sąjunga 
ginkluoja Indoneziją, yra

Tikrumojeužsienio' riausybė jau nupirko Kana- valdžios jėgos užėmė Dong- pras’manymas.
kurstymo doje 45,000 tonų kviečių, galą ir Palų miestus Cele- iš kitur ginklų gauna suki- 
Kongreso Eina derybos dėl 200,000.bes saloje. Sumatroje vai- lėliai, nes jie yra užsienio 
/~\ T 1 4*111*1 4 t •• TZ" v* z-1 11 lz"lr t t /Nr»l i i Ci ! zl rC ♦ 1 i 1 v i za a 4-m O TA i O 1

JAU PUOŠIS HITLERIO 
TEIKTAIS MEDALIAIS
Bonna. — Vakarų Vokie

tijos parlamentas nutapė, 
kad vokiečių armijos kari
ninkai ir kareiviai gali ne
šioti “garbės medalius ir 
kryželius,” kuriuos gavo 
laikė pereitojo karo, tai yra 
nuo Hitlerio valdžios. Tik 
reikalauja, kad dar nene
šiotu svastikos ženklo.

gaus
Kanada už kviečius 

apie 10 milijonų dole-
džios armijos daliniai stu
miasi per kalnus linkui Pa- 
dango miesto.

Bridigeport, Texas. — Su
simušė “C-124” karinis lėk
tuvas. Žuvo 16 žmonių.

agentai.

Washingtonas. — Ameri
can Newspaper Publishers 
Ass’n prašo Kongreso, kad 
mažiau varžytų žinias apie 
valdžios veiklą.

Seoulasz — Pietų Korėjo
je prasidėjo Amerikos kapi
tono M. Kemp teismas. Jis 
sumušė vietos berniuką, 
įgrūdo į dėžę ir lėktuve iš 
vežė į amerikiečių stovyk-

■
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ATOMŲ BOMBOS IR UŽSISPYRIMAS
Ateityje žmonijos istorikai stebėsis iš Jungtinių 

Valstijų dabartinio nusistatymo atominių ir hidrogeni
nių bombų klausime. 1945 metais,, kada Amerikos lėktu
vai numetė dvi atomines bombas ant Hiroshimos ir Na
gasakio miestų Japonijoje, tai buvo 200,000 žmonių už
mušta ir sužeista. Tos bombos buvo keleriopai silpnesnės, 
negu kurias dabar gamina.

Po to baisaus įvykio, mokslininkai, nuoširdūs politi
kai ir liaudis rūpinosi, kad atominės bombos būtų už
draustos, kad jų gamyba ir bandymai būtų sulaikyti.

Dar taip neseniai arti 10,000 pasaulinių mokslininkų, 
jų tarpe apie 3,000 Jungtinių Valstijų, įteikė Jungtinėms 
Tautoms reikalavimą, kad jos veiktų dėl atominių ginklų 
uždraudimo. Ir dabar iš eilės valstijų amerikiečiai mar- 
šuoja į New Yorką, kad paveikti į Jungtines Tautas ato
minių ginklų uždraudimo reikale.

Per metų eilę Tarybų Sąjunga siūlė uždrausti ato
minius ginklus, sulaikyti jų gamybą ir bandymus. Bet 
visi jos planai buvo atmesti. Kiek daug kartų Indija ir 
kitos didelės valstybės ragino sulaikyti atominių ginklų 
bandymus ir net nustatė tam laiką, bet kiekviename at
sitikime mūsų Valstybės departmentas pasipriešino.

Dabar Tarybų Sąjunga paskelbė, kad ji susilaiko 
nuo atominių ginklų bandymų ir prie to kviečia Angliją 
ir Ameriką. Bet mūsų Valstybės sekretorius spaudos at
stovams kartojo: “Niekas kitas, kaip tik Sovietų propa-i 
ganda”... “Tai tikras Sovietų propagandos laimėjimas”.!

Kokia propaganda? Koks Sovietų laimėjimas? Tai! 
kodėl mūsų šalis negalėtų vesti tokios propagandos? At;1, 
sisakykime nuo atominių ir hidrogeninių bombų bandy
mų ir mes tai]) pat laimėsime. Jeigu Tarybų Sąjunga su
laiko bandymus, tai kodėl.mums to nepadaryti? .Kode) 
beiti prie to, ko visame pasaulyje trokšta mokslininkai, 
kurie žino ir supranta atominių ginklų pavojų? Kodęl 
neiti tuo keliu, kurį siūlo visų .šalių darbininkai? Kodėl 
yra toks užsispyrimas? ,i( . f, * ’

Anglijoje liaudis kovoja prieš atominių ginklų bazes.

KOMUNISTAI, PIETINĖ 
AMERIKA IR SOVIETAI

Kai kurie Jungtinių Vals
tijų politikieriai žiūri į Pie
tinę ir Centrinę Ameriką 
kaip į savo koloniją. Jie tu
ri tam (medžiaginio) pa
mato. Eilėje tų respublikų 
Amerikos kapitalistai pil-' 
nai kontroliuoja gamtinius 
turtus ir pramonę. Jie bili-V UI x U UlKj .11 l*7,1, ™x * x -1

jonus dolerių yra ten įdėję e^s’.
ir bilijonus dolerių turi

Politiniai Pietų Ameriko
je, o ypatingai Centrinėje, 
valdžios laikosi išvien su 
J u n g t inėmis Valstijomis. 
Kurios' elgiasi kitaip, kai]) 
darė‘ Peronas, prieš tas iš
kyla “revoliucijos.”

Darbininkų j u d ė j i m as

kia paslaptis, jog jis, kaip vi
si vlikininkai, ištroškusiai 
laukia Liet. laisvės 
dvarininkų, buožių ir kapi
talistų viešpata y i m u i su
grįžti. Kitokios laisvės jie 
nepripažino ir nepripažįs
ta.

Betgi tai visiškai nepasie- 
ikiamas tikslas. Tai puikiai 
žino p. Blazas ir visi jo ko-

Taip pat visa ta taip va
dinama “tautų laisvinimo 
politika,” apie kurią laikas 
nuo laiko sušunka mūsų 
Valstybės sekretorius Dul-j 
lesąs, yra apgavyste. Soci
alistinio pasaulio tautos ją 
atmeta su. giliausiu pasi
piktinimu. TaL skaito kiši
musi į jų vidujinius -reika-

žiauriai persekiojamas, • Iš 'll!s ir drumstimu tarptauti- 
21-nos respublikos tik pen-, uuj vandenų, taikos ardyto
jose (Argentinoje, Bolivi-, JlJ Jr nauJ° kai’° kurstyto-

nių vandenų, taikos ardyto-

skubinomės į L.L.D. ap
skrities posėdį. Posėdyje 
dalyvavo Plėfienė, Mulokįū- 
tė, Kazlauskas, Puodis, ISip* 
čius ir A. Žemaitis iš Balti- 
morės. Iš kuopų raportų 
pasirodė, kad apskritis pa
augo narių skaitliumi, na-

filadelfiečiusAtšilau .kilis pa
Karts nuo karto, nors nė

ra būtino reikalo, norisi at
silankyti pas philadelphie- 
čius. Mat, šioje, apylinkėje 
mums teko praleisti daugelį 
metų, todėl čia turime daug 
idėjos draugų.

Pirmiausia apsilankėme 
pas visų gerbiamą Oną Zal- 
ner, kuri neseniai sunkiai 
sirgo, bet pastaruoju laiku 
šiek tiek sutvirtėjo ir po 
daktaro priežiūra laikosi 
tvirtai. Kada Ona sirgo, tuo 
pačiu laiku ir Jonas Liesu
tis, kuris gyvena jos name, 
likos suparalyžiuotas. Koks 
sunkumas šeimynai reikėjo 
pergyventi, tai sunku ir pa
sakyti, nežiūrint, kad ir tu
rėjo namuose norsę. Su vi
sos šeimynos parama, tie 
visi sunkumai pergyventi ir 
pats Liesutis šiek tiek jau
čiasi geriau.

Apleidę Zalner namus, 
pasukome link draugo Lip
čiaus į Eddyston. Drg. Lip
čius turi valgomų daiktų 
krautuvę, kur radome jį 
besidarbuojant. Keletas me
tų atgal drg. Lipčius turėjo 
visokių negalavimų, bet su 
daktaro dėdės pagalba, tie 
visi negalavimai likos atras
ti, ir šiandien, nors reikia 
prisilaikyt dijetos, turi at
sisakyt nuo daugelio daly
kų, drg. Lipčius jaučiasi pu
sėtinai gerai. Todėl labai 
linksma, kad jo sveikata 
pusėtinai geram stovy j.

Buvo pasitarta, pasikal
bėta apie bėgamus gyveni
mo reikalus, ‘ daugiausia 
apie spaudą. Nežiūrint, kad

drg. Lipčius pasiturintis, jis 
laikosi su progresyviais. Jo 
parama mums nepavaduo
jama. Per daugelį metų 
laikyti pas mumis parengi
mai neapsiėjo f 
Lipčiaus. Vieną sykį, atva
žiavęs pas mumis į Avalon, 
man sako: “Draugas Be
kampi, tu pristatyk gėrimą, 
o aš pristatysiu valgį ir su
rengsime Laisvės naudai 
pas jumis išvažiavimą”. Iš 
to parengimo buvo padary-

be draugo rįų ūpas pakilęs ir kuopos
rengiasi pasiųsti delegatus 
į L.L.D. suvažiavimą, kuris 
įvyks 6 d. liepos Pittsbur- 
ghe. Manoma pasiusti bent 
3 delegatus nuo kuopų ir 
vieną nuo apskrities. “Švie
sos” klausimas buvo svars
tytas, bet Veikiantysis Ko-

ta labai gražios paramos, j mite tas paliko tai išspręsti
Pernakvojus pas draugą 

Lipčių, ant rytojaus nuva
žiavome pas draugus Mer
kius. Namie nebuvo nieko, 
bet kadangi namo durys 
buvo neužrakintos, tai įėjo
me į vidų. Neužilgo parėjo 
draugė Merkienė iš krautu- 
vėe, ir turėjome progą pasi
kalbėti apie daugelį dalykų. 
Daugiausia svarstėme apie 
rengiamą pas mumis išva
žiavimą 22 dieną birželio, ir 
draugė Merkienė prižadėjo 
visais galimais būdais pa
gelbėt surengt.

Draugė Merkienė paga
mino pietus ir mums einant 
sėsti prie stalo, štai ir drau
gas Merkis parvažiuoja na
mo. Prie malonaus, drau
giško pasikalbėjimo apie vi
sokius reikalus, buvo pa
tirta, kad draugas Merkis 
jau išėjo ant pensijos ir pa- 
siluosavo ir darbo verguvės. 
Dabar abudu draugai Mer
kiai ant pensijos, ir reikia 
palinkėti jiems tvirtos svei
katos ir ilgiausių metų.

Apleidę draugus Merkius,

suvažiavimui.
Kadangi baltimorieč i a i 

rengia pikniką birželio 1 d., 
tai likos išrinkta komisija 
suorganizuot 2 busus iš, 
Philadelphijos važi u o t į 
Baltimorę ant pikniko. Į 
komisiją išrinkta Kazlaus
kas, Pletienė ir Mulokiūtė. 
Komisija mano: jei nebus 
galima suorganizuot 2 bu- 
su, tai vienas bus tikrai, ir 
šalia to, 3—4 automobiliai.

Kadangi suvažiav i m a i 
L.D.S. ir L.L.D. įvyksta 
tuo pačiu laiku ir tam naš
čiam mieste, tai pasidaro 
lengva kelionė nuvažiuot į 
Pittsburghą. Vienas iš tu
rinčių automobilius, kaip 
Merkis, Pletienė, Wallant ir 
kiti, gali nuvežt visus dele
gatus. Tik biskelį reikia 
noro ir pasišventimo. Pada
rykite tai, draugai! Jeigu 
jūs tai nenorėsite padaryti, 
tai aš, nežiūrint įmano silp
ną sveikatą, apsiimsiu tai 
padaryti!

jų demagogine skraiste.
Tiek tarybinės tautos, jų 

tarpe ir Lietuva, tiek liau
diškosios demokratijos tau
tos savo likimą yra yra iš- 
sprendusios seniai. Jos ant 
visados apsidirbo su kapita
lizmu. ’ Jos pasuko socializ
mo keliu. Iš to kelio jų nie
kas nebeišmuš. Visiškai vel
tui visos pastangos ne tik 
lietuviškų Blazų, bet visų 
pabėgėlių sudėtos į krūvą.

Tiesa, tiek Lietuvoje ,tiek 
visame socialistiniame pa
saulyje dar toli gražu ne 
viskas pasiekta, ir laimėta, 
ne visi trūkumai ir sunku
mai pašalinti ir išgyvendin
ti. Bet tai reikalas _ 
tų ir kraštų.žmonių. Sapa
liojimai Įajpiė išsilaišviūusių 
tautų išlaisvinimą yra tai
komi silpnavaliams, neno
rintiems 1 i'r nepąjėgiąnti^mš 
rimtai galvoti ir Suprasti

< >Mes galimi -p. Blazą ir 
visus vlikininkus rimtai už
tikrinti: jų ne tik “laisvini
mo klausimas,” bet ir visos 
vi Lt y s sugrąži n t i 1 i e tuvi ų 
tautą į kapitalistinę vergo
vę yra amžinai palaidotos.

joje, Enuadoriuj-e leksiko
je ir Urugvajuje) komūhis- 
tinis veikimas formaliai yra 
legalus. .Kitose šalyse4 jis 
pa va rytas į požemį.

Tarybų Sąjunga ir liau
dies demokratinės respubli
kos ten mažai ir biznio’ tu
ri. 1957 metais Sovietu ir 
liaudiškų respublikų preky
ba. su Lotynų Amerika sie
kė tik $210,000,000.

Bet vėlesniu laiku Lenki
ja pasiūlė Brazilijai $250,- 
000,000’kredito, už kurį pa
sirengus • pastatyti plieno 
gamybos ir kitokių fabrikų.

1957 m. pabaigoje Chruš
čiovas sake,, kad Tąrybų Są
junga. suiiW .pirkti’įy.azį- 
iijoje už $750,000,000 kavos 
ir iJitėkid : reikrhehųl,. užmo
kėdama plieno fabrikų sta
tybai' įrengimais ii1 niasino- 
!misr ’ 1J • > ' > ’ i ■ ■ 1 ■ .

u tau
J. A. Bekampis

Darbo Unijų Taryba, kuri atstovauja 8,000,0(00 darbiųjų-•
kų, reikalauja sulaikyti 'atominiu bombų ^ndymusU ' ■ ■ taikriteai Pietų ', -

Vakarų Vokietijoje. Darbo Unijų Fedėraciją, kuri ,koie. Vis^dažniait pasisako šių laiku tikrove, 
atstovauja 6,000,000 darbininkų, reikalauji to paties’.‘Ja- hfnjnr.i>nMiri«' iv Shviotmuni 
ponijoje ne vien darbininkiškos; bet ir bizniškoš’1 orghhi-! i 
zacijos stoja prieš atomų bombas. Indija, kuri tūi’i apie’ 
400 milijonų gyventojų, jau seniai stoja prieš atominius 
ginklus. ’ { 1 '

Tarybų Sąjunga, Kinija, liaudiškos respublikos, ku
rios turi arti bilijono gyventojų, visas laikas Stoja *už 
uždraudimą atominių ginklų.

Dabartinė Anglijos vyriausybė, Vakarų Vokietijos 
valdžia, Italijos valdonai ir patys žino, kad stodami už 
atominius ginklus, jie eina prieš savo liaudies valią.

Iš viso matome, kad pasaulyje žmonės nori taikos ir 
pirmoje vietoje reikalauja uždrausti baisaus naikinimo 
atominius ir hidrogeninius ginklus. Tam priešinasi tik 
valdovai, kurie myli kartoti, kad jie yra pastatyti į val
džią žmonhi valios ir tarnauja dėl tų žmonių. Gyvenime 
pasirodo, kad jie nenori suprasti liaudies valios ir išgirs
ti jos balsą

kų, reikalauja sulaikyti atominių bomb,ų bąndymųs

l<ad fLėnkij.ds' ir Sovietų pa^ 
siūlymai yvti- naudingi pa-’ 
kėliniui ’ savosioK' ’ industri- 
;joK‘‘ - ' ■ - < >' ,
, Lotynams patinkū, kad 
Sovietai palūkanomis ima 
;t-ik: 2M> procento;

ATIDĖTAS IR 
PALAIDOTAS

Klaipėdos pabėgėlių

PROPAGANDA VIETOJE APŠVIETOS
Per radiją ir televizijos įrengimus mūsų vyriausybė 

duoda taip vadinamą “Apšvietos programą”. Prie tų pa
veikslų priklaso pastaruoju laiku rodomi “istoriniai” 
vaizdai “The Russian Revolution”, būk supažindinimui 
amerikiečių su įvykiais Rusijoje prieš 40 metų. Dažnai 
prie tos “apšvietos” prisideda įvairios firmos ir didelės 
krautuvės, padengdamos televizijos lėšas.

“The Russian Revolution” judis tęsiasi ištisą valan
dą laiko. Paveikslų tarpe yra ir istorinių, bet jų sugru
pavimas ir sujungimas atliktas propagandos sumetimais. 
Įvykius aiškina W. Van Woorhis. Įžangą ir pertraukose 

‘“istoriją dėsto” Stephan Kennedy. Pastarasis pradžioje 
ir pertraukose Tarybų Sąjungą perstato “tironiška”, 
“laukine”, “žvėriška” ir panašiais “gražiažodžiais”.

“The Russian Revolution” yra istorijos iškraipymas. 
Aiškintojai stengiasi sukelti didžiausią neapykantą lin
kui tarybinės santvarkos, tuo pat kartu ir save pastaty
dami į negudrią poziciją. Jie dėsto, būk Trockis “buvo 
didelis karo strategas”, “jo vadovybėje revoliucija buvo 

\ laimėta”, “jis sumušė Judeničių, Kolčaką, Denikiną, 
Vrangelį ir kitus”.

Keisti “istorikai”: Skleidžia didžiausią neapykantą 
prieš tarybinę santvarką, o į padanges kelia Trockį, ku
ris, pagal jų aiškinimą, yra tos santvarkos “tėvas”! .

Šie “istorikai” iškraipo net ir tuos faktus, kurie ne
liečia tarybinės santvarkos. Parodo Rytų Pru,sijoje rusų 
armijos atakas prie Tannenbergo, kurios įvyko Pirmojo 
pasaulinio karo pradžioje, 1914 metų rugpjūčio 25-31 dd. 
Parodo kelių* vokiškų tankų paveikslus, kurie būk “su- 
trėškė rusų jėgas”. 1914 metais Vokietija neturėjo dar 
nei vieno tanko. Tankus pirmieji pasigamino anglai ir 
pirmu kartu panaudojo prieš vokiečius 1916 metų rugsė
jo 15 d. mūšyje prie Somme.

Arba vėl sako, būk “caras patsai paėmė komanduoti

Klaipėdos pabėgėlių “Ke
leivis” atsikreipęs <į VLIKo 
prezidiumo sekretorių Bla
zą-su dideliu prašymu. Būk 
toks geras, girdi, paaiškink 
mums, kaip dabar stovi 
Lietuvos “laisvinimo byla.”

Na, ir ponas Blazas Ka
nadoje einančioje pabėgėlių 
“Nepriklausomoje Lietuvo
je” (kovo 26 d.) išdėsto sa
vo “filosofijas.” Dalykas, 
sako, yra toks, kad šiais lai
kais tarptautinė padėtis 
yra baisiai įtempta -r- taip 
įtempta, jog vardaų atmu- 
š i m o Sovietų “grėsmės,”. 
“visi kiti klausimai yra ati
dėti į iįalį, jų- tarpe ir pa-, 
very t uju tau tu laisvinimo 
klausimas.”

Ponas Blazas .prisipažįs
ta, kad “šiandien neįmano
ma pasakyti, kuria krypti
mi pasuks ir bus nuvairuo
ta t a r p t a utinė politika.” 
Bet jis ragina VLIKo pase
kėjus ir finansuotojus dėl 
to rankų nenuleisti, net, 
girdi, “ 
dieji, eidami 
pasitarimus ir kompromi
sus, priimtų dabartinį sta
tus quo.” Blazas. pasižada 
“visur ir visada reikalauti 
Lietuvai laisvės, kol tikslas 
bus pasiektas.”

Kokios gi Lietuvai laisvės 
p. Blazas norėtų? Nėra jo-

nenuleisti, 
jeigu pasaullio di- 

su sovietais i

TIK VIENAS TĖRA 
PASAULIUI PAVOJUS

Aną dieną pranciškonų 
Darbininke buvo verkiama, 
kad Vakarų pasauliui galįs 
ateiti galas. Labai gerai 
jam atsako kanadiškis 
Liaudies Balsas (kovo 28 
d.). Skaitome:

Darbininkas veltui verkia 
dėl Vakarų pasaulio. Jis ne
žus. Mokslas, technika, kuri 
smarkiai kyla socialistiniame 
pasaulio sektoriuje, nesugriaus 
pasaulio. Priešingai, padės 
žmonėms pakelti savo būvį. 
Žus tiktai tas, kas buvo ir yra 
negera. Tai jau toks dėsnys. 
Laimi visur ir visuomet tik tai, 
kas yra geresnio,'pranašesnio. 
Darbininkas gali būti tikras, 
kad tikėjimas, ant kurio jo lei
dėjau Taikosi kaip skruzdė ant 
vandens įsikibusi į šiaudą, lai
kui bėgant sugrius. Jo nega
lės išgelbėti jokios pastangos. 
Bet žmonijai dėl to jokių nuo
stolių nebus.

Vakarų ir Rytų pasauliams 
yra tik vienas pavojus. Tai 
nuklinis karas. Jis galėtų pra
žudyti visą žmoniją. Apgailė
tina, kad Darbininkas neran
da reikalo kovoti prieš šį pa
vojų. Priešingai, jis susirūpi
na, jei kas pakelia balsą prieš 
karo kurstymą. Darbininkas 
daugiausia susirūpinęs, kad 
socialistiniame sektoriuje kyla 
mokslas, technika, kultūra. 
Taigi, kas liečia Darbininką, 
jis visai nesistengia, kad Va
karų pasaulis nežlugtų.

■ armiją po Tannenbergo mūšio”. Caras atsistojo į koman- 
dieriaus vietą tik 1915 metais, pabaigoje rugpjūčio, tai 
yra metai laiko po Tannenbergo mūšio.

Šis judis nėra istorija, bet piktą propaganda, kuri 
neturėtų rasti vietos tarpe taikoję. gyvenančių valstybių.

Žinios iš Uruguajaus
1 šiais 1 metais 1 Karnavalų 

links’mįntmafeis vykšta kiek 
silpriiau, negu kitais praei
tais metais. Miesto valdyba 
mažiau pinigų paškyrė ’tam 
reikalui. Kai kurios priva1-' 
čios įmonės ir - komercinių 
įstaigų savininkai nepajėgė 
karnavalų linksmumui ūpo 
pakelti.

Urugvajuje Karnavalai 
tęsiasi virš mėnesį laiko nuo 
Užgavėnių. Kitose Pietų 
Amerikos valstybėse Kar
navalai baigiasi “pelenų die
ną”, o čia tikyba nepavei
kė žmonių ir jie linksmina
si ir tęsia karnavalus iki 
kovo 17 d. / AS.

Skurdus Karnavalas
! I

Kiek atsimenu, Montevi
deo mieste tokio, skurdaus 
Karnavalo nebuvo. Miesto 
centrinėse gatvėse užtvin- 
davo žmonių jūra, o šiais 
metais nebuvo ko pasižiūrė
ti. Karnavalų vežimai be
veik pranyko. Šiais metais 
privačios įmonės ar komer
cinės įstaigos nu s a m d ė 
žmones vežimams traukti. 
Atrudo baudžiavos laikai. 
Vyrai traukia antikinės 
konstrukcijos vežimus, su 
keliomis pusnuogėmis mer
ginomis ant jų, už mažą at
lyginimą, dešimts ir dau
giau kvartalų, kol visos jė
gos. išrenka. Tiktai visokių 
smulkių prekių pardavėjų 
šiais metais padaug ė j o. 
Šiais metais Karnavalas ne
sužavėjo žiūrovų savo iškil
mingumu. —Niaktutis

Skerdyklų darbininkų 
padėtis blogėj a

Iki šiol dar nesutvarkyti 
skerdyklų darbininkų rei
kalai. Jie dar negavo reika
lingo užmokesčio už paliuo- 
savimą iš darbo. Kol kas 
tiktai sindikatai su valdžios, 
atstovais tariasi, sušaukia 
vieną kitą darbininkų susi
rinkimą, bet liūdna ir nepa
kenčiama darbininkui pade-

tis tęsiasi. Įvairių profesi
jų, dąrbininkų bedarbių 
skaičiais didėja.

Mažai laivų; užsuka į 
Montevideo prieplauką 

t

Būna dienų, kad nei vie
nas .transatlantinis laivas 
nebeužsuka į Montevideo 
prieplauką. Neužsuka nei 
pasiviešėti.

Tam yra įvirių priežas
čių. Importui šalis neturi 
pinigų. Išgelbės . kritišką 
ekonominę padėtį eksportas 
į socialistines šalis. Dabar 
eksportuojami kailiai ir 
vilnos į Tarybų Sąjungą.

Darbas

Redakcijos Atsakymai
Julia Shapran, Philadel

phia, Pa.—Ačiū už prisiun- 
tima iškarpų. Kai kuriomis 
pasinaudosime. “Tegu žydi 
gėlės,” kaip matote, jau til
po.

6 METŲ MERGAITEI 
400,000* DOLERIŲ

Karen Guy, 6 metų mer
gaitė iš White Plais, laimė
jo $400,000 už sužeidimą 
auto nelaimėje. Ji yra supa
ralyžiuota.

LAISVOJI
SAKYKLA

“Laisves” 40-tame nume
ryje John P. Koch iš Mia
mi, Ei a., rašo:

“Esu pilnai patenkintas 
su žiniomis ir straipsniais, 
šešių puslapių yra daigiau 
skaitymo ,negu ketui’ 
puslapių.”

Rodos, ir 5 metų vaikas 
atskiria, kur 6, tai ne 4. 
Galima pasakyti, kad da
bar “Laisvėj” šešių pusią- 
pių telpa geresnių ir įvai
resnių raštų.

Toliau Koch nuostabau- 
ja: “Aš nežinau, kodėl kai 
kurie skaitytojai norėjo su- 
\ ienyti su ‘Vilnimi,’ tai yra, 
‘Laisvę’ numarinti.” i

Suvienijimo reikalą kėlė 
skaitytojai ne kad “Laisvė” 
blogas laikraštis, ne kad 
“Laisvės” vardo įsikibus 
laikytis, bet atsižvelgiant į 
esamąją padėtį: dėl susenė- 
jimo ir nykimo mūsų atei
vių kartos šioje šalyje, >dėl 
ekonominio sunkumo. Taip 
pat, jog “Vilnis” negi yra 
priešingos srovės laikraštį. 
Tie patys redaktoriai iš 
“Laisvės” dirbtų “Vilnyje.” 
Tai kur čia sensas kalbėti 
apie kokį numarinimą?

Nesuprantama, kodėl “L.” 
redakcija nepastebėjo John 
Kochui? D. J.

I

SVEIKINKIM VEIKLŲJĮ DRAUGĄ
(Dfaugui Juozui Weis>sui jo 70 metų amžiaus ir 

50 metų veiklos sukaktim, kovo 29, 1958.)
Šiandieną mes minim labai darbštų žmogų, 
Kurs dirbo dėl liaudies gerovės ščyrai, 
Kurs visą gyvenimą savo taip, brangų 
Praleido dėl labo vargdienių tiktai;
Kurs aiškiai suprato, kad kelias teisingas,
Kuriuomi kad eina marksistai draugai,
Ir sakė, kad kelias vargdieniams naudingas, 
Nes. juoju beeinant išnyktų vargai.
Tad sveikinkim, gerbkim šį veiklųjį draugą, 
Tai yr’ Juozą Weissą širdingai, karštai!
Nes jam uoliai veikiant mūs eilės paaugo —
Tą liudija, rodo jo šviesūs darbai. - y

Jonas Juška
... ..... —-— . —...... . ... -       »" 1 ■ » ■

2 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad,, bal. (April) 4, 1958'

i



ĮVAIRUMAI
Upie žymius žmones

Rašo D. M. šolomskas
THOMAS JEFFERSONAS DIDYSIS KOVOTOJAS

Vienas iš pažangiausių I Philadelphijoje. Thomas 
kovotojų už Amerikos žmo-i Jeffersonas paruošė Vir- 
niu laisvę buvo Thomas Jef- ginia kolonijos delegatams 
fersonas. Jis buvo autorius!rezoliuciją, reikalaujant A- 
nemirtingojo dok u m e n t o|merikos atsiskyrimo nuo 
“Nepriklausomybės Dėklą-1 Britanijos.
racijos.” “Jeigu Jefferso-I Kai kuriems delegatams 
nas būtų daugiau nieko ne-j jo pasiūlymai pasirodė per 
parašęs nei sukūręs, šis vie-!daug dideli. Jie rezoliuciją 
nas jo istorinis darbas bū- sušvelnino. Bet gyvenimas 
tų jo vardą istorijoje pada-j patvirtino, kad Jeffersonas 
ręs nemirtinu . Betgi jis at-1 buvo teisingas, kad tik per 
liko daug daugiau,” — rašo'karą Amerikos žmonės iško-

Thomas Jeffersonas buvo! . 
ne vien šio dokumento auto-i 
rius, bet jis buvo Amerikos Į74 
diplomatas ir prezidentas. Į 
Jis buvo nuolatinis liaudies i 
draugas, kovotojas. Jis į ra-1 
še į “Neprikl'au s o m y b ė s 
Deklaraciją,” “kad visi!

1775 metų gegužės mėne- 
Philadelphijoje įvyko 

n t r a sis Kontinentalinis

kad jiems jų Kūrėjas davei 
tam tikras neatimamas tei
ses; kad tarp tų teisių yra 
Ivgvbė, laisvė ir siekimas « < ’ «z '

., laimės...”
Ir Jeffersonas visada gy

nė ši savo įsitikinimą.
Thomas Jeffersonas

Jis gimė vargingoje far
mer i o šeimoje, Virginijos 
kolonijoje, 1743 metais. Ka
da tėvas mirė, tai Thomas 
buvo tik 14 metų amžiaus ir 
ant jo pečių suvirto didelės 
šeimos užlaikymas ir far- 

' merio darbas.
Bet jo motina buvo kilus 

iš garsiosios Randolphų šei
mos, tai tas Thomui davė 
progą mokytis. Suaugęs ve
dė turtingą našlę Shelton, 

* kuri turėjo 40,000 akrų že- 
mės ir 135 vergus.

Jef- 
nuo 
Šis 

mobili-
jėgas ir

les ir 16b vergus.
Jeffersonas iškilo į turtin-'

THOMAS JEFFERSON

Kongresas, kuriame ir 
fersonas" buvo delegatu 
Virginijos k o 1 o n ijos. 
Kongresas nutarė 
zuoti amerikiečiu
ginklo pagalba atremti bri
tus. Mėnesis po to Bostone, 
prie Bunker Hill, įvyko 
ifrnerikiečių mūšis prieš
Anglijos karines jėgas.

1776 metų liepos 4 d. Phi
ladelphijoje vėl susirinko 
Amerikos kolonijų atstovai 
į Kongresą. Tada ir paskel
bė Thomas Jeffersono pa
rašytą “Nepriklausomybės 
Deklaraciją”1 už šios šalies

ir atsteigta revoliucijos lai
kų demokratinė dvasia.

1800 metų pabaigoje Jef
fersonas buvo išrinktas 
Jungtinių Valstijų prezi
dento vietai.

1801 metais prieš jį buvo 
padalytas suokalbis — nu
versti jo valdžią. Bet suo
kalbis buvo susektas ir iš
blaškytas.

Jeffersonui prezidentau
jant padalyta visa eilė nau
dingų patvarkymų, priimta 
įstatymų, prašalintas “Ali
en and Sedition Acts — ža
lingas įstatymas. Jefferso
nas išbuvo du terminus 
prezidento vietoje. Trečiam 
terminui jis atsisakė kandi
datuoti, pasiremiant Wash- 
ingtono tokiu pat pasielgi
mu.

Jeffersonas mirė 1826 m. 
liepos 4 d., tai yra Ameri
kos “Nepriklausomybės De
klaracijos” paskelbimo die
na.

Norintiems plačiau susi
pažinti su Jeffersono veikla 
ir role patariu skaityti A. 
Bimbos knygoje “Amerikos 
Prezidentai” ir L. Prūsei- 
kos straipsnį knygoje “A- 
merikos Demokratijos 
gėjai.”

Stei-

KALENDORIUS
Svarbesni įvykiai balandžio menesyje

Kišeninis radio
telefonas

giausių žmonių eiles, bet jis 
savo sieloje ir gyvenime pa
siliko nuolatinis vargingųjų 
draugas. Niekas kitas tiek 
daug nekovojo, tais laikais, 
prieš reakciją, prieš turtin
gųjų kėsinimus ant darbo 
liaudies teisių, prieš turčių 
reikalus ginantį Aleksandrą 
Hamiltoną, kaip Jefferso
nas.

Ir nors Jeffersonas, ves
damas turtingą našlę, buvo 
pralobęs, buvo pasiekęs ad
vokato mokslą, bet jis se
natvę baigė nubiednėjęs, 
kad net savo didelę biblio
teką pusdykiai p ardavę 
Kongresui. Ir tatai įvyko 
tik todėl, kad jis nesirūpino 
savo asmens gerove, asmens 
turtais, bet nuolatos rūpi
nosi liaudies ir šalies rei
ktais, plačiosios žmonijos 
gerove ir jos reikalais.

KOVOJE Už 
NEPRIKLAUSOMYBĘ
Amerikos kolonijų žmo

nių gyvenimas vis darėsi 
sunkesnis, nes Anglijos ka
rališka valdžia žiauriausiai 
juos išnaudojo. “Nepriklau
somybės Deklaracija” sa
kė: “Dabartinio Didžiosios 
Britanijos karaliaus istori
ja yra istorija pakartotinių 
skriaudų ir uzurpavimų, 
kurių visų tiesioginis tiks
las yra įsteigti šiose valsti
jose absoliučią tironiją.”

Prieš britų tironiją, prie
spaudą, persekiojimus išsto
jo Amerikos kolonijų gy
ventojai. Britai į žmonių 
pasipriešinimą atsakė dar 
didesniu savo spaudimu ir 
puolimu.

17z4 metais Amerikos ko
loj^ jos pasiuntė savo dele
gatus į Pirmąjį Kontinen- 
talinį Kongresą, kuris įvyko r

SUNKIAUSIA KOVA
Sunkus ir ilgas buvo A- 

merikos liaudies karas už 
laisvę. Net ir po to, kai bri
tai buvo sumušti, jų armi
ja pasidavė, dar ilgai anglų 
kariniai laivai puolė ameri
kiečių pajūrio miestus ir 
kenkė prekybai. Anglija 
veikė į kitas valstybes, kad 
jos nepripažintų Jungtinių 
Valstijų. Tik 1783 m. Angli
ja pasirašė su Jungtinėmis 
Valstijomis taikos sutartį.

Amerikos žmonėms laimė
jus karą buvo labai svarbu 
laimėti pasaulyje diploma
tijos srityje. Atminkime, 
kad tada dar visur viešpa
tavo karaliai, kurie į Ame
rikos respubliką žiūrėjo 
taip, kaip dabar kapitalis
tai žiūri į Tarybų Sąjungą 
ir liaudiškas respublikas.

1784 metais Jeffersonas 
išvyko į Francūziją kaip 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius. Jis ten išbuvo iki 
1789 metų, tai yra, iki Di
džiosios Francūzų Revoliu
cijos. Jis daug atsiekė dip
lomatijoje, bet už tai net A- 
merikoj , iš demokratijos 
priešų, užsitarnavo “jakobi- 

” “bekelnių draugo”
var-

niečio, 
ir “francūzų agento” 
da.

TEISIŲ BILIUS
1787 metais, kada Jeffer

sonas buvo Prancūzijoje, 
buvo priimta J u n g t i nių 
Valstijų Konstitucija. Tur
tingieji išmetė iš jos Nepri
klausomybės “dvasią.” Tik 
sugrįžus Jeffersonui ir su
sijungus demokratinio nu
sistatymo vadams buvo 
Kongresui pasiūlyta dešimt 
pataisymų (Teisių Bilius), 
kuris 1791 metais priimtas

Kanalas išilgai 
Jordano upę

Jordanas nutarė praves
ti drėkinimo kanalą rytinei 
Jordano upės puse. Kanalas' 
nukreips Yarmuko upės te
kėjimą nuo Galilėjaus jūrų 
(ežero)į Mirusiąją jūrą.

Kanalas turės 44 mylias 
ilgio. Jo pravedimas atsi
eis $12,750,000. Jis apdrė
kins Jordano slėnyje 30,000 
.akrų derlingos žemės Tas 
slėnys yra nuo 800 iki 1,600 
pėdų žemiau jūrų (lygumos,- 
bet ten stoka vandens. Į 
metus laikb toje srityje iš
krinta nedaugiau, kaip 7 
coliai vandens.

Kita ypatybė toje srityje: 
plotai, esą žemiau jūrų ly
gumos, yra sausi. Mirusio
sios jūros paviršius yra 
1,292 pėdomis žemiau jūrų 
lygumos.

Kad vanduo kanale nuo 
saulės kaitinimo nemažėtų, 
Jordano kanalas bus deng
tas iš viršaus. Nuo jo į šalis 
bus daugybė mažesnių 
kanaliukų žemės drėkini
mui.

1826—1 d. pradėtas ties
ti pirmasis geležinkelis A- 
merikoje.

1792 — 2 d. Jungtinės 
Valstijos pradėjo gamintis 
metalinių pinigų.

1763—4 d. gimė lietuvių 
poetas Antanas Strazdelis.

1579—5 d. Vilniuje įsteig
ta pirmoji mokykla.

/

1242—5 d. rusai, vadovys
tėje Nevskio, sumušė kry
žiuočius ant Peipus ežero.

1917 — 6 d. Jungtinės 
Valstijos paskelbė karą kai
zerinei Vokietijai.

1882 — 6 d. gimė lietuvių 
rašytojas Antanas Vienuo
lis (Žukauskas).

1944 — 8 d. Kryme atsi
darė Roosevelto, Stalino ir 
Churchillo konferencija.

1920-—8 d. Chicagoje išėjo 
pirmasis numeris “Vilnies.”

1909-8 d. Robert Peary pa
siekė Šiaurinį žemės ašigalį.

1865 — 9 d. pasidavė pie
tiečių armija, priešakyje su 
generolu Lee; šiauriečių jė
gos laimėjo karą.

1945 ;— 9 d. Tarybinė ar- 
Imija paėmė Karaliaučių ir 
I suėmė 100,000 nacių.

1945 — 13 d. Tarybinė 
armija išlaisvino Vieną, 
Austrijos sostinę.

1743 — 13 d. gimė Ame
rikos prezidentas Thomas 
Jeffersonas.

1865—14 d. Washingtone 
mirtinai pašautas preziden
tas Abrahomas Lincolnas.

1765 — 15 d. mirė rusų 
mokslininkas Michailas Lo
monosovas. ’

1945 — 16 d. Tarybinė 
armija pradėjo generalinį 
ofensyvą linkui Berlyno.

1863-16 d. Vilniuj pradžia 
sukilimo prieš carizmą.

1775 — 18 d. Paul Re
vere pranešė amerikiečiams 
apie atvykimą britų kari
nių jėgų į Bostoną.

1775 — 19 d. amerikie
čiai sumušė anglų karinius 
dalinius Lexington ir Con
cord srityje.

1882 — 19 d. mirė anglų 
mokslininkas - gamtininkas 
Charles Darwinas.

1824 — 19 d. kovoje prieš 
turkus žuvo poetas Byronas.

1949 — 20 d. Paryžiuje 
atsidarė suvažiavimas ko
vai už taiką.

1898 — 21 d. Jungtinės 
Valstijos pradėjo karą 
prieš Ispaniją.

1870—22 d. gimė Vladimi
ras Ulianovas (Leninas).

1806 —• 24 d. gimė lietu
vių rašytojas Fr. Kuršaitis.

1945-25 d. TS armija ap
supo hitlerininkus Berlyne.

1917 —- 30 d. mirė lietu
vių poetas Julius Janonis.

Šį aparatą sukonstravo ir 
šiais, 1958 metais, išbandė 
maskvietis kostruktor i u s 
Leonidas Kuprijanovičius. 
Dviejų papirosų dėžučių dy
džio dėžutėje įrengta nume
riui surinkti diskas, minia- 
tūrinis mikrofonas - gar
siakalbis.

Kišeninis radiotelefonas 
gali palaikyti ryšį ne tik su 
kitais radiotelefonais, bet 
taip pat ir su visais miesto 
automatinės stoties abone
mentais. Surinkus pirmąjį 
numerio skaičių, jis. įsijun
gia j bendrą tinklą ir iškau
kia numerį įprastine tvar
ka.

Kur bus naudojamas šis 
radiotelefonas? Maži gaba
ritai, palyginti stiprus ra
dijo ryšys, leis įrengti to
kius prietaisus anglies šach
tose, miesto taksi ir greito
sios pagalbos mašinose, lai
vuose, avariniuose automo
biliuose ir kt.

ĮDOMYBĖS
Henri Nevers

Henri Nevers, žuvininkas 
iš Treport, Francūzijoj, 
minėjo auksinę sukaktį su 
viena žmona ir dvi sidabri
nes su dviem žmonomis iš 
eilės.. Jis vedė pirmą žmo
ną 1809 m. ir minėjo auk
sinę sukaktį 1859. Jis vedė 
antrą žmoną 1860 ir minėjo 
sidabrinę sukaktį 1885 m. 
Ir tais pačiais metais vedė 
trečią žmoną ir gyveno už
tektinai ilgai, kad minėti 
sidabrinę sukaktį su ja 
1910 m. Jis mirė turėda
mas 121 metus amžiaus!

Penkerių metų mergaite 
motina

Medicinos pasauliui buvo 
netikėtina, k a d penkerių 
metų mergaitė galėtų ište
kėti ir pagimdyti kūdikį. 
Bet Lima, Peru respubli
koj, 1939 m. gegužės 14 d. 
60 daktarų tėmijo, kai pen
kerių metų mergaitė pagim
dė 5 svarų ir 15 uncijų kū-

“Laisves vėliava”
Lietuvos Grožinės litera- 

j tūros leidykla išleido rusų 
’ kalba G. Nekrasovo ir G. 
Metalskio veikalą “Flag 
Svobody”. Vienas iš auto
rių, G. Nekrasovas, 1 
Vilniuje laike nacių okupa
cijos. Jį paliko Vilniaus ko
munistų komitetas vado
vauti pogrindinį prieš na
cius veikimą.

Jie savo veikale aprašo 
lietuvių, rusų, lenkų, žydų 
kovą prieš bendrą priešą. 
Pževalskiai, Juozas Vitas, 
Sofija Modeisker, Aleksan
dras Mažucas, Makaras, Ka- 
rablikovas ir kiti liaudies 
kovotojai yra vyriausi vei
kalo personažai.

ELEKTRINIS UNGURYS
Naujai atrastas paslap-. 

tingas ungurys yra neišri
šamas galvosūkis šimtams 
mokslininkų, nes jis, ungu
rys, kaip buvo pranešta, ga
li surasti objektą po van
deniu skirtingesnių būdu, 
negu radaras, sonometris, 
magnetinis detektoris. Net 
ir maži unguriukai gali iš
leisti elektrinius ženklus ir 
surasti objektą 20 pėdų 
atstume, kaip pranešė Dr. 
Christopher Coates, vedėjas 
New Yorko akvariumo.

Dr. John H. Heller, ve
dėjas Naujosios Anglijos 
Medikamentų Instituto, 
sakė, kad jis tikįs, jog lai
vynas duotų kelis kariškus 
laivus suradimui unguriš- 
kos elektrinės paslapties, ir 
kaip jis ją naudoja.
z Dr. Coates buvo vyriau
sias kalbėtojas diskusijose, 
surengtose Instituto gali
mam pritaikymui naujų su
radimų fiziškame moksle, 
pagerinimui pažinti ligas ir 
jas gydyti.

Dr. Coates pranešė, kad 
Pietinės Amerikos elektri
nis ungurys išvysto spaudi
mą ant savo kūno, kas paro

do giminingą jo gabumą su
rasti objektą po vandeniu.

Ungurio signalizacija
Ungurys savo normališ- 

kame pripratime guli ant 
dugno ir signalizuoja bėgy
je 20 sekundžių. Bet kada 
jis būna pabaidytas meta
mo akmens, žuvies ar kokio 
nors kito objekto, tada jis 
jau siunčia signalus nuo 50 
iki 60 sykių į sekundę .

Tuo pačiu laiku jo kūnas 
apsidengia spaudimu, kas 
vaidina^ suradimo įrankį, 
objektą, k a i p o priėmėją 
įvykio. Bet piaustymas jo 
kūno vietų nedavė apčiuo
piamų rezultatų, kur nervų 
ir spaudimo sistema jungia
si.

Po tam, kai ungurys su
randa cielių, tikslą, jis iš
leidžia 650 voltų stiprumo 
elektros srovę—užtenkamą 
spėką vienam prosui, už- 
trengimui arklio, žmogaus 
ar žuvies vandenyje.

Kalbama konfer e n c i j a 
įvyko praeitų metų birželio 
mėn., Ridgefield, Conn. Jos 
aprašymo iškarpą įmečiau 
stalčiun tarp kitų popierga
lių ir tik dabar suradau.

Dviaukštis traukinys
Vokietijos Demokratinė

je Respublikoje pastatytas 
traukinys, kuriame, ;skir- 
skirtingai nuo įprastinių, 

___ į keleiviai yra dviejuose aukš- 
buvo tuose. Specialiais laiptais 

keleiviai pakyla iš pirmojo 
į antrąjį aukštą. Čia įreng
tos patogios sofos, dideli 
langai. Antrojo aukšto 
grindys padarytos iš, garsui 
nelaidžių medžiagų, kad 
pirmojo aukšto keleiviai ne
girdėtų bildesio.

Dešimties vagonų 
aukštis- traukinys turi 
patogių vietų. Tokiam 
čiui keleivių pervežti 
prastai reikalinga dviejų 
traukinių po aštuonius va
gonus. Naujojo keleivinio 
vagono bendro svorio dalis, 
kuri tenka vienam keleiviui, 
beveik prilygsta svoriui vie
nai vietai troleibusuose 
autobusuose.

dvi- 
1280 
skai- 

pa-

ir

Kiek pasaulyje 
yra žmonių

Apskaitliuojama, kad da
bar pasaulyje yra du bilijo
nai ir 700 milijonų žmonių.

Šiaurinėje Amerikoje — 
185,000,000; Pietinėje Ame
rikoje — 190,000,000; Afri
koje — 220,000,000; Centri
nėje ir Vakarinėje Europo
je — 412,000,000; Tarybų 
Sąjungoje — 210,000,000; 
Azijoje — 1,500,000,000 ir 
Okeanijoje —15,000,000,000.

Eskimai ir indėnai
Pasaulyje eskimų yra tik 

apie 50,000. Tai žmonės, ku
rie gyvena Šiauriniame Si
bire, Alaskoje, šiaurinėje 
Kanadoje, Grenlandijoje ir 
Lediniuotojo vandenyno sa
lose.

Stebėtina tas, kad taip 
skirtingose vietose gyven
dami eskimai visur kalba 
ta pačia kalba. Eskimų kal
ba yra1 viena iš sunkiausių. 
Yra tvirtinama, kad anglų 
kalba žmogus su 5,000 žo
džių gali neblogai susikal
bėti. Eskimai turi mokėti 
nemažiau 10,000 žodžių, kad 
susikalbėtų. Ir tai dar vie
nodai skambantis žodis pas 
juos turi daug reikšmių.

Mokslininkai .mano,, kad 
prieš 3,000 metų eskimai .at
ėjo į Ameriką per Beringo 
Sąsiaurį. Iš Alaskos jie pa
siskleidė Kanadoje irGreen- 
landijoje.

Europiečiai su eskimais. 
pirmu kartu susitiko prieš 
1,000 metų. Tai tada, kada 
šiauriečiai pasiekė dabarti
nę Gre enlandiją, New 
Foundlandą ir Labradorį.

Tolimų kelionių europie
čiai gyvendavo su eskimais 
ir vieni su antrais tuokda-j 
vosi. Tai jau buvo 12 ir 
13-me amžiuje. Romos po
piežiai net buvo išleidę drau
dimą tuoktis su eskimų mo
terimis.

Todėl dabartinių laikų 
eskimai išvaizdoje nėra vie
nodi. Vieni iš jų panašūs į 
vokiečius, kiti į italus, o 
treti į skandinavus —yra 
panašių ir į indėnus.

Kaip indėnai atėjo į Ame
riką per Beringo sąsiaurį, 
taip ir eskimai, tik pirmie
ji daug anksčiau. Abi šios 
žmonių grupės yra seni 
Šiaur-rytų Azijos gyvento
jai.

Kur Kolumbas išlipo
Iki šiol mokslininkai da

rė išvadą, kad 1492 m. Ko
lumbas išlipo ant Watling 
salos, kuri žinoma kaip San 
Salvador.

Bet dabar Edwin Link iš 
Binghamton, N. Y., kuris 
dirba Smithsonian Institu
te, daro išvadą, kad Kolum
bas išlipo ant Caikos salos. 
Jis ilgai studijavo Kolumbo 
kelionės užrašus, atliktus 
laive metu jo kelionės.

Skirtumas mažas, nes 
abidvi salos nedidelės., neto
li viena nuo antros ir yra

Juodi pipirai
Pipirus žmonės naudoja 

apie 5,000 metų laiko. Da
bar jų daugiausia pagami
na Indonezijoje. Po jos se
ka : Indija, Vietn amas, 
Thailandas, Malajaus pus- 
salis, Kongo ir Meksika.

1956 metais pasaulyje bu
vo pagaminta 190,000,000 dalimi Bahamos salų gru- 
svarų juodųjų pipirų.

Medina, 
pagalba 
Ji yra 
pašau ly- 

medicinos

3 pusi. Laisvi (Liberty) Pen k tad., bal. (April) 4t 1958

Tai buvo Lina 
kuri su operacijos 
pagimdė kūdikį, 
jauniausia motina 
je, kuri žinoma 
istorijoje.

Ji negalėjo suprasti, kad 
ji yra motina. Ji manė, kad 
jos beibė Gerardio Alejanto 
yra jos brolis. Jai esant 

| trijų mėnesių amžiaus, pas 
ją jau pasireiškė lytinio 
subrendimo simptomai.

Jos kūdikio tėvas nebuvo 
sužinotas.
Amerikos dovana pasauliui

Amerikos atradimas buvo 
vienas svarbiausių įvykių 
visoje žmonijos istorijoje. 
Čia didžiausi turtai suteikė 
milijonams žmonių pragy
venimą. Į Ameriką suplau
kė milijonai ateivių iš atsi
likusių ir tirštai apgyven
tų šalių.

B-et gal dar didesnė do
vana pasauliui, tai maisto 
paįvairinimas. Amerika da
vė pamidorus, kukurūzus, 
bulves, tapioką, kalakutą, 
“pumpkins,” “pean u t s, ’ ’ 
įvairius “squash,” “melo- 
nus” ir tt. Amerika tabo
kos gamybą išvystė į di
džiausią industriją ir davė 
“chinchoną,” iš kurio yra 
gaminamas “quinine,” taip
gi “cocoa” krūmus, iš kurių 
lapų pirmučiausia buvo pa
gaminta stipriausi narkoti
kai, “cocaine.”
458 moterys nubaustos už 

vieno vyro nužudymą
žmogžudystės auka buvo 

Noolombe Nkabinde, pinigų 
skolintojas Inandoj, Pietų 
Afrikoje. Jis buvo akme
nimis ir lazdomis primuštas 
iki mirties Ekupakameni 
sodiečių, kuomet jis nuėjo 
išrinkti paskolas, kurios 
jam priklausė.

Valdžia paskyrė vietinį 
kunigą ištirti žmogžudystę 
ir patraukti nusikaltėlius 
atsakomybėn. 500 moterų 
išėjo į priešakį, veik visos 
to sodžiaus moterys, ir vi
sos pasisakė, kad dalyvavo 
užmušystėje. Balandžio mė
nesyje, 1939 metais, jos vi
sos buvo pašauktos į teis
mą. Teismas atsibuvo atvi
rame lauke prie distrlkto 
magistrato gyvenvietės. 458 
moterys buvo surastos kal
tomis ir nubaustos nuo 
3 metu iki 6 mėnesiu kalė
jimu, kas sudarė 120 metų 
baudą! 42 buvo išteisintos 
todėl, kad nė viena iš jų ne
turėjo nei akmenų, nei kuo
lu, todėl xir negalėjo daly
vauti užmušystėje.

Tokio masinio dalyvavimo 
užmušystėje ir tokio nubau
dimo nėra buvę istorijoje.

J. Rimbą



EUGENIJA TSUTKAITe

Takais takeliais į didi kelią
(Tąsa)

Prisimenu vieną tokį susirinkom 
kurį suorganizavo Lenku socialistų pai

tą mitingą nuėjome ir mes—komjaunuo
liai ir mūsų vadovaujantieji (i ranga i. 
Lenkų sicialistų parti jos vardu kalbėjo 
kažkoks ponas, kuris labai šmeižė Rusi
jos revoliuciją ir ypač proletariato dik
tatūrą. Vėliau žodžio paprašė Cichovs- 
kis. Jis buvo labai inteligentiškos iš
vaizdos, vilkėjo geru paltu, nešiojo skry
bėlę, ant nosies pensne. Jam mielai bu
vo leista kalbėti, nes, matyt, dėl jo išorės 
niekas neįtarė jį esant komunistą.

Cichovskis prabilo labai taisyklinga

energija pasižymėjo komunistai Mečislo
vas ir Vaclovas Kobakai, mandagūs ir 
švelnūs žmonės. Jie puikiai mokėjo or
ganizuoti pasilinksminimus darbinin
kams ir juos patraukti i savo pusę.

Arčiau man teko susipažinti, o vėliau 
susidraugauti su Aldona ir Katre Matu- 
laitytėmis, žyniaus lietuvių revoulucio- 
nieriaus gydytojo Stasio Matulaičio duk
terimis, ir su Brone bei Apolonija Kaz
lausku item is. Aldona Matulaitytė ir 
Bronė Kazlauskaitė taip pat buvo vienos 
iš pirmųjų Vilniaus komjaunimo organi-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
žemiau telpantį įdomų 

laišką gavo bmoklynietis 
Antanas Litviaitis. — RED.

pradėjus šnekėti apie pro! 
turą, pirmininkas suprato 
pia, ir stengėsi kaip nors

Tai]) susidarė darnus puikių, pasi
šventusių darbui revoliucionierių būrys, 
kuris visur padėjo komunistų partijai 
kovoti prieš kaizerinių okupantų valdžią, 
o tai]) pat prieš lenkų ir lietuvių ponus.

Kiek vėliau komunistų partijos veikla 
dar labiau išsiplėtė, sustiprėjo vadovavi
mas darbininkų judėjimui. Į Vilnių at-

šaukti, rėkti ir kitai]) triukšmą 
ta i pg i n e t y Įėjome,—re i kala vo m - 
chovskiui būtu leidžiama kalbėt

Kilus triukšmui, Cichovski nutilo.
Pranas

Eidukevičius ir,

darni, kas bus. rauuKevicius ])ra(.ie<]o 
aiškinti susirinkusiems, kad čia buržua
zijos diktatūra ir todėl žmonėms nelei
džiama laisvai reikšti savo minčių. Pir
mininkas ėmė protestuoti, kad Eidukevi-

kad proletariato

mos darbo žmonių vardu. Salėje pradėjo 
pinti. Eidukevičius a 
mininkaujančio pono ii 
ki kalbėti toliau. buvo

stalo sėdinčius du pirmininkus.
Cichovskiui pabaigus, Eidukevičius 

pakilo ir labai mandagiai, bet su tam tik
ra ironija, pirmininkaujantį poną pa
prašė žodžio. Tas labai sumišo ir dairėsi 
į šalis, nežinodamas, ką daryti. Eiduke
vičius stovėjo tiesus kai]) karys ir per 
pensne stiklus pašaipiai žiūrėjo į jį. Tai 
buvo lyg koks spektaklis. Bet greitai 
pirmininkas pasiskubino uždaryti susi
rinkimą, nes jis virto bolševikų mitingu. 
Po to atsitikimo geležinkelininkų klubą 
pradėjo lankyti dar daugiau darbininkų.

Be Eidukevičiaus, klube dažnai maty
davau Liaudanski. Jo slapyvardis buvo 
Kunigas, todėl jį visi ir vadino Kunigu, 
kai kas net nežinojo tikros jo pavardės. 
Kiek prisimenu, jis buvo kilęs nuo Pa
nevėžio. Tai buvo labai rimtas, retai be
sišypsąs, darbštus ir atsidavęs idėjai 
draugas . Jis kai kada mėgdavo ir pa juo
kauti, anekdotą pa pasakot i, bet vis rim
tai, nesijuokdamas. Kol pripratau prie 
tokio jo būdo, aš truputį jo bijodavau. 
Ten pat klube susitikdavau šimelevičių 
(slapyvardis Baseinas). Jis buvo visai 
kitoks: labai iškalbus—puikus oratorius, 
linksmas, mėgdavo dažnai pasijuokti, 
retkarčiais net ir pašokti.

Eilinių, bet labai aktyvių partijos na
rių, o taip pat revoliucingai nusiteikusių 
nepartinių tarpe buvo daug gorų, be galo 
atsidavusių darbininku klasei žmonių.. 
Dažnai klube tekdavo susitikti su J. Ku- 
biekiu, kuris turėjo labai didelę įtaką ge
ležinkelininkų ir kitų profesijų darbinin
kų tarpČ. Būdamas finikus organizato
rius ir nuolatinis propagandistas, jis mo
kėjo įtikinti darbininkus, kad pergalę jie 
gali laimėti tiktai kovodami.

Tąin pat klube lankydavosi batsiuvys 
Bonifacas Veržbickis, kuris gyveno gre
timo namo (Varnų gt. Nr. 7) pusrūsy ir 
dirbo pas privačių batų dirbtuvių savi
ninkus. Man kaltais tekdavo su reika
lais užeiti ir į jo butą-rūsi. Veržbickio 
žmona, labai maloni moteris, visuomet 
stengdavosi padėti mūsų draugams, jei
gu reikdavo kur nors nugabenti komu
nistine literatūrą, kitiems pranešti ko
kią nors žinią, ir t. t.

Labai įdomi buvo geležinkelininko ko
munisto Lickevičiaus šeima. Jo vyresny
sis sūnus Janekas buvo tai}) pat geležin
kelininkas ir aktyvus komunistu partijos 
veikėjas. Jaunesnysis kūnus Mečikas, 
labai gyvo judraus būdo vaikinas, buvo 
komjaunuolis, vienas pirmųjų Vilniaus 
miesto komjaunimo kuopelių organizato
rius. Jie visi trys savo šeimoje labai 
draugiškai sugyveno ir stengdavosi vi
sur padėti vienas kitam. Kovingumu ir

rietis. Jie čia apsigyveno nelegaliai, bet 
dažnai darbininkų mitinguose bei susi
rinkimuose pasirodydavo viešai. Vokie
čių žandarams labai rūpėjo juos pačiupti 
i savo rankas. Tačiau nepavyko jų su
gauti, nors vokiečiams aktyviai padėda
vo Vilniaus lietuvių ir lenkų ponų šni
pai. Revoliuciniai Vilniaus darbininkai, 
o ypač jaunimas, mylėjo savo vadus, 
brangino juos ir saugojo, neleisdami šni
pams nė artyn prieiti.

Maždaug tuo pat metu m ū s ų gretas 
sustiprino i Vilnių atvykę senų patyru
sių bolševikų kadrai. Iš šiaurės Kauka
zo, kuri buvo užgrobusios baltagvardie
čiu gaujos, atkeliavo Kazys Rimša ir Ma
rija Pelėdžiūtė-Rimšienė. Kazį Rimšą 
pažinojau dar Petrograde 1915 metais. 
Tai senas (nuo 1913 m.) partijos narys, 
nepaprastos energijos, labai gyvas ir 
drąsus žmogus. Marytė Pelėdžiūtė—taip 
pat labai energinga, rimta ir susipratusi 
moteris, — tokių savo eilėse tais laikais 
nedaug teturėjome. 1919 m. ji buvo pa
skirta socialinio aprūpinimo komisaro 
pavaduotoja,—tai pirmoji moteris, pate
kusi į valdžios aparatą.

Netrukus iš Petrogrado į Vilnių atvy
ko Juozas Opanskis, kuris labai energin
gai įsijungė į darbą ir su didžiausiu 
džiaugsmu atlikdavo visus jam pavestus 
uždavinius. Kurį laiką jis ir dar keli 
komjaunuoliai buvo ryšininkais tarp re
voliucinio darbininkų centro ir revoliu
cingai nusiteikusių vokiečių kareivių 
spartakiečių, per kuriuos pavykdavo įsi
gyti ginklų.

Tuo metu Vilniuje buvo suorganizuo
tas gerai apsiginklavęs darbininkų kari
ais būrys, o Dvinske (Daugpilyje) for
muojama lietuvių proletarinė divizija. 
Vienas iš tos divizijos vadų buvo Felik
sas Norvydas, kilęs iš Joniškio. Dar vi
sai jaunas jis išvažiavo į Ameriką, kur 
aktyviai įsijungė į revoliucinį lietuvių 
judėjimą. 1917 m. po VasaHo revoliu
cijos F. Norvydas drauge su Kapsuku 
grįžo į Petrogradą ir prisidėjo prie bręs
tančios Spalio revoliucijos įvykių. 1918 
m. gale jis atvyko į Vilnių. Čia jis pa
dėjo komjaunuoliams susirišti su sparta- 
kiečiais ir gauti iš jų ginklų, kurie buvo 
labai branginami. Tuo pat laiku jis ruo
šė lietuvių proletarinę diviziją Dvinske. 
(Dabar F. Norvydas jau miręs.)

PIRMOJI GRANDIS
Prie geležinkelininkų klubo spietėsi 

nemažas darbininkų jaunimo būrys, ku
ris noriai atlikdavo įvairius uždavinius 
ir stengėsi visokiais būdais padėti nele
galiai komunistų partijai. 1918 m. gruo
džio mėn., partijai vadovaujant, iš ge
riausių jaunųjų darbininkų buvo sukur
ta pirmoji komjaunimo kuopelė. Pra
džioje ji buvo negausi, iš dešimties - dvy
likos žmonių.

Pirmoji komjaunimo kuopelė, globoja
ma ir vadovaujama komunistų partijos, 
įsijungė į aktyvią darbininkų klasės ko
vą. Komjaunimas tada dar neturėjo nei 
savo įstatų, nei programos. Pagrindinis 
jo uždavinys buvo griauti okupantų val
džią ir kovoti su vietine buržuazija dėl 
Tarybų valdžios įkūrimo. Taip susidarė 
to didelio, garbingo jaunimo judėjimo, 
kuris liko visiems amžiams gyvuoti, 
augti ir klestėti, branduoys. Pirmasis 
jaunųjų revoliucionierių būrys veikė la
bai ryžtingai ir buvo atsidavęs darbi n in
kų klasei.

(Bus daugiau)

SVEIKAS, MIELAS 
BROLAU!

Gavau nuo tavęs du laiš
kus, už kuriuos širdingai 
dėkoju. Ypač džiugu girdė
ti, kad dar; esi sveikas ir 
stiprus, o tai yra-:pats 
svarbiausia žmogaus gyve
nime.

Gavęs tavo laiškus aš tie
siog stebiuosi, kokių nesą
monių tu gali prirašyti. Ra
šai, kad pas mus Už ma
žiausią nusikaltimą stato 
prie sienos ir šaudo. Tiesiog 
tu neseki politikos, o gyve
ni vien tik gandais, išbėgu
siu iš Lietuvos tautos atma
tų plepalai s. T a u p r i- 
plepėjo atbėgusieji pas 
jumis Lietuvos smaugikai, 
kurie iš tiesu laike karo, kai 
Hitlerio gaujos buvo užėmę 
Lietuva, ramius žmones iš 
kulkosvaidžių šaudė. Jie 
prisiminę savo darbus, gal
voja, kad ir kiti taip pat 
daro. Tokiems žmonėms tu 
drąsiai užduok klausimą, 
kiek jis yra nužudęs nekal
tų žmonių ir visai teisingai 
bus, jei tu jį pavadinsi pa
sauliniu niekšu, ypač kuris 
dar tai daro laiminamas 
kunigėlių. Jie ir dabar dar 
turbūt svajoja kuomet nors 
grįžti į Lietuvą ir vėl
smaugti ir žudyti darbo 
žmones.

Tu gerai įsižiūrėk, koks 
yra skirtumas tarp tavęs ir 
amerikoniško kapitalisto. 
Tiesiog juokinga, kaip jūs 
giriate savo amerikonišką 
gyvenimą, bet ateis laikas, 
kuomet istorija' su gėdingu 
prisiminimu rašys apie ka-< 
pitalištinį Amerikos gyve
nimą. Jie mums... grąsina 
at,omu ir ■ vandehili^effiiW 
bombomis, >kad tik ilgiau 
pratęsti savo viešpatavimą.

Kas link gydymo ir rūpi
nimosi darbo žmonių svei
kata, tai turiu pasakyti, 
kad pas mus gydymas yra 
visai nemokamas. Kiekvie
nas susirgęs" pilietis apžiū
rimas gydytojo, ir, jei rei
kalinga, guldomas į ligoni
nę ir ten gydomas visai vel
tui be jokio atlyginimo. Be 
to, dar jis pats gauna iš 
darbovietės atlyginimą už 
sirgtą laiką. Visi daktarai 
ir medicinos seserys bei ki
ti medicinos darbuotojai 
gauna iš valdžios algą ir 
privalo gydyti nemokamai. 
Gydytojų yra ne tik mies
tuose, bet ir kaimuose ir vi
sur gydo nemokamai. Vais
tų yra pakankamai, gal dar 
ir geresnių kaip Amerikoj. 
Bet, žinai, kartais kokių gal 
ir sunkiau gauti, o, be to, 
kuomet žmogui blogai su 
sveikata, jis galvoja, kad 
gauti iš Amerikos vaistai 
bus geresni ir padės patai
syti sveikatą. Tai paprasta 
žmonių manija, tikėjimas,

Bet drąsiai jiems! ]<ac| ar vaįstai pa_ 
atsakyk, kad jau Lietuva ne dės> q -ei fmogus tiki, 
ta, kurią jie žinojo, ir kad 
amžiams turi užmiršti savo 
dvarus, namus ir . suplėštus

tai
geriau ir padeda.

Aš nenoriu pasakyti, kad
iš vargo-žmonių turtus. -Lie* ■pasėmus-nėra^trukumų. ;
tuvos žmonės niekuomet ne
siduos daugiau save engti 
dykaduoniams kapit a 1 i s- 
tams ir buožėms. Ir aš ma
nau, kad laikas būtų ir jums 
nusikratyti nuo savo spran
do engėjus. •

yra, bet kiekvieną trūkumą 
visais būdais stengiamasi 
pašalinti, ir jie šalinami vi
sur ir visuomet.

Kas link Marijonos., tai ji 
gyvena savo buvusiuose na
muose ir visai neblogai; pui-

Binghamton, N. Y.
Minėjo ‘hiepriguitnybę”
Per pastaruosius kelioli

ka metų socialistai, tauti
ninkai ar •katalikų parapija 
bendrai. apvaikščiodavo taip, 
vadinamą Lietuvos “nepri
klausomybę”. č Dėl susidėju
sių sąlygų progresyvioms 
lietuviams buvo nebegalima 
;kąnors su rengti.Tad Tary- 
'biį^LiėttiVos: priešams. buvo 
proga naudotis pigia. renda 
Lietuvių Bendrovės sale.

Bet trys metai atgal Lie
tuvių Bendrovės salė - na
mas likos išrenduotas in
dustrijai su gera renda. 
Dabar Bendrovė moka savo 
šėrininkams didelius divi- 
dentus.

Negalėdami lietuvių salę 
■pasirendavoti, šiemet socia
listai ir tautininkai minė
jimą suruošė vienoje studi

joje ir surinko apie šimtą 
dolerių. Pinigus, žinoma, 
pasiuntė ALT ir Grigaičiui, 
kuris už tuos pinigus pa- 
skraidys lėktuvu į Wash- 
ingtoną ir ten pabaliavos 
su kai kuriais valdininkais. 
Tokia kova “laisvinti Lietu
vą” jam labai patinka. Bet 
jis neskrenda į Lietuvą su 
kardu kautis, ba žino, kad 
gali būti nukautas. Sakoma, 
kad mūšiuose prie Kursko 
ir Oriolo lietuvių divizija 
paklojo 13,000 vokiečių fa
šistų. Už tai Stalinas pa
siuntė lietuviams padėką. O 
kiek dabar Lietuvoje tokių 
divizijų galėtų susitelkti! 
Gi Grigaitis ar galėtų nors 
iš plikių kokią vieną divizi
ją susikurti?

L. S.

kiąi atrodo.. ii\dąv ,nugeria 
3egtinės. Žilionis taip pat 
gerai jaučiasi, o kokiu būdu 
buvo sužeistas laike karo 
tikrai pasakyti negaliu, bet 
yra visai pasveikęs ir ne
blogai jaučiasi.

Bučiuoju: brolis Juozas

ŠYPSENOS
Nesusipratimas . ,

Jaunuolis atėjo i krautu
vę ir sako jos savininkui: /

—Kai-aš čia pirkau dvi- 1 
ratį, tai jūs man jį garan- I 
tavote • šešiems mėnesiams. 
Sakėte, kad jeigu kas suges 
ar nulūš, -tai pataisysite.
•Ar ne taip?

—Taip,— atsakė kraiutu- 
vininkas.

—Tai duok man naują 
nykštį, nes aš jį sušilau- / 
žiau, naują sprandą, nes aš 
jį nusisukau, ir penkis dan
tis, nes aš juos išsimušiau! 
—per ašaras reikalavo jau- j 
nuolis. Į

NUSIDĖJO ŽMONAI
Jau poryčiais žmona pri- / 

eina prie lango ir mato lau- ! 
ke linkui durų ateinantį vy- ’ 
ra. Užpykusi surinka:

—Ar tai dabar laikas su
sirinkti?

Vyras, pakėlęs galvą lin
kui lango, iš kurio pasigir
do balsas, sako:

—Unijos lokalo klube b ir 
vau, kur svarstėme streiko 
klausima.

—Tai dabar stovėk lau
ke ir svarstyk lokauto klau
simą,—atkirto žmona.

PHILADELPHIA, PA.

Siųskite paketus Velykomis sa
vo giminėms ir draugams Lietu
voje, Kazakstane ar Sibire. Sius
kite Šiltus drabužius. Mes išsiun
čiame paketus oro paštu ir re
guliariu paštu. Jūs galite atneš
ti paketus j mūsų raštinę ar pri- 
siųskite paštu, ir mes išsiųsime 
ten kur pažymėsite. Jūs taipgi 
galite įsigyti visokių medžiagų 
pas nuis.A............

GENERAL PARCEL & 
TRAVEL CO.

632 W. Girard Ave. 
Phila 28, Fa.

Mykolą Certko — (>. StojUewyez. 
Walnut 5-8878

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

Pranešimas Worcesterio ir Apylinkes Visuomenei

SEKMADIENI, BALANDŽIO-APRIL 20-TĄ

4^

; i*

AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS JONO DIRVELIO, SUVAIDINS 3-JŲ AKTŲ

Operetę "Kada Kaimas Nemiega”
Parašė V. Raila, muziką sutaisė Daratėlė Yudin

Kviečiame visus meno mylėtojus ir rėmėjus nepraleisti progos pamatyti šią gražią operetę, 
pilną gražių dainų ir jaukaus humoro, f •

VAIDINIMAS ĮVYKS LIETUVIŲ SALĖJE, 29 ENDICOTT ST,, WORCESTER, MASS.
\

Prasidės 2-rą valandą popiet. Prašome nesivėlinti, nes norime pradėti lygiai paskirtu laiku.

Aido Choro šio piarengimo komisija

4 pusi. Laisvė (Liberty) Benktad., hal, (April) 4, 1958



WORCESTER, MASS
Vagystes, plėšimai, 

žmogžudystės 
negirdėtai daugėja

Kas dieną žinių padavė
jai per radiją didesnę dalį 
laiko praleidžia minėdami 
įvairias vagystes, įsiverži
mus į visokias vertelgystės 
įstaigas. Plėšikai daugumo
je jaunuoliai 16 iki 20 metų. 
Pastaruoju laiku nemažai 
jų policija suima, bet vis 
atsiranda naujų. Pas suim
tuosius atranda suvogtus 
daiktus ir pinigų.

Kovo 25 d. pasibaigė vie
nuolika dienų ėjęs teismas 
pavieto (Worcester Coun
ty) t-eismabutyje prie 12-

mokamos. Vien stenografės 
kainavo $$2,500. Viešbučio 
sąskaita — $200 kas dieną, 
o 16 dienų juos išlaikė.

Kada vietinė spauda už
pildyta žmogžudžių teismo 
eigos smulkiais aprašymais 
ir visokių vagysčių ir plėši
mų įvykiais, tai mūsų pa
žangusis Aido Choras ilgas 
valandas du sykius į savaitę 
praleidžia besimokinimui ir 
praktikavimuisi opere t ė s 
“Kada kaimas nemiega”. 
Taip ir tinka, kad choriečiai 
nemiega, nepaisant, kad 
dauguma jų senyvo am
žiaus, kaip ir pats mokyto
jas Jonas Dirvelis. Jie ren-

New Jersey naujienos v
gatų į LDS 13-tąjį seimą 
Pittsburgh, Pa. Apskrities 
komitetas deda visas pa
stangas, kad kuo daugiau 
finansiniai parėmus kuo-

skait- pas su kelionės lėšomis.
ilga-

Šeštadienį, balandžio 12- 
tą dieną, 7-tą vai. vakare, 
Rusų svetainėje, 408 Court 
St., mes, Elizabetho ir apy
linkės LDS nariai ir mūsų 
pritarėjai, rinkimės 
liūgai, kad pagerbus

kos prisiekdintųjų teisėjų. Į giasi operetę perstatyti j ba- 
Byla buvo žmogžudžio Juo- landžio !
zo J. Glinieckio, 54 m., iš 
miestuko Webster, Mass. 
Jis nužudė našlę, 4-rių vai
ku motina Mrs. Hazel 
Brown, 44 m., gruodžio 26 
d., 1957 m., kuomet Mrs. 
Brown atsisakė meilintis ir 
ženytis su juo. Glinieckis 
dar grasinęs nušauti jos sū
nų Kenneth Brown, taip pat

< žentą Stark. Prisiekdintieji 
teisėjai labai greitai susita
rė, į 1:40 v. laiko, kad Gli- 
ųieckis kaltas antro laips
nio žmogžudystėje ir teisė
jas Paul G. Kirk tuojau 
paskyrė bausmę visą am
žių kalėti prie sunkių darbų.

Ant rytojaus, kovo 26 d., 
tam pačiam teismabutyje 
vėl buvo renkami prisiek
dintieji teisėjai, kad teisti 
kitą, jauną žmogžudį Jurgį 
F. Stanton Jr., 27 m., gyve
nantį 136 Millbury gatvėje. 
Jis mėsininko peiliu nudū- 
ręs-nužudęs Dr. Herbert F. 
Barnes, 57 m., gruodžio 7 
d., 1957 m. Teismas eis prie 
to paties teisėjo Kirk.

Glinieckio nuteisimas, pa
vietui kainavo $10,000. Iš-į 
rinktiesiems teisėjams mo- vasarinį pikniką gegužės 
keta po $12 į dieną, ir vieš- 25 d. Olympia Parke, 
bučio ir kelionės . lėšos už| D. J.

nančio Floridoje. Brolis išl New Haven, Conn. — Mi- 
Floridos negalėjo atvažiuo-’rė Dr.F. Duran-Reynals, 
ti į laidotuves, nes jo paties vėžio ligų specialistas.
sveikata silpna. Todėl at
važiavo tik jo dukra M iki.

Velionis palaidotas Most 
Holy Redeemer kapinėse. 
Reiškiu Juraičio žmonai 
Katrinai ir visai šeimai gi
lią užuojautą! Lai velionis 
amžinai ramiai ilsisi.

Detroit, Mich.
Mire Pranas Bakaitis

Mirė Pranas Bakaitis, su
laukęs 62 metų amžiaus. 
Velionis iš Lietuvos b u v o 
suValkietis, Golgodiškio ra
jono, Norkūnų kaimo. A- 
merikoje išgyveno 46 metus.

Buvo pažangus, skaitė pa
žangią spaudą, dienraštį 
“Laisvę,” prigulėjo į) r i e 
LLD 52 kuoops, Detroito 
Lietuvių Klubo ir LDS kuo
pos. Visuomet rėmė darbi
ninku reikalus ir aršvieta. 
Buvo UAW-C10 unijos na
riu ir mylėjo organizaciją.

Vėlesniu laiku sveikata 
jau nelabai tarnavo. Prieš 
mirtį buvo atleistas iš For
do automobilių gaminimo, 
kur jis išdirbo apie 25 me
tus laiko. Į Detroitą atvy
ko 1924 metais. Visą savo 
turtą paliko brolio vaikams.

Reiškiu velionio gimi- 
inėms užuojautą, o jam lai

SVEIKINAME VELYKOMIS

Vėliausi Dividendai 314% 
Per Metus

DANIELSON 
FEDERAL 

SAVING & LOAN

Taip, mūsų valstijos “Lie
tuvos vaduotojai” vasario 
16-tos dienos proga smar
kiai parėkė. Jie išleido tam 
tikrą šūkį ir paskelbė anglų 
spaudoje. Jie tuos susirin- 

pabuvę metus kimus garsino smarkiai su 
bei kitus, pasitraukė. Bet A. valstijos žymiais žmonėmis, 
Skairius nepavargsta ir ei--kad pastarieji jų susirinki- 
na tas pareigas be nusi-imuose dalyvaus ir kalbės, 
skundimų. | Dabar jau vėl tyku ir lau-

Įsitėmytinas dalykas yrajkiame 1|959 metų su tais pa
tas, kad šiame bankiete buslčiais šūkiais ir kišenių tuš- 
imami judami paveikslai, i tinimu. 
Bus trumpos nuotraukos! 
pasakytų kalbų, ir tas pasi- i 
liks ilgiems laikams ne tik’ 
šiai gentkartei, bet ir atei-; 
nančiai. Ir mes i 
tai galime padaryti. Tačiau 1 
šiame bankiete bus tai pa-

Sandra Skairiu. A. Skairius 
yra tas žmogus, kuris nuo 
LDS Trečios apskrities su- 
siorganizavimo be pertrau
kos yra komitete. Daug 
LDS nariu

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga .

Danielson, Conn.

Sveikiname Velykomis
Mūsų Draugus ir Depozitorius

i 20 d., 29 Endicott 
St. salėje. Aišku, kad bus 
nepaprasto susidomėjimo 
pramoga, didelio pasitenki
nimo atsilankiusiems. Aido 
Choras yra puikiai atsižy
mėjęs skambiu dainavimu, 
o minėta operetė labai gra
žių dainų kupina. Svarbu, 
kad tik plati visuomenė su-; 
žinotų ir nepraleistų pro-; Pagaliau “Laisvės’ skai- 
gos išgirsti savotišką pava- i Rytojai jau daro išvadą iš 
sario paukščių čiulbesį irj^u kart savaitinio laikras- 
darbo žmonių vaidybą. ici(>. Skaitė per daugelį me- 

LLD 11 kuopa jau irgi, dienraštį ir pradėjo skai- 
ruošiasi pavasariniam iš- Į dukart savaitinį Vieną 
pardavimui surinktu daik-1 &akm_e sakyti: laikraštis pa
tu — “rummage sale”. Tu-'sidal‘ė daug įvairesnis, ge
rintieji atliekamų daiktų J resnis ir turtingesnis žinio-
dar tinkamų naudoti, pri-'mis j1', straipsniais^ Dukart 
duokitę L. Ausejienei, 991 savaitinis pasiekia punktu- 
Providence St., ar 29 Endi-iadab nesuvėluotai, ir vienas 

1 -straipsnis įvairus, kitas 
įvairesnis ir patraukiantis 
skaitytoją. Tą pripažįsta ir 
draugas L. Prūseika, nuo 
kurio šiomis dienomis gau
tas jo laiškutis. Jisai, ma- 

pasako ne tik savo

cott St. Šiam išpardavimui; 
labai reikalinga pasidar
buoti, kad padaryti pasek
mingu, nes turėtumėm 11 
kp. pasiųsti delegatą į vi
suotiną LLD suvažiavimą 
liepos 6 d. Pittsburgh, Pa. • nau>

Pilietis

So. Boston, Mass
j I 1 J V 11 I o Lt/-* LLK/J £1 ll LCXj I

ne visada.Iš dviejų apskričių posėdžio būna ramu ilsėtis!

Baltimore, Md.
Kovo 26 d. ACW lietuvių 

skyrius 218 laikė susirinki- <>

Kovo 30 d. atsibuvo LLD 
7-tos ir LDS 1-mos Apskr. ’ 
Komitetų praplėstas posė
dis. Apart komiteto narių,; 
skaitlingai dalyvavo ir šiaip; 
pažangiųjų veikėjų ir dar-,
buotojų dėl apšvietos, dėLmą Lietuvių Sveta i n ė j a , 
išlaikymo organizacijų. Tai,1851 Hollis St.. Susirinkimas 
jau tradiciniai įgyvendintas; buvo 
dalykas, 
auštant,

kad 
susirenkame

LEICESTER SAVINGS BANK
1082 Main St., Leicester, Mass.

December dividend at the rate of 3*/2% per Annum

I. _----------------------------------------------- .------------------------------------------------------------- --------------

---------------------------—--------------------------------------------------------------------- ------------------ ---------

KAS ČIA KALBA?

i

!

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

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

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

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

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

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

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

kas bus tradiciniai

11 kuopos mėnesinis susi-1 J^t mintį daugelio

NAUJOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ ATIDAI!

H. Thomas

Elizabeth, N. J., ir ApylinkėI

bet

Rengia L. D. S.

sa-na-
IRU

DABAR LAIKAS SIŲSTI DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS

5 pusl.-Laisvė (Liberty)-' Penktad,, bal. (April) 4, 1958
■M

yra
ir.

ass.
mtarta

girdėjau 
kad Rusi- 
atima na-

rinkimas įvyks balandžio’ 
14 d., 7:30 v. vakare.

Taipgi kuopa rengia pa-

ne- 
pa-

Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOvver 1-1461

I Hi E. 7 Street, New York, N. ¥.

Brockton, 
piknikuose

interesingos 
išreikštos 
leidžiamų 
“Šviesos”, 
gyvas ir

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

Buffalo 6, N. Y. MOhawk 267-1.

NAMŲ SAVININKAMS
Pcntiname namus iš lauko ii 
vidaus; apkalame šingcliais; 
sutaisome pijazu.s ir dengia
me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

11 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-1576

tuos na-

Įvyks šeštadienį

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

Pradžia lygiai 7-tą valandą vakare

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

skyriai yra atidaryti sekamose vietose:
11339 Jos. Campau
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

Rhone: YU. 2-0380. 332 Fillmore Ave

“Laisvės” skaitytojų Chica
go j e.

Man prisimena “Ląis.vės”| 
šėrininkų suvažiavime re- 
redakcijos padaryta “Lais
vės” , korespondentams pa
staba. Jinai prašė rašinėti 
iš kolinijų lietuvių gyveni
mo nuotykių, bet susilaiky
ti nuo tarptautinių skanda-

Reikia pasakyti, kad čia | liškų-įvykių, mat, jų yra kaip palengvinti kuopoms 
Kiek radijas praneša, tai didžiuma darbininkų nieko įvairių ir kiekvienoje kolo- 

Pennsylvania valstijoje yra 
490,000 bedarbių. Be abejo
nės, yra<daugiau — gal apie 
500,000: Nors Penn. yra ge
ležies ir plieno centras, bet 
bedarbių yra labai daug.

Kaip žinome, dabar be
darbiai gauna nedarbo ap
draudą per 6 mėn. ir dau
giau. Bet jeigu per tą laiką 
negauna darbo ir neturi iš 
ko gyventi, tai turi kreiptis 
į Public Assistance, kad 
kiek gauti pragyvenimui. 
Ant tos Assistance labai 
vargingai turi gyventi. Pa- 
vienys gauna maistui į mė
nesį $26 ir po biskį išdalina 
kitiems reikalams. Maistui 
išeina į dieną apie 87 c. O 
jeigu šeima susideda iš 2, 
tai gauna po $22 maistui ar
ba po 73 c. į dieną. Tiek 
moka Allegheny County.

Bedarbiai, pagyvenę apie 
metus ar daugiau, tai jau į 
darbą nelabai tinkami, nes 
jų sveikata jau būna sužalo
ta nuo nedavalgymo, nes 
pusbadžiai turi gyventi ! 
Kaip galima už tokią sumą 
prasimaitinti per dieną prie 
tokio didelio brangumo?

Kas gauna Assistance?
Assistance gauna tie, ku

rie gyvena ant rendos, ir 
tie, kurių namai nėra išmo
kėti, turi skolos. Bet kurie 
turi namus, ir jų namai jau 
išmokėti, tie negali 
gauti nieko. Tiktai gali gau
ti paskolą ant savo namų 
įlėl maisto, ir jeigu paskolos 
neatmokės, tai tuomet val
džia paims jų namus už pa
skolą.

PITTSBURGH, PA
Bedarbiai

daugiau ir neturi, kaip tik 
skolas. Nes su maža išimti- 

imi, veik viskas priklauso 
bankams ir korporacijoms, 
tai yra, labai mažai grupe
lei piniguočių - kapitalistų. 
Taipgi tie, kurie gyvena 
ant mažų pensijų ir negali 
iš jų pragyventi, ir jeigu 
turi namus, tai jie turi juos 
valdžiai užstatyti už pasko
lą. Kadangi jie seni ir ne
gali dirbti ir neturi iš ko val
džiai paskolos atmokėti, tai 
valdžia paima jų namus už 
paskolą, nors jie savo visą 
amžių taupė, iki 
mus įsigijo.

Aš daug kartų 
dypukus kalbant, 
joj iš dąrbininkų 
mus ir kita turtą. Aš neži- v
nau, ar tas tiesa, ar tiktai 
propaganda prieš Sovietų 
Sąjungą. Bet čia pas mus 
valdžia iš darbininkų 
mus neatima. Jeigu tu netu
ri darbo, ir neturi iš ko gy
venti, ir nenori badu mirti, 
tai turi savo namus pats 
atiduoti valdžiai, kad gau
ti kiek ant pragyvenimo. 
Tai skirtumas tik tame: jei
gu ten atima, tai čia turi 
pats atiduoti!

Ant pašalpų ir ant mažų 
pensijų seni žmonės taip 
sunyksta - sudžiūsta nuo 
nedavalgymo, kad baisu į 
juos pažiūrėti. Mes jau se
niai žinome, kad šitoj pa
saulyje turtingiausioje šaly
je seni neturtingi darbinin
kai yra badu marinami. Tai 
toks yra “American way of 
life”. Bedarbis

nijoje.
Yes, tenka tėmyti koloni

jų korespondencijas. Di
džiuma korespondentų to 
redakcijos., prašymo prisi
laiko, bet ne visi, ir nekurie 
rašo vien tik imdami žinias 
iš vietinės anglų spaudos. 
Aš manau, kad tos. žinios 
gali būt neįdomios ne tik 
vietos “Laisvės” skaityto
jams, bet kitų kolonijų 
skaitytojams. Tik laiką ir 
vietą užima. Tai kodėl 
prisilaikyti redakcijos 
stabos ir prašymo?

Ne tik New Jersey, 
ir Brookly.no ir. apylinkės 
LDS kuopos gavo nuo LDS 
Trečios. Apskrities komiteto 
medžiagos,, darbo. Prašome 
kuopų veikėjų ir Apskrities 
narių padirbėti, kad būtų 
galima pagelbėti kuopoms 
pasiųsti kuo daugiau dele-

sušauktas specialiai 
pavasariui' išrinkimui delegatų i.ACW 

ir unijos konvenciją, kuri 
bendrai apkalbame, išdisku-; įvyks gegužės .12 d., Ątlan- 
suojame planus vasaros se- tie City, N. J.
zono veiklai. Taip ir šis po-; Skyrius išrinko du dele- 
sėdis labai gražiai, nuosek-; gatus —V. Liuzą ir Kazį 
liai aptarė dviejų piknikų Į Glėbą. Nariai patarė dele- 
surengimą. Pirmas bus ap-patams balsuoti už trum- 
skričių naudai piknikas bir-ipesnes darbo valandas ir di- 
želio 15 d. Maple Parke,-d-es ne senatvėje pensiją. 
Methuen - Lawrence, Mass. I Kad senatvės pensija būtų 
Didysis gi spaudos pikui- pradėta mokėti moterims 

liepos i nuo 60, o vyrams, nuo 62
4 d., Amerikos Nepriklau- metų amžiaus, už didesnę 
somybės šventėje, Montello- nedarbo apdraudą ir užtik- 

Abiejuose rintą metinę algą. Delega- 
turėti tu išlaidoms nutarta duoti 

menines programas, pa- po $200 kiekvienam.
skirstyta darbuotojams, kasi Kriaučių lokalas yra su

sirišęs* su vietos draugijų 
veikla . Tai skyriaus dele
gatai pateikė raportą apie 
tai, kas veikiama.

Ruošiamas banketas kle
bonui Mendelin, tai skyrius 
davė $10 programai. Lietu
vių knygynui paaukota $5. 
šis knygynas dabar 
“vadu o toj ų ” kontrolėj* c 
p a ž a ngios literatūros ne
priima . Draugijų Taryba 
veiklą perleido dipukams. 
Vasario 16 d. minėjimas 
biznis ka i s i šska i 11 i a v i m a i s
buvo surengtas 15 diena.

P. P., Rep.
Mirė M. Juraitis

Kovo 23 d. mirė M. Jurai
tis, brolis J. Juraičio, gyve-

ką turi veikti.
Toliau, kadangi minėtų 

organizacijų šiemet' įvyksta 
nacionaliai suvažiavimai, 
tai posėdis kreipė domės,

pasiųsti daugiau delegatų į 
suvažiavimus. Svarbiausia, 
tai stoka pinigų ižduose, to
dėl ir negali pasiųsti dele
gatų. Todėl ši$ posėdis, 
rimtai padiskusavęs, nuta
rė kiekvienos kuopos dele
gatams apskričių ribose 
duoti po $10 dėl kelionės lė
šų. Tai yra gerokas paleng
vinimas. Tokiu būdu iš 
iš Massachusetts galės būti 
nemaža delegacija!

Dar labai 
nuomonės buvo 
kas link LLD 
knygų ir žurnalo 
Tai nepaprastai 
diskusuojamas dalykas. Aiš
ku, kad tik suvažiavimas 
galės išspręsti, ir kad suva
žiavimas labai vietoje. Da
bar kolonijose mirusių na
rių paliktų knygų neturime 
kur dėti. Tai kas daryti: ar 
ant toliau leisti knygas, ar 
pagerintą žurnalą? D. J.

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

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

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

ŠAUNUS POKYLIS
Aleksandro Skairiaus Pagerbimui

3-čioji Apskritis

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

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Ine.
(Laisniuola per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-52583
(arti .subways) (tarp Gtli ir 7th Avės.)

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

Pristatymas garantuotas. Kiekvienas pakas yra apdraustas. Mes turime neribotą įvairybę gaminių.
Paka: gal; būti asmeniškai pristatomi arba atsiunčiami yer paštą. _ ;

Atdara kasdien nuo 9 A.M. iki 6 P.M. Sekmadiieniais iki 4 P.M. Mūsų klientų 
patogumui

Brookly.no


Baltimore, Md.
Mirtis švaistosi po visą 

apylinkę, neapleisdama nei 
mūsų miesto.

Štai kovo 11 d. pasiėmė 
d-gę S. Butvilienę - Barta- 
šienę. Mirė savo namuose, 
prižiūrima sūnaus Edmond, 
kuris, kaipo sūnui ir pride
ra, pilnai atliko savo užduo-

D-gė S. Butvilienė atvy
kusi iš Philadelphia, Pa., 
apsigyvenusi mūsų mieste, 
ištekėjo už Bartašiaus, susi
laukė sūnaus. Bet šeimyna 
pakriko, tėvas grįžo atgal į 
Lietuvą, Šiaulių miestą, kur 
ir dabar gyvena. Jai vienai 
teko auginti sūnų. Kadangi 
ji siekė aukšto mokslo dėl 
sūnaus, aukštos išlaidos tam 
tikslui paėmė visą jos. laiką 
ir uždirbtus centus. Jos 
tikslas pilnai atsiektas. Sū
nus pasiekė skulptoriaus- 
dailininko vietą, mokyto
jauja mūsų mieste.

Motinos jėgos išsisėmė, 
paralyžius suėmė kairiąją 
pusę. Draugų J. O. Deltuvų 
gelbstima, net ir vaikščioti 
mokinama pradėjo iš naujo 
gyventi. Sūnus, gavęs savo 
profesijoje darbą, nusipir
ko namą gražioje miesto 
dalyje, kad galėtų atlyginti 
motinai už jos pastangas 
dėl jo. Bet mirtis to viso 
nepaisė. Bet laikas turės 
užgydyti žaizdas.

Laiko kiek turėdama, 
d-gė S. Bartašienė rėme 
mūsų organizacijas, pati 
būdama jų tarpe. Daug dir
bo drapanų rinkime^Lietu
vos karo paliestiems gyven
tojams, net pati duodama 
vietą savo kambariuose jų 
taisymui. Buvo nuolatinė 
“Laisvės” sakaitytoja iki 
pat mirties.

Kas kaip gina 
sveturgimius

Štai grupė draugų, kurie 
ii- vėl ištiesė dosnią ranką 
paramai garbingo svetur- 
gimiams ir jų teisėms ap
ginti darbo:

Konektikut Jankė $10.00
Stamfordo draugas 5.00
T. Kaškiaučius..........5.00
George W................ 5.00
Nuoširdi padėka čia mi

nėtiems, taip pat ir anks
čiau parengusiems.

Čekius ar pašto perlaidas 
Prašyti: M. Stakovas, o pa
siųsti Anne Jones. 39 E. 98 C

DIDYSIS NEW YORKAS
Tai bus nepaprasti 
lietuviški pietūs

Jeigu neklystu, ta 
apie prieš dvidešimt

tik 
metu 

man teko viename didelia
me bankete valgyti jaunos 
parši-enos pietus. Tai buvo 
nepaprasti lietuviški pietūs. 
Visi juos gyrė. Aš ir iki 
šiandien nesu jų pamiršęs.

ko proga tokiuose nepapras
tuose lietuviškuose pietuose 
dalyvauti. Juos ruošia ir vi
sus svečius paršiena vaišins 
LLD 185 kuopa. Žinoma, 
prie p'aršienos bus dar daug 
ko daugiau.

Ar žinote, kada tie nepa- 
pietūs įvyks? Ogi 

jau nebe už ilgo. Jie įvyks 
eina; sekmadienį, balandžio 13 d., 
. % prasidės' 1 valandą. Puiki 

metė! proga šeimininkėms ateiti 
......... b pas mus ir skaniai pasival- 

gyti ir savo vyrus, draugus 
•ir prietelius pavaišinti, vie- 
i toje beveik visą sekmadienį 

Madison ■Square-Gardene j praleisti prie šilto pečiaus 
1 ‘namie!

K a sakote?

Komi f etas

ĮVAIRIOS žinios
KARAS KUBOJE

Havana. Sukilėliai prąde- 
jo puolimą Batistas 
Sako, kad jie apsupo San
tiago miestą. Mūšiai < ‘ 
Las Vilias ir Oriente pro
vincijose. Batista i 
prieš sukilėlius. karinius 
lėktuvus.

atsidarė cirkas, kuris 
apie mėnesi laiko.

kiečiu laikraštis
Democrat” ;
Yorko laikraščiui 
Zeitung”.

jėgų, prasti

t. — Vo-’ 
“Gazette- I 

parduotas New I
V V • • t ift t

Norfolk, Va. — Karinis 
laivynas statosi raštinių 
centrą, kurio įrengimas at
sieis $2,000,000.

Londonas. — Darbiečiai

Rep.

Sugrįžo iš Floridos
Maspethietis Šmagbrius 

sugrįžo pasitenkinęs savo 
atostoga ir aps.laųkymu 
pas savo žmonos Mary Šma- 
gorienės i

Šmagorius sako, kad dėl i 
buvusio kiek vėsesnio šie
met oi’o jis nemato reikalo 
išmėtinėti. — Būk savo am-

jei kiek senstelėję?,

Brooklyno lietuvių moterų veikimas
Kovo 27 d. turėjome gra- 'gonėms ištvermės ir stipry- 

žų Lietuvių Moterų Klubo, bes. Prašomos draugės ligd- 
susirinkimą. Draugių atsi- nes dažniau aplankyti, 
lankė vidutiniai. Žinoma, 
galėjo būti dar daugiau, nes 
turime gerą skaičių narių.

Buvo apsvarstyta klubo 
reikalai. K. Petrikienė, pir
mininkė, išdavė raportą iš 
atsibuvusio moterų 
gimo. Parengimas 
pavyko. Atmokėjus išlaidas

Dar apie drauges klubie- 
tes. Kažin kodėl mūsų 
draugės taip patingo lanky
ti susirinkimus? Juk gražu, 
kai sueiname gražus būrys.

Klubietės nutarė sureng-
paren- j ti gegužės 15 d. vakarienę 
gražiai ] prieš vakacijas. Draugės 

| kviečiamos tą vakarą anks
čiau atsilankyti, kad turė- 

Buvo raportuota apie Ii- tume gana laiko pavakarie- 
gones. Maspethietės aplan- niauti, o paskui 
kė draugę Cedronienę. Ji klubo mitingą, 
dabar randasi savo namuo
se, pamažu eina stipryn. 
Draugė labai dėkinga lan
kytojoms. Taipgi maspe
thietės aplankė ir draugę 
Karlonienę, kuri yra sun
kioje padėtyje per daugeli 
metų, Vargšelė negali iš 
stubos išeiti, todėl jai labai 
nuobodu. Labai dėkinga __  _______ f
draugėms už aplankymą. į kokiais, sumetimais jos mus 
Nors, ji negali dalyvauti su taip gerai pavaišino 
mumis, bet ji dvasioje būna netikėtai, 
su klubietėmis. Linkime Ii-1

atlaikyti

Girdėjome, kad mūsų iž
dininke Mary Misevičienė 
ir Mary Wilson leidžia va- 
kacijas šiltoje Floridoje. 
Laukiame jų sugrįžtant.

Pabaigus susirinkimą ir 
vėl turėjome vaišių. Irgi 
mokėjimas iškepti tokių 
gardumynų! Tikrai pagir
tinos šeimininkės. Nežinau,

visai
Labai ačiū joms!

' Klubie'e

MIRĖ
Mikolas Aliukonis, 71 m. 

amžiaus, mirė kovo 16 d. Iš 
J. Garšvos šermeninės buvo 
išlydėtas ir palaidotas kovo 
19 d. Gyveno po 605 Mor- 

gimines Floridoje. £an Avė., ooklyne.

parlamente kaltino Macnr’l- žiaus, 
laną, kad jis daro dirbtiniu | nešok i vandenį vės'ą dieną.

Palaidota su bažnytinė- kliūčių viršūnių konfercnci-
palydima jai. įmis apeigomis, 

draugų-ių į ramų poilsį 
Loudon kapinyne.
bet mes draugės daugiau streikas sulaikė / 
nematysime mūsų parengi-1 žmonių nuo važiuotės. 
muose. Nebent prisiminime.

Vinco Duktė

Gaila,] Tokio. — Geležinkeliečiu j 
11,000,000 i ar ne?

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Pauliną, keturis sū
nus ir tris dukteris, šią ži
nią pranešė velionio žmona. 
Ji norėjo anksčiau praneš
ti, bet kai]) tokia nelaimė 
įvyksta šeimoje, susideda 
visokiu kliūčių, c c

Velionis Mikolas Aliuko-

Paryžius. — Francūzu 
“Peugeot” automobiliai bus 
gabenami 
kas.

i Amerikos rin- cPaterson, N. J.
Kovo 29 d. įvyko skaitlin

gas AFL-CIO Textile Wor
kers unijos 87-o lokalo na
riu susirinkimas, kuriame 
buvo išduotas unijos su bo
sais derybų raportas,

Kadangi unijos kontrak
tas turėjo išsibaigti su ba
landžio 1 d., tai unija pora 
mėnesių prieš kontrakto iš- 
sibaigimą pranešė bosams, 
kad ji atidaro kontraktą de
ryboms, ir išstatė senus ir 
pridėjo naujus reikalavi
mus, paskyrė derybų komi
tetą ir davė suprasti, kad 
yra pasirengusi eiti į dery
bas dėl naujo kontrakto pa
sirašymo. Bosai iš savo pu
sės irgi paskyrė derybų ko
mitetą ir išstatė priešingus 
reikalavimus.

Unija reikalauja pakelti 
algas abelnai visiems darbi
ninkams apie 15%, pridėti 
vieną šventadienį, pakelti 
pašalpą ligoje nuo dabarti
nių $13 iki $18 dolerių į 
dieną už ligonbutį ir padi
dinti mokestį už operacijas 
nuo dabartinės aukščiausios 
$270 sumos iki $350, ir ki
tų mažesnių pagerinimų.

Bosai iš savo pusės reika
lauja. numušti algas 10%, 
sumažinti vieną šventadie
nį Jr apkarpyti unijos tei
ses abelnai.

Iš raporto pasirodė, kad 
komitetas nesusitarė nė vie
nu klausimu, tad visuotinas 
narių susirinkimas, išklau
sęs komiteto raportą, nu
sprendė, kreipiant dėmesį į
dabartinę attdimo pramonė- kuo greičiausiai pasveikti, 
je blogą padėtį, pratęsti J. B.

Conn. —Nuleista 
atominės jėgosį vandenį 

submarinas. Jo pastatymas 
atsiėjo $84,000,000.

zur-Mirė T. F. Mueler, 
nalo Newsweek vice-prezi- 
dentas.

Mirė David H. Brockman, 
kompozitorius ir orkestro 
vedėjas.

Pasėdėk po saulės spindu
liais. Kada pavėsyje tempe
ratūra apie 70, saulėje ji

I pasiekia 100 laipsnių. Gana,' njs buvo Laisvės skaityto-
-- _ .jas. Išreiškiame jo našlei

Kovo mėnesį ir vėliau, sa-1 Paulinai! ir visai šeimai 
ko jis, bile kas gali išgalėti (užuojauta iu liūdesio 
.......................... savaičių, landoje.Floridoje keletą f 
pabūti, jeigu pasiieškosi 
kambarį pas eilinius gvven-’ 
tojus, ne viešbutyje. Tokių' 
gaunąma už $10 savaitei. 
Žinoma, tie toli nuo maudy
nių, į pajūrį reikia važiuoti. 
Bet ir veik' visi patys Mia- 
mės. miesto gyventojai pa
jūrio nepasiekia nevažiavę.

va-

L. A d m-ei j i

Kur ir kaip šiemet 
švęsime 1-mą gegužės

Planai jau sudaryti. New 
Yorko žmonės šiemet Pir
mąją Gegužės apvaikščios 
didžiojoje Carnegie Hali au
ditorijoje, M a n h a t tane. 
Ten telpa virš keturi tūks
tančiai žmonių. Tikslas: 
salę užpildyti su kaupu!

Gegužinės apvaikščioji- 
mą ruošia įvairios liaudiš
kos organizacijos. Gatvė
mis, pasirodo, eisenos ne
bus. Miesto valdžia neduo
da leidimo. Teks pasiten
kinti didžiuliu masiniu su
sirinkimu salėje.

Visi darbo žmonės ragina
mi ruoštis prie dalyvavimo 
šitoje iškilmingoje sueigoje. 
Svarbiausias šiemet Gegu
žinės šūkisHjus: sulaikyki
me atominių bombų bandy
mus; užtikrinkime pasau
liui taiką ir ramybę!

PIKIETUOJA JUNGT.
TAUTŲ CENTRĄ

Iš Pennsylvania, Connec-s 
tieut ir eilės kitų valstijų 
atvykę žmonės pikietuoją 
Jungtinių Tautų centrą. Jie 
reinkalauja uždrausti ato
minius ginklus ir sudaryti 
pasaulyje pastovią taikos 
padėtį.

Pikietininkai nešioja pla
katus su užrašais: “Stop 
atom tests!”, “Peace for all 
nations!” nepanašius..

Business Opportunity

PAVARĖ Iš MOKYKLOS

Staten Island, N. Y. Express biz
nis pardavimui. Priversti greitai 
parduoti, kaina prieinama. įsteigta 
virš 40 m. Gera įeiga. Kreipkitės 
tuoj. EL. 1-0018.

(44-46)

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)

HELP WANTED MALE

Pavarė iš S. G. Vocation-j Queens, N. Y. Superintendent.
al High School jaunuolį C. į 49 šeimų namas, keltuvas, aliejus ir

Padėka
Sunku keliais žodžiais iš

reikšti laikraštyje ir neįma
noma būtu laiškais visiems 
pasakyti mūsų dėkingumą, 
už tas užuojautas mums 
tuo metu, kai buvome ties 
Lietuviu Kultūriniu Centru 
lietuvių banditų užpulti ir 
sumušti.

Tokiai gausai laiškų, at
viručių, asmeniškų atlanky- 
mų ii1 net pasiūlymų para
mos ansigynimui pradėjus 
ateidinėti net įspardytosios 
mėlynės pasidarė tartum 
nebe tokios skaudžios, i

Ačiū visiems, o ypačiai 
Mass, valstijos Moterų Klu
bui.

Julius ir Marijona 
Kalvaičiai

To i t, 17 metų amžiaus, už 
tai, kad jis užpuolė moky
toją. Jaunuolis pastatytas 
po $1,000 kaucijos ir turės 
stoti į teismą. Jis visaip 
grasino mokytojui mokyk
loje ir kelyje į namus.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

pečius išmatoms deginti. 4 dideli 
kambariai, ant pirmų lubų. Alga. 
Skambin’kite rytais ar vakarais. 
VI. 9-5404 (Jamaica). (42-44)
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unijos seną kontraktą dar 
30 dienų ir derėtis su bošais 
dėl naujo kontrakto pasira
šymo.

Kokios pasėkos bus iš 
naujų derybų, tai tik atei
tis parodys.

Serga
Mums, patersoniečiams, 

žinomo draugo P. Mali- 
naūsko žmona U. Malinaus
kienė serga jau penkeri me
tai; iš lovos negali išlipti, 
dalinai suparalyžiuota. Tai 
didelis vargas ne tik jai pa
čiai, bet ir d. P. Malinaus
kui, kuris turi tokioje padė
tyje per tokį ilgą, laiką li
gonę prižiūrėti.

£iomis dienomis susirgo 
“Laisvės” skaitytojo J. Dul- 
kio žmona T. Dulkienė: ga
vo smūgį, kuris perkreipė 
vieną pusę veido. Nors d. 
Dulkienė vaikšto stuboje, 
bet yra po gydytojo priežiū
ra ir veikiausia 
kai pasikankinti, 
sveikatą.

Reiškiu gilią 
abiems ligonėms

Petronėlė Šimėnas grįž
dama iš Clearwater parve
žė nuo buvusios maspethie- 
tės Antaninos Zablackienes 
ir nuo jos šeimos glėbius 
linkėjimų visiems.. Zablac- 
kienė linksma, kad operaci
jos išgelbė jo re g ė j i m ą. 
Džiaugiasi ir tuo, kad anū
kė Francinė laimingai ap
teikė ją prosenelės, titulu.

Rep.

BROOKLYNE SUĖMĖ 
83 “GEMBLERIUS”

Desėtkai ’ policininkų per 
penkias valandas suėmė 83 
“gemblerius”. Po apklausi
nėjimo 62 sulaikė, jų tarpe 
15 moterų, kurie turės sto
ti į teismą. Pas vieną iš jų 
surado $5,800 pinigais.

Policija tvirtina, kad ši 
“gemblerlų” grupė į metus 
darosi apie $100,000,000. 
“Gembleriai” paruošia lai
mėjimus, kortomis iš pinigų 
lošimus ir kitokias žulikys- 
tes.

Sako, kad Robinsono 
Basilio -kumštynes s 
365,000 žmonių 174 te^truo- 
se.

ir

Sveikiname Velykomis

A. & M.
BEER & SODA CO.

Pristatome alų jūsų namuose 
parems ir kitokiems pokyliams. 
Pigiau jeigu patys pasiimate.

142 West Houston St.
New York 12, N. Y.

AL. 4-0070 — GR. 7-0240

Mes dabar esamo savo naujoj 
vietoj. Darbas, taip pat atlieka
mas, su pasitikėjimu ir garantija. 
Kainos žemos.

CITY WIDE SERVICE
92-23 91 st Ave.

Woodhaven 21, N. Y.
Virginia 7-8333. t

PAMINKLAI
S. & S. MEMORIALS

Tinkami Paminklai 
Visose Kapinėse 

Lengvi Išmokėjimai 
Visi Paminklai Certifikuoti 

ir Gararrtuoti.
602 Greenwich St.

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

RANDAVOJIMUI i
Pasirandavoja 5 kambariai meder- 

r.iniai įrengti. Randa $80 j mėnesį. 
Šaukite III. 3-3073. Klauskite Ast- 
rovva.

PARDAVIMAI
NAMAS PARDAVIMUI

East New York. 2 šeimų namas. 
Aliejaus šiluma. Du apartmentai 
užimami. Geroj kaimynystėj, prie 
krautuvių, transportacijos, arti baž
nyčios. EV. 5-0250.

(43-44)I ‘ (44-45)

turės ilgo
ko! atgaus

užuojautą 
ir linkiu

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kp. ruošiasi pne baliaus, 
kuris įvyks 12 d. balandžio. LDS 
klubo saloje, 9305 St. Clair Ave. 
Šeiminin'kes duos gerą vakarienę už 
$1.00, ir kurie turės gražius margu
čius. gaus dovaną, bus ritinami kiau
šiniai—irgi su laimėjimais.

Šokiams gros A. Pleiko - S. Sal- 
dausko orkestrą. Kviečiame visus 
dalyvauti ir linksmai praleisti laiką. 
Komisija. (44-46)

WORCESTER, MASS.
Sekmadieni, balandžio-April 20-1 ą, 

i Aido Choras, vadovaujant Jonui Dir- 
veliui, suvaidins 3-jų aktų operetę 
“Kada Kaimas Nemiega.’'

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)

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

Package 'C
(LAISNIUOTA PER USSR)

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

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

Mūsų klientų pafogunltii, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 
Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet. .

NEWARKO RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAI)., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ. 
SECOND AVE. 

78—2nd Ave. 
New York 3, N. Y. 
ORegon 4-1540

832 N. 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 3-1747

RAšTINfi ATDARA šEšT. IR SEKMAI)., 
G51 Albany Ave. 
Hartford) Conn. 
Cllapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mlch. 
TOwnsend 8-0298

!) V. R. IKI G V. V.
3741 W. 2Gth St.
Chicago 23, Ill.
CR. 7-2126

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

Lai šios Velykos Suteikia Jums 
\ jsus Jūsų Pageidavimus.

PETpR JEREMA
FUNERAL HOME

129 E. 7th St.
New York City

DRIVE A SAFE CAR 
“Check Your Brakes Now" 

—Specialists— 
Brakes-Whcel Alignment 

N. Y. STATE INSPECTION 
STA. NO. 3497.

241 S. Broaway, Yonkers, N. Y.

Linksmų Velykų Visiems 
Duokite Gėlių Velykomis 

Kainos Prieinamos
LASKAS FLOWERS

270 Broadway, B’klyn. 
E V. 4-8859.

Mon. thru’ Friday 8-6.
Closed Sats. YO. 9-1120.

Linksmų Velykų 
Visiems Lietuviams!

WLADYSLAW 
SZACHACZ

Real State—Insurance 
6506 Grand Ave., Maspėth, L. I. 

DAvenport 6-0719

John Huiiey Sons
i Išdirbėjai visokių šepečių 

Taipgi
šepečiai Speclalėm Mašinom 

Pilna Garantija
51 Wyiona St., Brooklyn.

AP. 7-0600.

; Sveikiname visus Velykomis. !
I Lai šios šventės suteikia jums ;
] daug laimės. <
: CONSUMERS RADIO

& SERVICE CO.
127 Liberty Ave. , ;

Richmond Hill, N. Y.
VI. 3-1519. j

Visos Nuotakos yra gražios, 
kuomet dėvi sukneles nuo—

Original 
Stelle-Suz^tte, Ine.

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

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

John Krauss, Inc. 
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

Ar Turite Televizijos Bėdų? <
Kodėl turėti prastą rodymą?:] 

Me^ garantuojame visus pataisy-j 
mus. Žemos kainos. Tinkamas, ’ 
teisingas patarnavimas visiems. ;

County Radio-T-V
Service :

716 Richmond Ave.
Port Richmond, S. I. U

Gibraltar 8-0850.

6 pu«l.-lj>isvė (Liberty)-Penktad., bal. (April) 4, 1958
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