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METAI 47-ti

KRISLAI | Jungi. V aisti j u žmones stoja' Kinija jau daro
Sve/kina!
E. Denniso nuomonė.
Kanadiečių žodis.

‘C. Stellato i Kongresą

Rašo R. Mizara

prieš pinigų eikvo jimą |daug progreso
j Hong Kong. — “Kinija 

—- Dienraš-įnigų eikvojimui “recession” daro daug progreso”, ra'o 
• . T. Durdinas. Jis ilgą laiką

tokį “gudravojimą” | buvo Tolimuose Rytuose ir

j Vengrai sveikino

pra- 
ato- 

svei- 
my-

Taip. Tarybų Sąjungos 
nešimą, kad ji nutraukė 
minių bombų bandymus, 
kiną viso pasaulio taiką 
Imtieji žmonės.

Japonijos sostinėje, Tokie, 
mieste, moksleiviai specialiai 
fcjirvo nuvykę prie Tarybų Są
jungos ambasados padėkoti 
tarybinei vyriausybei už tai, 
kad ji nutraukė atominių bom
bų bandymus.

Tarybų Sąjungą sveikina 
h dijos liaudis, ją sveikina vi
so pasaulio liaudis dėl 

. atominės bombos—jų 
mai — sėja ligas!

to, kad 
bandy-

New Yorkas. ■ ___ —
čio New York Daily News I reikalams.
korespondentas klausinėjo I
piliečius gatvėse, 1
žiūri į šalies finainsinius į rio Raymond Hoffman’o, i gerai susipažino su jos pa-

Bet

Sovietų delegaciją
Budapeštas. — Tarybų 

Sąjungos delegacija, prieš-

Tarybų Sąjungoje ir liaudies 
šalyse stoka darbininkų

Jungtinės Tautos. — Spe-1 Vokietijoje, R u munijoj e,
akyje su Chruščiovu, pade- cialė Jungtinių Tautų eko- Vengrijoje ir Tarybų Sa-
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naminiais reikalais komisi- jungoje.
! Komisija praneša, kad 

čiovas ir kiti delegatai pa- je. Tuo laiku, kada Vakarui tose šalyse laike pereitojo
• po jo naujagimių 

skaičius sumažėjęs. Tarybų 
Sąjungoje ant kiekvieno 
1,000 gyventojų į metus 
gimsta tik 27 vaikai.

Minėtos šalys nežino eko- 
industriją neminės, krizės. Sovietų > 

gaudavo naujų darbinikų iš darbininkai pereina, nuo 8 
valstiečių tarpo. Bet tas re-'prie 7 valandų darbo dle- 
zervas jau išsibaigė. šie-|nos. Studentai ilgiau moko- 
met ii industrinių darbinin
kų stoką padengė paleistais amžiaus išeina 
iš armijos 300,000 vyrų.

Darbo jėgų stoka. Alba
nijoje, Bulgarijoje, Čeko-

jo vainiką ant žuvusių ta-
kaip jie [sumuša atsakymas plumbe-[ daug metų Kinijoje. Todėl rybinių karių kapo. Chru’- ja tyrinėjo padėti Europe- 
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reikalus. Šis dienraštis yra|5th Ave., New York, kuris ■ dėt'mi. Į metus gyventojų reiškė, kad jiems jokia ap- Europoje jau yra milijonai karo ir

p arti jos ((JAV Komunistų 
sekretorius Eugene Dennis 
taipgi padarė tuo reikalu pa
reiškimą.

Tarp kitko, Dennis sako:
“Istorini Tarybų Sąjungos 

pranešimą, kad ji sulaiko ato
minių bombų bandymus, svei
kina viso pasaulio taiką my
lintieji žmonės. Mūsų šalis, 
kuri pati pirmoji numetė (ant 
Hirosimos) atominę bombą, 
turėtų būti pirmoji sulaiky
ti jų bandymus. Tačiau tai 
nebuvo padaryta, nežiūrint to, 
kad vis didėjantis visokių po
litinių pažvalgų amerikiečių 
skaičius to reikalauja.“ '

kraštutinio nusistatymo už!sako: 
didesnį apsigi n k 1 a v i m ą,! 
prieš viršūnių konferenciją, 
prieš bent kokį susitarimą! 
su Tarybų Sąjunga ir liau
diškomis respublikomis, ii 
už intervenciją į Indonezi
jos reikalus. Aišku, kad 
“D. N.” reduktoriams rūpi j 
valdžios žingsnių užgyri- i 
m as.

Bet visu šešių žmonių at- | 
sakymai pasisako prieš per 
didelį pinigų eikvojimą, ingtono vyriausybė 

•“Daily News” bando suves-j gijusiai pinigų 
ti, būk piliečiai priešingi pi-į ginklų gamybai.

“Perdaug eikvoja pini-į 
gus. Mano s u p r a t i m u,1

I ' ij Washington© politikieriaiį 
Į nepaiso šalies. Jiems rūpi ; 
jtik vėl būti išrinktais.'Įvai- 
irios jų grupės (blokai) pa-
■ darys susitarimus dar di- 
dėsniam pinigų eikvojimui.! 
Jie praleis mano ir tavo ir į 

j paskutinį dešimtuką.”
Visi žinome, kad Wash- 

dau- 
išleidžia

prieauglis siekia 15,000,000. 
•_ į Plieno gamyba pasidvigubi- 

i no, jau siekia 6,000,000 to- 
! nu. Valstiečiai susijungė į 
! kooperatyvus.

Žemės ūkyje nepravedė 
I pilnai penkmečio plano, bet 
'ateityje ir ten bus geriau. 
, Šalis pasigamina daugiau 
j mašinų ir trąšų. Mokslo sri
tyje “Kinija eina šuoliais 
pirmyn”, — sako Durdinas.

Mūsų Valstybės sekretorius 
Mr. Dullesas atsisako daryti 
tai, ką daro Tarybų Sąjunga. 
Jis sabotuoja viršūnių konfe
rencijos sušaukimą, jis prieši
nasi ir atominių bombų ban
dymams sulaikyti.

Visa tai netarnauja taikai, 
visa tai palaiko šaltąjį karą.

K u boję mūšiai tebeverda. 
Velykos—ne Velykos, žmonės 
pasiryžo nuversti Batistos val
džią, kuri yra liaudies priešas.

Batista įsakė Kubos lakū
nams gabenti iš Dominikonų 
Respublikos ginklus, kuriais 
jis galėtų žudyti sukilėlius.

Vienuolika lakūnų-kubiečių 
atsisakė tai daryti. Jie yra 
JAV ir prašo, kad jiems čia 
suteiktų teisę pasilikti.

Kalbėdamas tų vienuolikos 
padorių žmonių vardu, vienas 
jų pasakė:

—Mes nesame militaristai, 
mes nesame neigi politikieriai. 
Batista yra pasirengęs žudyti 
žmones\ir žudyti, o mes nesa- 
ine žmonių žudytojai . . .

neseniai nutarė 
Kinijos Liaudies Res- 
350,000 bušelių kvie-

Kanada 
parduoti 
publikai 
Č’Ų.

Gerai!
diškiai automobilių dirbėjai

Windsor© miesto) priėmė 
rezoliuciją, reikalaujant, kad 
Kanada parduotų Kinijai ir 
automobilius.

Tokį balsą tarė darbininkai, 
priklausantieji UAW unijai.

Kanadiečiai darbininkai — 
teisūs. Jei Kanada pradėtų 
parduoti Kinijai automobilius, 
toje šalyje sumažėtų nedar
bas.

Tas pats būtų ir Jungtinėse 
Valstijose, jei mūsų vyriausy
bė apleistų varžtus, stabdan
čius’prekybą su Kinija.

Riškus daiktas, geriausia 
būtų, jej darbo unijų vadovai 
pradėtų reikalauti, kad Ame-

Jeigu taip, tai kana- 
automobilių

Protestas prieš 
atomų bombas

Philadelphia. — Kveike- 
rių (Quakers) organizacija 
laikė metinę konferenciją ir 
nutarė protestuoti prieš 
Amerikos atominių bombų 
bandymus.. Organizacija tu
ri virš 20,000 nariu, z c

Iš, Beaufort, Que., Kana
dos praneša, kad ten moks
lininkai laikė konferenciją. 
Jie užgynė Tarybų Sąjun
gos žingsnį susilaikyti nuo
atominių ginklų bandymų.' žmogiukas, tik 4 pėdų ir 4 
Konferencija pasisakė už colių aukščio. Jis svėrė 75

Mirė seniausias 
žmogus pasaulyje

Montreal, Canada. — Mi
rė indėnas Javier Pareira, 
kuris buvo skaitomas se
niausiu žmogum pasaulyje. 
Tikrai jo metų niekas neži
no. Bet iš pasakojimų,., 
jis atsimena, .atrodo, 
jis turėjo ne mažiau 
metų. Daktarai, kurie jį ty-imą ir kariniam pasiruoši- 
rinėjo, taip pat prileidžia, mui paskyrė $41,900,000,000. 
kad jis buvo labai senas. Nėra abejonės, kad L

Indėnas, buvo mažytis

i, tai 
Tarybų Sąjungoje ir liau
diškose respublikose jų sto
ka.

Pirmiau Tarybų Sąjunga 
į savo augančią

sauga nereikalinga. J i e j darbininkų be darbo 
sveikinosi su žmonėmis, bu
čiavo vaikus, kalbėjosi ir

Chruščiovas pareiškė, kad 
tie, kurie perša “demokra
tiją Rytų Europai”, “patys 
tos demokratijos nepažįs
ta”. Jis sakė, kad viršūnių 
konfereiccijoje nebus leista 
kištis į kitų šalių vidaus 
reikalus.

Darbininkai jaunesnio 
ant senat

vės pensijos. Visa tai geri
na liaudies gyvenimą, bet 
reikalauja daugiau darbi-Prez. Eisenhoweris vėl siūlo | Slovakijoje, Le/ikijoie, Rytųin'nkų į industriją.

bil. 400 mil. dol. ginklams Atsirado
'| bartinė rekomendacija bus duktė “AnastazijaWashingtonas. — Prezi-į 

dentas Eisenhoweris ir vėl j priimta, 
siūlo Kongresui, kad dar; 
pridėtų kariniam pasiruoši
mui $1,400,000,000. Šių pini
gų reikės su liepos mėnesio 

’ I pradžia, nes pirmiau skirti 
X1^ką! baigiasi. .
kad Sausio mėnesį Kongresas 
150 priėmė prezidento pasiūly-

« ' n caro v

ir da

Karininkai sako, kad pi
nigai jiems reikalingi ga
minimui toli skrendančių 
bombiniu “B-52” lėktuvu ir 
“Polaris” rūšies submarinų, 
kurie gali šaudyti atominė
mis raketomis’iš 1,500 my
lių atstos nuo priešo.

Vieno “B-52” lėktuvo pa-1 
gaminimas atsieina $8,000,-' 
000, o “Polaris” rūšies sub-j 
marino $40,000,000.

We'sbaden, Vakarų 
etija. — Prasidėjo

Skiria $232,000,000 i 
dėl naujo uosto

New York. — Port of 
New York Authority pa
skelbė, kad skiria $232,000,- 
000 įrengimui Newark Bay 
krante naujos prieplaukos. 
Darbas bus. pradėtas tuo
jau. Naujas uostas turės ' 
1,300 akfų plotą ir galės į 
metus laiko perleisti 11,- 
000,000 tonų prekių

Newark Bay jungiasi su 
Didžiojo New Yorko prie
plaukos vandenimis. Prie 
uosto įrengimo gaus darbo 
18,000 darbininkų.

Vo- 
teis- 

mas. už Rusijos caro turtą, 
kuris siekia nuo 300,000 iki 
6,000,000 markių. Tūla An
na Anderson skelbiasi, kad 
ji yra caro duktė Artastazi- 
ja ir reikalauja pinigų.

Kita moteris, kunigaikš- 
i tytė Kristina Ludwig zu 
Meklenburg, yra carienės 
giminaitė. Pastaroji įrodi
nėja, kad “Anastazija” žu- 
likė, nėra caro duktė. Jos 
pusę remia M.. Gilliard, ku
ris nuo 1905 iki 1918 metų 
buvo prie caro šeimos. Jis 
darydavo j i e m s ženklus 
((tattoo). Jis jau 1929 me
tais išleido knygą, kurioje 
įrodinėjo, kad “Anastazija” 
nėra caraitė.

40,000 KINŲ JAU 
PASITRAUKĖ Iš 

KORĖJOS
Pekinas. — Virš 40,0000 

; vyrų jau 
pasitraukė iš Šiaurinės Ko
rėjos. Jie sudaro tris divi
zijas. Dar kita tiek pasi
trauks bėgyje kelių sekamų 
savaičių. Kinu daliniai nu- v t
vyko į Korėją 1950 metų 
pabaigoje jai į pagalbą ir 
pastoti interventams kelią

Bertrand©' svarus. Bet plaukai iki mir- 
I ties buvo tamsūs, tik paau- 
isiai jau pradėjo balti. 1956 Kinijos armijos 
į metais jį tyrinėjo New 1’~
Yorko daktarai. Kai kurie 
sakė, kad jis turėjo iki 168 
metu, c 

Bonna. — Vakarų Vokie-i 
tijos liaudis privers Ade-| 
nauerio valdžią iš naujo 
persvarstyti atominių gink
lų klausimą. Vokiečiai ma
siniai sukilo prieš atominį 
ginklavimąsi. Darbo unijos, 
kurios turi 6,000,000 narių, 
socialdemokratai ir moksli
ninkai reikalauja atominių 
ginklų klausimą leisti pilie
čių referendumui.

Profesorius M. Born, ato
mų specialistas ir Nobelio 
dovanos laimėtojas, vado
vauja mokslininkams kovo
je prieš atominius ginklus. 
Todėl Bundestag (parla
mentas) iš naujo svarstys 
ta reikalą balandžio 23 d. v v

mokslininko
Russell poziciją. .

Vokiečiai prieš 
atominius ginklus

ĮRODYKITE SAVO 
TAIKOS POLITIKĄ”

Budapeštas. — Chruščio- į Kiniją.
1 — • • -1 « •vas atsake j prezid. Eisen- 

howerio kalbą. Jis sako, jei-•
gu Eisenhoweris ir Anglijos 
premjeras Macmillanas ma
no, kad Tarybų Sąjunga su
laikydama atominius ban
dymus “tik propagandą da
ro”, tai lai Amerika ir Ang
lija sulaiko atominius ban- kys susirinkimą, 
dymus, įrodo taikos, politi- pradėjo atominiais, ginklais 
ką, ir jie turės tą pat “pro
pagandą”.

VARŠUVOS SĄJUNGA
LAIKYS SUSIRINKIMĄ
Varšuva. — Varšuvos ap

sigynimo sąjunga, kurią su
daro Tarybų Sąjunga ir 
liaudiškos respublikos, lai-.

Amerika I

is

ANGLŲ ŽMONIŲ 
EISENA PRIEŠ 

ATOMŲ BOMBAS
Londonas. — Londone

Trafalgar© aikštės išmar- 
šavo 2,000 žmonių linkui 
atominių ginklų centro Al- 
dermanstone, kuris yra už 
50 mylių atstoję.

“Šalin atomu
Šalin Amerikos 
bazes!” — saukė
jantieji ir apie 5,000 susi
rinkusių juos išleisti.

bombas!., 
atomines 

išmaršuo-

rika atidarytų prekybą su Ki
nija. Bet darbo unijų vadovai 
tuo klausimu tyli; jie remia 
Mr. Dulleso politiką, kuri ne
neša naudos Amerikos darbo 
žmonėms.

Iš Detroito pranešama, kad 
ten Fordo fabrikų darbinin
kai nutarė reikalauti, kad jų 
unijos lokalo prezidentas 
lo Stellato kandidatuotų į 
Kongresą. Automobilių 
bininkai sako: Stellato
kandidatuoti, jis bus išrink
tas; būtinai reikia- pašalinti iš 
Kongreso, sako darbininkai, 
Johną Lesinski, kuris pamiršo 
darbininkų reikalus.

KANADOJE LAIMĖJO 
KONSERVATYVIAI

Ottawa. — Parlamenta
rinius rinkimus laimėjo da
bartinė valdančioji konser- 
vatorių partija. Iš 265 par
lamento narių ji turės 209. 
Manoma, jog jai pasitarna
vo vėliausi skyrimai pinigų 
viešiems darbams, kad 
mažinus nedarbą.

apginkluoti Vakarų Vokie
tijos armiją. Tai sudaro 
taikai pavojų. Reikalinga 
pergrupuoti ir Varšuvos 
sąjungos jėgas.

ANGLIJA IR AMERIKA 
NEGALI SUSITAIKYTI

Geneva.—Jūrų teisių rei-r 
kalais konferencijoje susi
skaldę Anglijos ir Ameri
kos delegatai. Amerika no
ri, kad teritoriniai vande
nys būtų tik 3 mylios nuo 
kranto. Anglija reikalauja 
šešių mylių. Tarybų Sąjun
ga, Indonezija ir eilė kitų 
valstybių stoja už 12 mylių 
atstą.

INDONEZIJA IR 
SOVIETŲ GINKLAI

Washingtonas. — Spau
dos atstovai klausė Valsty
bės sekretoriaus, ar teisy
bė, kad Tarybų Sąjunga 
siunčia ginklų Indonezijos 
valdžiai. Dulles, sakė, kad, 
kiek jis žino, Sovietai davė 
$100,000,000 vertės para
mos, bet tai nebuvo ginklai. 
Apie sovietinius ginklus pa
sakas skleidžia dabartiniai 
sukilėliai.

“PRIEŠAI MELUOJA IR 
ŠMEIŽIA” - SUKARNO
Jakarta. — Sukamo, In

donezijos prezidentas, kal
bėjo, kad šalis bus apvieny- 
ta, sujungta ir užsienio in
tervencija nugalėta. Jis sa
kė, kad apie Indonezi jos de
mokratinę respubliką prie
šai skleidžia melus ir šmeiž
tus.

su-!

Car- 
JAV 
d ar
tu r įs

DAR PAAUGO 
200,000 BEDARBIŲ

St. Louis, Mo. — S. L. 
Wolfbein, Jungtinių Valsti
jų Darbo department© na
rys, sakė, kad prie 5,200,000 
vasaryje buvusių bedarbių 
kovo mėnesį dar prisidėjo 
200,000.

“ŠALIN ATOMAI — 
NORIME TAIKOS”

New Dehli. —U. N. Dhe- 
bar, Kongreso partijos pre
zidentas., sveikino Tarybų 
Sąjungą už susilaikymą 
nuo atominių bandymų. Jis 
sakė, kad Indija jau seniai 
to reikalauja. Jis savo kal
bą baigė: .c
bombos, mes norime tai
kos!”

1,000 PIKIETAVO 
PRIEŠ ATOMUS

New Yorkas. — Piliečių 
eisena, žinoma kaip “Walk 
for Peace” baigėsi pikieta- 
vimu Jungtinių Tautų cent
ro. Atmaršavo žmonės iš 
Philadelphijos, New Have
no, Westbury, N. Y., ir ki- 

Šalin atomu tur- Kada eisena artėjo prie

TITO MATĖSI SU 
JONOS KADARU

Belgradas. — Vengrijos 
komunistų vadas Janos Ka
daras buvo atsilankęs į Ju
goslaviją ir matėsi su pre
zidentu Tito. Jie plačiai ta
rėsi dėl glaudesnių santykių 
tarpe Vengrijos ir Jugosla
vijos ir vieningesnio abiejų 
šalių komunistų veikimo.

VOKIEČIAMS JAU 
BUS ATMOKĖTA

Washingtonas. — Kon
gresinis komitetas svarsto 
atmokėti vokiečiams $100,- 
000,000.. Tai turtas, kurį 
Amerikos vadžia konfiska
vo laike pereitojo karo. Jis 
susideda iš laivų, bankuose 
įdėliu ir tt. Po šio atmokė- 

 

jimo dar seks kįtr^nes viso 
vokiečiai reik uja iki 
$300,000,000.

Tokio. — Tarybų . Sąjun
ga siūlo atidaryti lėktuvais 
susisiekimą tarpe jos Kha- 
barovsko miesto ir Japoni
jos sostinės.

miesto, ji augo. Prie Jung
tinių Tautų centro jau bu
vo daugiau 1,000 pikietinin- 
kų.

POPIEŽIUS KALBĖJO 
Už TAIKĄ PASAULYJE
Roma. —Velykų proga po

piežius kalbėjo nuo Šv. Pet
ro Bazilikos balkono. Jis 
sakė, kad “Kristaus šviesa

Padangas. — Sukilėliai ir meilė padės, nugalėti blo- 
laukia ^Indonezijos valdžios gybps”. Jis sakė, kad “švie- 
atakų. tai, tai meilė artimo”.

New Yorkas. — Penkta
dieni į New Yorką susirin
ko arti 150 žmonių, kurie 
pėsti atėjo iš Philadelphi- 
jos, New Haveno, Long Is
lando ir kitur reikalauti 
Jungtinių Tautų veiklos 
prieš atominius ginklus.

Tos eisenos žinomos kaip 
“Walk for Peace”. Senukė 
Florence Luscomb, 71 me
tų, pėsčia su kitais atėjo iš 
New Haveno. Ji yra Boston, 
Mass., gyventoja.

tai, tai meilė artimo”.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris v i s 
tvarko karinį štabą.
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ATSIŠAUKIMAS Į LDS 
NARIUS

SUBSCRIPTION KATES
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co................ $10.00 per year
Queens Co. .....  $5 50 per six monthsM. — —

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $650

Balandžio 1 dienos “Tie
soje” randame karštą LDS 
Centro Valdybos atsišauki
mą. į narius. Jie raginami 
pasmarkinti naujų narių 
gavimo vajų ir pagyvinti 
visą Susivienijimo veiklą.

Kieno tie ginklai?
KUBOJE ŠIUO METU verda aštri kova sukilėlių 

prieš Batistos diktatūrą.
Bėda su Kubos sukilėliais, kad jie negauna ginklų. 

Buvo bandyta iš JAV perduoti jiems šiek tiek ginklų, bet 
jie jų negavo. Mūsų šalies valdžia atidžiai seka pakraš
čius, na, if gaudo laivelius, kurie gabena ginklus kovai 
prieš Batistą.

Tačiau Batista ginklų gauna. Tik šiomis dienomis 
buvo paskelbta1 spaudoje, kad Dominikonų respublikos 
diktatorius Trujillo pasiuntė savo bendrui ginklų lėktu
vais.

Iš kur Trujillo gauna ginklus? Nėra abejojimo, kad 
jis juos gauna iš JAV!

Taigi, mūsų šalies “nesikišimo politika” tarnauja 
Batistoms, o ne liaudžiai.

Teisingai LDS Centro 
Valdyba didžiuojasi tvirtu 
organizacijos stoviu. “Jo
kia kita fraternalė organi
zacija,” savo Valdyba, “šiuo 
tarpu nesuteikia . savo na
riams tokios geros pašalpos 
už taip žemą mokestį; kaip 
mūsų Susivienijimas.”

Naujų narių gavimo va
jus prasidėjo pernai su ge
gužės pradžia ir tęsis iki 
seimo, kuris, kaip žinia, 
įvyks pradžioje liepos mė
nesio Pittsburghe. Vadina
si, laiko nedaug bepaliko. 
Todėl Centro Valdyba sa
ko :

Kovo menesio ivvkiai “Mes nuoširdžiai prašo
me visas LDS kuopas, visus 
LDS narius tuojau prisidė
ti prie to labai svarbaus 
mūsų Susivienijimo darbo.

Lai nebūna ne vienos LDS 
kuopos, kuri nebūtų per šį 
vajų įrašius vieno kito 
naujo nario.

Pasistengkime per šį va
jų sustiprinti LDS narių 
skaičiumi.

Lai? LDS būna tvii tas ne 
tik finarisiniai, bet tvirtas 
ir narių skaičiumi'.!?

‘Netenka abejoti,, jęg. šis 
LDS ‘Centro Valdybos at
sišaukimas p* paraginimas 

‘susilauks ,iš visu .Organiza
cijos narių ir 'veikėjų nuo- 

’širdaus atsiliepimo,; . . <, .

1958 METŲ KOVO MĖNESIS Amerikos istorijoje 
bus žinomas kaip vienas iš padariusių daug žalos. Visą 
mėnesį oras buvo šaltas, šlapias ir blogas. Į pabaigą nuo 
Virginia iki Maine valstijos, plačiu Atlanto vandenyno 
pakraščiu perėjo trijų dienų sniego, lietaus ir vėjų baisi’ 
audra. Milijonai žmonių nukentėjo. Arti šimtas žmonių 
•neteko gyvasties. Už desėtkus milijonų dolerių padarė 
nuostoliu. 1

Padidėjo nedarbo krizė. Dabar Jungtinėse Valstijoj 
se yra virš 6,000,0000 žmonių be darbo. Oficialė Darbo 
departmento skaitlinė žymėjo 5,200,000, bet visiems yra 
suprantama, kad ji nepilna.

Prezidentas ir Kongreso nariai daug ir gražiai kak 
bėjo. Bet tai, ką iki dabar valdžia daro, nedarbo nenuga^ 
lės. Kalba apie bilijonus dolerių, bet planai tai sumai iš
leisti tik per keleris metus. Rimtai kovai prieš nedarbą 
reikalinga bent dešimt bilijonų dolerių skirti tuč-tuojau 
viešiems darbams, Bet to nėra, nes valstybines įplaukas* 
sugeria apsiginklavimas. 1 ; '1 .

Washingtone republikonų ir demokratų politikai 
stengiasi pasidaryti politinio 1
kampanijai. Prezidentas kalba apie prailginimą bedarbių* 
apdraudos, nes jis žino, jog demokratai, ypatingai pie
tiečiai, tam priešingi.

Demokratai daug kalba apie viešus darbus, bet, tu
rėdami Kongrese didžiumą, nesistengia skirti tam tiks
lui reikalingų pinigų, nes ir jie apsiginklavimo šalinin- < 
kai. Tuo gi kartu vykinti didelį apsiginklavimą ir imti^ 
viešų darbų negalima, nes neužtenka pinigų. Apsiginkla
vimas yra baisus pinigų naikintojas.

Taksų numušimo reikalas jau pakištas, po stalu. 
Abidvi partijos, stovėdamos už apsiginklavimą, tai nega

kapitalo busimai’1 .i-inkirtių? DUJElE (BlWd ’fclSAlbA (

Cįicągop njęnijeyikų ^Yaų-; 
jienos- (kovo- 26 .d.J- (W<u- 
gėsį: ; . ; ; •

Šiandien.sukanka lygiai pen- 
,keri metai, kai Amerikos, Lie
tuvių Tarybų priėmė, audienci
joje, Baltajame Name, Wash
ingtone, prezidentas Dwight 
D. Eisenhower.

Girdi,
li nuoširdžiai stoti už taksų numušimą. Dabar valdžią 
sudaro republikonai; jiems reikalingi aukoti taksai, kad 
gautų pinigų. Demokratai tikisi perimti valstybės vairą 
būsimais rinkimais, jie taipgi apsiginklavimo šalininkai. 
Jiems taip pat bus reikalngi aukšti taksai. Kalbos apie 
taksų numušimą yra, vyriausiai, paremtos išsigarsini- 
mo sumetimais..

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS reikalai sušvelnini
mui tarptautinės padėties ir sutvirtinimui taikos reikalų 
pablogėjo. Amerikos vyriausybė iškėlė “Rytų Europos” 
klausimą, kur reikalauja “demokratijos”. Tarybų Sąjun
ga kietai pareiškė, kad tai tų šalių žmonių reikalas. Ji 
nesikiša į kitų valstybių vidaus reikalus ir nesutinka* 
kad kita valstybė tai darytų. Kas dėl apvienijimo abiejų 
Vokietijų į vieną valstybę, Tarybų Sąjunga sako, kad —: 
pačių vokiečių reikalas.

l Užsienio kpitalo sukurstytas Sumatroje sukilimas 
prieš Indonezijos valstybę eina proe visiško susmukimo, 
nes nerado žmonių tarpe pritarėjų.

Užsienio imperialistai tikėjosi, kad, jeigu jau ir ne
pavyktų sukilėliams nuversti Indonezijos liaudies valdžią 
priešakyje su prezidentu Sukamo, gal pavyks užgrobti 
Sumatrą ir kitas salas. z

Bet kovo mėnesį Indonezijos valdžios jėgos pradėjo 
veiksmus prieš sukilėlius, kurie pastaruosius pastate į 
negarbingą padėtį.

PREZIDENTO EISENHOWERIO sveikata negerėi 
ja. Kovo pradžioje Eisenhoweris pareiškė, kad jis padat 
ręšsu Niksonu susitarimą: jeigu jis negalės atlikti prezif 
dento pareigų, tai Niksonas veiks jau kaip “Veikianty
sis prezidentas”. Reiškia, Niksonas paruoštas šalies pre
zidento vietai. Ir, veikiausiai, jis užims prezidento vietą, 
kad geriau pasigarsinti, *kaip kandidatui būsimuose pre
zidentiniuose rinkimuose. ,

Amerikos, armijos specialistai iššovė į erdves vieną
po kito du satelitus, bet jie yra labai maži, kad mokslui 
galėtų pasitarnauti. Vienas “Explorer” sudegė, nuskridęs 
tik 200 mylių tolio.

Kovo viduryje nukrito iš Amerikos bombinio lėktu
vo atominė bomba S. Carolina valstijoje. Atominis spro
gimas neįvyko; sprogo tik prie jos priedas —i dinainito 
medžiaga. Bet įvykis rodo, kad bandymai su atominėmis 
bombomis yra pavojingi.

Tai buvo didelės reikšmės 
įvykis Amerikos lietuviu isto
rijoje.

Bet tai buvo visiškai tuš
čias prezidento žestas. Nie
kam jis nieko gero nedavė. 
Tuojau, matyt, ir pats pre
zidentas pamate savo klai
da, nes nuo to laiko nė iš 
tolo “vaduotojų” nebeprisi
leidžia. DabaT Washingto
ne Amerikos Lietuviu Ta
ryba džiaugiasi gavus pro
gą savo “prašėmją” įteik
ti kuriam nors dešimtajam 
Valstybės sekretoriaus pa- 
gelbininkui . Tą didelį paže7 
minimą, matyt, jaučia ir 
patys “laisvi n to j a i,” nes jie 
viešai nė neskelbia, su kuo 
jie ten laiko savo “auclien- 
cijas.”

O Amerikos lietuviai iš 
tos Grigaičio ir Šimučio au
diencijos pas prez i d e n t ą 
prieš penkerius metus lai
mėjo tiek, kiek Zablackas 
ant muilo . Kai kuriems jų 
dar davė didelį nuostolį. 
Dalykas, mat, tame, kad 
išgirdę, jog laisv i n t o j a i 
“kalbasi” su prezidentu, jie 
pasidarė minkštesnį.su do
leriais dėl ALT rakoto.

✓

NEREIKĖTŲ SIELOTIS
Komercinės spaudos ko

respondentams ir kolumnis- 
tams labai parūpo Bulgani- 
no likimas. Prie jų savo bal
są prideda irz menševikų 
Naujienų redaktorius. Jo, 
Bulganino, paskyrimą vals
tybinio banko direktoriumi 

skaito dideliu pažeminimu 
ir įžeidimu.

Mums gi atrodo kitaip. 
Valstybinio banko direkto
riaus vietoje Bulganinui 
badauti neteks. Ypač dar 
ir todėl, kad tą vietą jis bu
vo pirmiau užėmęs ir visiš
kai gerai jautėsi. Nesiskun
džia jis nė dabar. Tai kam 
juo rūpintis kitiems?!

KVAILA PASAKA
Brooklyno pranciškonų 

Darbininkas labai priešin
gas Kubos' -žmonių sukili
mui prieš .diktatorių Batis
tą. Visas sukilimas, Dr. Fi
del Castro . vadovaujamas, 
esąs komunistų padaras.

Komunistai esą pasimoję 
apsidirbti ne tik su Batis
ta. Girdi, jau. “prieš kele
tą metų Karibų Legijonas- 
mažai kam žinomas, bet su
mani komunistų kariuome
nė — pasiskyrė sau uždavi
nį: nuvesrti visas vakaru v
bloko valdžias Pietų Ameri
koje” (Darb., bal. 3 d.).

Tai pasaka, ir kvaila pa
saka. Karibų “sumani ko
munistų armija” yra pran
ciškonų organo redaktorių 
lakios vaizduotės padaras. 
Niekas kitas : nieko nėra 
apie tą “kariuomenę” ir jos 
planus girdėjęs.

Kitas dalykas, rodosi, juk 
ir Kubos katalikų bažnyčios 
dvasininkija yra nepasiten
kinusi Bątistos diktatūra. 
Tai ar pridera mūsų pran
ciškonams. už ją galvą gul
dyti? ; -j;; -

. H ■ . ’ .. . :

, AMERIKA GEDUOS 
KUBAI GINKLŲ

I Washington as., — Jung ti: 
ni^vValstijų vyridusybČ f)£- 
skėlbė/'ka^is'šlės šhliėš hė^- 
leis1 ginfclū frė’P Ėatištos val
džiai,’ nei sukilėliams. Bėt 
tuo1 pat Ihikd Washingtone 
kalba; kkd •' sukilėlius ‘ jų 
draugai aprūpina ir be lei
dimo. 7

Londonas. — Sugrįžo iš 
Francūzijos Churchillas..

Karalius Saudas pažabotas
Amerika dėjo daug pa

stangų ir i paklojo šimtus 
milijonų dolerių, kad palai
kyti savo įtakoje Arabijos 
karalių Saudą, ir kad kuo 
plačiausia išnaudoti Saudi 
Arabijos gausius aliejaus 
šaltinius. Karalius Saudas 
iki šiol buvo skaitomas stip
riausiu monarchu Azijoje, 
ir mūsų Valstybės sekre
torius Mr. Dulles labai 
džiaugdavosi turįs Saudą 
savo įtakoje.

Dabar arabiškose šalyse 
eina karšta' nacionalistinė 
agitacija, į/adovaujama E- 
gipto ‘prezidento Nasserio, 
už susijungimą visų arabiš
kų valstybių į vieną rešpub- 
Jiką. Egiptas ir Sirija jau 
susijungė į Jungtinę Arabą 
Respubliką. Eina didelis 
liaudies bruzdėjimas visose 
kitose arabų šalyse už susi
jungimą.

Arabijos: karalius Saudas 
yra griežtai priešingas to
kiai sąjungai. Jis, kaipo 
absoliutis monarchas, neno
ri girdėti tokio dalyko kaip 
respublika. Jis visokiais bū
dais priešinosi arabų vals
tybių susivienijimui į vieną 
respubliką, ir net skymavo 
nužudyti Egipto i prezidentą 
Nasserį, kaip vadą už vie
nybę, ir ruošė Egiptui grą
žinti išvytą karalių Farou-
ką; ''"f’" .

Darbo unijų kovos lauke
DETROIT, Mich. — Jau 

prasidėjo tarpe Fordo kom
panijos ir UAW unijos de
rybos dėl naujo kontrakto. 
Kalbama, kad jeigu kilių 
streikas, tai pirmiausia uni
ja savo smūgį nukreiptų 
prieš Fordą. , Bet Fordo 
kompanijos bosai mano, kad 
unija daugiausia dėmesio 
kreipia linkui General Mo
tors korporacijos, su kuria 
derybos prasidėjo kelios 
dienos at^al. Fordo kompa
nijoj dirba 140,000 darbi
ninkų, o General Motors — 
350,000.

WASHINGTONAS.-Sena- 
torius McNamara, demo
kratas iš Michigano, išsto
jo prieš senatinio komiteto 
raportą. Jis sako, kad tas 
raportas neteisingai vaiz
duoja darbo unijas. Jis yra 
vienpusiškas, nukreiptas 
prieš unijas ir tuo būdu’ 
kenksmingas.

CHICAGO, Ill.—čia kal
bėdamas, AFL - CIO prezi
dentas George Harrison pa
tarė “visiems apvalyti savo 
namus.” Jis sako, kad ko
rupcijos ir negerumų yra 
ne tik darbo unijose, bet 
dar daugiau įvairiose - kor
poracijose ir kompanijose^ 

[Todėl ir ten. turėtų būti 
pradėtas “apsivalymas.”

CHICAGO, Ill. — Kelios 
dienos atgal čia įvyko Cook 
County Industrial Union 
konferencija. Dalyvavo 500 
unijistų. Konferencija 
svarstė nedarbo .padėtį. Pri
imtoje ^rezoliucijoje reika
laujama, kad valdžia tuojau 
initųši i nepaprastų -priemo
nių -.nedarbo prašąlinimui,

' f Si;.! .f ,r'!> ■ ; ? ' r

WASHINGTONAS;—ge
gužės 12 d. bus įsteigta 
nauja : Laundry and ijry 
Cleaning International ‘uni
ja. : Ji turės užimti vietą 
senosios unijos, kuri dar 
pernai buvo pašalinta iš 
AFL-CIO. Senosios unijos 
75 lokalai gavo pakvietimą 
įstoti į naująją uniją. Jie

Saudui besirengiant nu
sukti sprandą arabų vieny
bės vadui Nasseriui, ir mū
sų Valstybės sekretoriui be
sidžiaugiant Saudo politika, 
kaip perkūnas giedroje 
trenkė žinia, kad karalius 
Saudas dalinai nugalintas, 
politiniai pažabotas. Politi
nė ir ekonominė galia nuo 
jo atimta ir pavesta jo bro
liui Crown Princui Paišel
iui. Karalius Saudas liko 
tik guminė antspauda, su 
karaliaus titulu pasirašy
mui sutarčių ir kitų valsty
binių dokumentu. O dary
mas sutarčių ir finansinės 
pareigos Faisalo galioje.

i

Tai didelis pralaimėjimas 
Amerikos politikos Viduri
niuose Rytuose. Galima sa
kyti, mirtinas smūgis vadi
namai Eisenhowerio doktri
nai.

• Crown Prince Faisal yra 
šalininkas arabų vienybės, 
vadinamas pro-Nasseriu.

Tą sukilimą prieš karalių 
Saudą pravedė karališkasis 
palocius, kuris susideda iš 
Saudo brolių ir kitų karališ
kos kilmės elementų.

Kode] taip įvyko Saudi- 
Arabijoje? Dienraščio New 
York Post editorialų rašy
tojas Max Lerner šiaip api
būdina :

“Teoretiniai, žinoma, ka- 2 pusi. Laisvė (Liberty) Antradien., hal. (April) 8, 1958

atstovauja 50,000. narių. 
Kiek jų atsisakys senosios 
unijos ir įstos į naująją, da
bar dar sunku pasakyti.

CHICAGO, 111. — Unitą- 
ii jonų ir Universalistų baž
nyčių pastoriai laikė konfe
renciją, kurioje dalyvavo 
taip pat keli AFL-CIO va
dai. Viso susirinko 250 de
legatų. Konferencijoje tar
tasi apie valdžios atsakomy
bę linkui bedarbių. Visų 
bendra nuomonė buvo: val
džia turi daugiau rūpintis 
bedarbiais.

*

United Pack i n g h o u s e 
Workers of America pa
skelbė kovą Calif or ni jos le- 
monų augintojams. Jie at
sisako su unija skaitytis, 
tuo būdu unija skelbia boi
kotą prieš jų produktus. 
Paliestos sekamos penkios 
firmos: Santa Clara Lemon 
Association, Somis Lemon 
Association, Carpe n t e r i a 
Lemon Association, Oxford 
Citrus Association ir Sea
board Lemon Association.

PHILADELPHIA, Pa.— 
Šio miesto Amerikos Darbo 
Federacijos Taryba, kuri 
atstovauja 300 lokalų, už- 
gyrė kooperatyvinę namų 
statybą. Kiek tas prisidės 
prie aprūpinimo darbininkų 
namais, per anksti pasa
kyti.

, Šio miesto Federacijos 
unijos, kaip žinia, yra įren
gusios medikali centra. Kaš
tavo $1,500,000. i ■

WINDSOR, .Canada, -r- 
United Auto Workers uni
ja kreipėsi Į vyriausybę, 
kad ji leistų automobilių 
kompanijom^ ^arįuot^ savo 
Agaminius Kinijos Liaudies 
Respublikai. g? rr.; h/ ? i j 

‘ UAW turi 75j000. narių 
Kanadoje.

Unijos lyderiai kaltina 
JAV valstybės departmen- 
tą, būk jis uždraudė autų 
kompanijoms išsiųsti iš Ka
nados 1,000 automobilių į 
Kiniją. Mat, auto kompani- 

’ jos Kanadoje yra tiktai ša-

ralius Saudas gali atimti I 
galias nuo Faisalo, kurias 
jis jam suteikė. Gi prakti-; 
koje tai būtų sunku, nes ga-1 
Įima suprasti, kati galios 
atidavimas nebuvo dėl to, 
kad Saudo širdis palengvė
jo, nei kad jis tai būtų pa
daręs iš linksmos tinginys
tės. Sąlygos, kurios jį prie 
to privedė, tebeegzistuoja. 
Be abejonės,.tai buvo pada
ryta, kad užtaikyti nepasi
tenkinimo bruzdėjimą sau- 
di-arabų, kurie Nasserį 
skaito čampijonu visu arabų 
žmonių, paveiktų efektyvės 
Nasserio propagandos. Tas 
buvo padaryta, galima spė
ti, išvengimui pro-nasseri- 
niu elementų sukilimo ar
mijoje.”

Sulyg Maxo Lernerio pa
davimais, karalių Saudą pa
žabojo liaudies bruzdėjimas 
už laisvę, liaudies pasipikti
nimas pragaištinga Saudo 
politika. Jo parsidavimas! 
užsienio imperial i s t a m s , 
kurstantiems Viduriniuose 
Rytuose karo pavojų, prive
dė jį prie sušmukimo. Ta 
revoliucija karališkame pa- 
lociuje iškilo todėl, kad mo
narchija pajautė žemės dre
bėjimą po savo kojų. Pabū
go, kad karaliaus Saudo po
litika gali privesti prie mo
narchijos nuvertimo, ir to
dėl pastūmė Saudą į užpa
kalį, priekin pastatydami 
Crown Princą Faisalą.

Šypsenos
Netriukšmavo

Žmona sako savo vyrui 
ant lyto j aus:

—Vakar vakare grįžai 
namo tykus, ramus. Ale tie 
du vyrai, kurie tave atnešė 
ir į stubą įmetė, buvo dide
li triukšmadariai.

KEISTAS SUPUOLIMAS
“Argi nekeista,” sako vai

kinas savo meilužei išėjus 
iš žiedų krautuvės, “kad 
tas žiedas, kurio jūs nebe
galėjote nuo piršto numau
ti, buvo brangiausias žiedas 
visoje krautuvėje?!”

SUVALGĖ MENĄ
Mokytoja įsakė tapybos 

klasės vaikams atsinešti ką( 
nors iš namų, kas būtų ga
lima nupiešti. Ant rytojaus 
susirenka klasėn vaikai, bet 
vienas stovi prie mokytojos 
stalo ir verkia.

“Kas jums pasidarė, vai
keli, ko tu verki?” paklau
sė mokytoja.

“Atsinešiau bananą ir 
suvalgiau?” atsakė vaikas.|

APSIDŽIAUGĖ SŪNUM
“Mano sūnus šiandien su

grįš namo,” džiaugėsi mo
tina savo kaimynui. “Už ge
rą užsilaikymą jo kalėjimo 
bausmė buvo sutrumpinta.”

Kaimynas pakrapštė pa
kauši ir sako: /

“Argi aš tą u nesakyda
vau, kad kada nors didžiuo- 
sitės savo vaiku!”

NE VISKAS KYLA
Du kolegijos profesoriai 

susitikę šnekasi.
“Viskas eina aukštyn!” 

skundžiasi vienas. ‘ ■ 
“Ne viskas/’ atsako'ki

tas ■ “Pavyzdžiui, mano nuo- i 
mOhė-apie^ave, 0 tavo nuo-’ ■ 
moiiė" hpiė mane ir paskui ’ 
studentų nuomonė apie mu-» 
du dar žemyn tebekrinta.” *

kos amerikiečių kompaniją.
Unija mano, kad Kanados 

skyriai turi turėti teisę elg
tis n e p r i g u 1 m ingai nuo 
JAV valstybės departmen
to.

Toliau Lerneris žeria rau
donus pipirus Dullesui į 
akis:

“Jis (Dulles) padarė pra
gaištingą blogybę, pasirink
damas ir bud a vo d a mas 
amerikonų - arabų sutarties 
namą ant pilioriaus nusidė
vėjusių monarchų, kaip Sa
udas, vietoje ant revoliuci
nės pajėgos oficierių ir in
telektualų vidurį nes kla
sės.” fa

Ši Lernerio pastaba yra 
labai teisinga. Dulles visur 
gerinasi monarchams ir fa
šistiniams diktatoriams, to
dėl užsieninė Amerikos poli
tika šlubuoja, todėl mes da
bar kenčiame nedarbo kri-

Karaliaus Saudo nugali- . 
nimas rodo, kad arabiškų 
valstybių vienybės idėja lai
mi, nors ir per sunkią kovą. 
Arabai daugumoje yra nu- 
sisprendę atsikratyti sveti- “ 
mų imperialistų. Juo labiau 
juos prie to pastūmėjo A- 
merikos pasižadėjimas duo
ti Egiptui paskolą Aswano 
užtvankos statymui, o vė
liau atšaukimas tos pasko
los. Tas pastūmėjo arabiš
kas valstybes daryti dau
giau biznio su Sovietų Są- ’ 
junga. V į

Arabų vienybė bus įvy* 
kinta, nore gal ji ims daug 
laiko ir gal iššauks ir dar 
aštresnių kovų. *

Pranis Papilietis
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NAUJI NEW YORKO VALSTIJOS ĮSTATYMAI
Yorko valstija yra 

didelė ir skaitlingiausia gy
ventojais. Ji užima 49,576 

j ketvirtainių mylių plota ir 
/ turi arti 20,000,000 gyven

New Yorko valstija tur
tinga. Jos gamtiniai ir ga
mybos turtai yra didesni už 
už daugelio valstybių. New 
Yorko miestas, kuris su 
apylinkėmis turi arti 10 
milijonų gyventojų, yra sa
vaime nemaža valstybė.

New Yorko valstija galin
ga industrijoje, turi puikių 
prieplaukų, didelius miško 
rezervus. Jos farmos sutei
kia daug įvairaus maisto, 
sodai aprūpina vaisiais. 
1957 metais valstijoje buvo 
virš 450 skirtingų industri
jų-

Tais pat metais N. Yorko 
valstija turėjo 128 aukštojo 
mokslo įstaigas ir virš 6,500 
pradinių mokyklų. New 
Yorko valstija būna spren
džiamoji valstija ir laike 
prezidentinių rinkimų, nes 
iš %33 “elektorių,” ji turi i 
47.

Todėl New Yorko valsti
joje priimti nauji įstaty
mai daro įtakos ir į kitų 

i valstijų įstatymdavystę. i metus 
1958 metais valstijos seime
lis (Legislature) jau ap
svarstė apie du tūkstančius 
įvairių bilių. Republikonai, 
būdami daugumoje, nema
žai jų atmetė. Bet vis tik 
priimtų tarpe yra tokių, ku
rie turi svarbos ne vien 
New Yorko valstijos pilie
čiams.

, Bendro turinio
Seimelis nutarė pakelti 

New Yorko miesto teisėjų 
algas $3,000 į metus ir 
įsteigti septynis Aukštesnio! 
Teismo distriktus. Nutarta 
prie dabartinio valstijos po
licijos skaičiaus pridėti dar 
100 žfhonių.

Nutarta, kad metinės 
valstijos išlaidos gali siek- ny. Dabar tik tada reikės raketerizmą darbo unijose.

ti iki $1,830,000,000. Nu
tarta valstijos valdžios tar
nautojų darbo valandas su
trumpinti nuo 42 iki 40 į

Visi pajūrio ir ežerų lai
veliai turi būti registruoti, 
o jų savininkai turi pada
lyti valstijai pranešimą, 
jeigu kitam padarė nuosto
lių iki $25.

Nutarta nupirkti Rock- 
lando ežerą su jo sritimi ir 
ten įsteigti valstijos parką, 
— tam reikalui paskirta 
$750,000.

Apšvietos reikalai
Priimtas įstatymas sako, 

kad iš valdžios darbų gali
ma prašalinti pilietį, įkalin
tą komunizme, tik tada, jei
gu tam yra pilni įrodymai.

Nutarta suteikti $53,535,-
000 finansinės paramos lo-'gage) ant vienos šeimos na- 
kalinių mokyklų reikalams, mų, kurie yra nesenesni 2 
Paskirta $600,000 apšvie- metų.
tai per televiziją ir $365,- 
000 per, radiją. Pakelta mo- draudžiantis vartoti gyven- 
k y to jų algos nuo $500 iki j namiuos-e nedidelius (port- 
$4,000 metams. Pasitrau
kusių mokytojų metinė pen
sija pakelta nuo $1,302 iki 
$1,800.

Nutarta, kad valstija per 
gelbės, inžinierijos 

srityje tūkstančiui studen
tų (pirmiau^ tokių studentų 
buvo tik 500). Paskirta 
$500,000, iš kurių kolegijų 
studentai galės gauti pa
skolų. Nutarta suteikti $1,- 
000,000 pagalbos Buffalo 
universitetui. Pakeltas 
$700,000 fondas bibliotekų 
užlaikymui. Cornell univer
sitete nutarta įvesti maisto 
gamybos ir paruošimo 
rių.

Automobiliai ir 
transportacija

Pirmiau valstijas įstaty
mai reikalavo atsi tikime 
automobilio nelaimės, jeigu 
nuostolis siekia iki $50, ra
portuoti policijai ir į Alba-

sky-

raportuoti, jeigu nuostolis 
sieks iki $100.

Visi automobiliai, trokai, 
busai turi būti apdrausti, 
kaip nuostolių padengimui, 
taip ir 
reikalu, 
“pleitų”

žmonių sužeidimo 
“Station wagons” 
kaina bus tokia 

pat, kaip ir pasažierinių 
automobilių. Geležinkelių ir 
busų kompanijoms bus su
mažinti taksai.

Namai ir rendos
Nutarta paskirti $100,- 

000,000, kurie bus skolina
mi kontraktoriams, statan
tiems nedidelius gyvenna- 
mius. Paskirta $100,000,- 
000 statymui namų žemo
mis rendomis.

Nutarta, kad bankai ir 
pinigų skolinimo įstaigos 
pailgintų paskolas (mort- 

Pravestas įstatymas,

able) kerosininius pečiukus, 
nes jie dažnai yrą priežasti
mi gaisro ir žmonių nelai
miu.

New Yorko mieste namų 
savininkas negalės iš taksų 
lėšoms išimti už pataisymus 
rendauninkų kambarių, jei
gu tie kambariai nepaeina 
po rendų kontrole.

Pravestas įstatymas su
teikti didesnių paskolų ve
teranams ir tiems pilie
čiams, kurie yra militarinė- 
je tarnyboje.

Pravarytas nutarimas ne- 
renduoti komunistams kam
barių valdžios pastatytuose 
gyvennamiuose. Atme s t a s 
bilius, kuris reikalavo, kad 
namų savininkai negalėtų ___ -c _________ o__ _ , Širdingai dėkojame už^ gražią, finansinę*, paramą.|pOnuį lengviau būtų laikyti vania geležinkelio kompani- 
daryti diskriminacijų, pasi- L’inkime, Kad.ir^k ti Laisvės priedeliai pasektu tuos, kų-1 kaimo darbo žmogų savo le- ja paleido i 
remiant rasių ir spalvos su- r1^ ,,a\ aūksci^tį išspausdinti. t

y ctpjiiAxiYvoc niautai jau vu-jĄmeriKOs, Kur nuKenavo reiKaiavimai tavorinių va-
rėjo konferencijas ir aptarė, suplanavo pravedimą vasa- Dzūkijos valstietis, ieškoda- gonų. Taipgi nukirs 10 pro- 
nnių parengimų. Puikus dalykas, kad draugai rūpinasi m as duonos kasdieninės, centų algas tiems pareigū- 

Priimtas įstatymas prieš tuo reikalu. Is jų turėtų imti pavyzdį ir kitos kolonijos, kurios taip šykštus buvo jo nams, kurie turi virš $10,- 
_ Laisvi Administracija tėviškės kraštas. Tame laiš- 000 į metus įplaukų.

metimais.
Darbininkų reikalai 

Reikalaujama, kad unijos 
duotų valdžios Darbo de
partments metines finan
sines atskaitas. '

Nedarbo apdrauda pakel
ta nuo $36 iki $45 savai
tėje.

Naujas įstatymas reika
lauja, kad ligoje ir sužeidi
mo atsitikime finansinė pa
rama būtų teikiama per 26 
savaites, pirmiau buvo tik 
20 savaičių.

Teisėjai galės išduoti 
draudimų (“injunction”) 
prieš streikų ten, kur yra 

LAISVĖS REIKALAI
Dideli rūpestys dabar vargina mus dėl susiradimo 

naujos vietos Laisvės spaustuvei ir abelnai kaipo centro 
visuomeniniam judėjimui. Dabartinę vietą turėsime ap
leisti už keleto mėnesių. ... >

Šią vasarą specialio vajaus finansų sukėlimui nema
nome daryti. Tačiau finansinę laikraščio padėtį reikia tu
rėti mintyje kiekvienam ir pasirūpintai 1 parama. Šiuo 
kartu gavome finansinės paramos nuo sekamų prietelių:

Frank ir Helen Martin, Hialeah, Fla., .
William Goodis, Utica, N. Y............ ’..
Mary Sadauskas, Binghamton, N. Y. . 
M. Kairis, St. Petersburg, Fla..............
Pranas Paserpskis., St. Clair, Pa.........
Pauline Jasilionienė, Binghamton, N. Y..........
John Vaičekauskas, Binghamton, N. Y............
Anna Philipse, Stamford, Conn.......................
Joseph Jackim, Shelter Island, N. Y................
George Sidaras, Miami, Fla..............................
Po $1: B. Rauba, Cleveland, Ohio; A. Shurkus, 

Nashua, N. H.; Paul Johns, Miami,. Fla.; P. Černiauskas, 
Brooklyn, N. Y.; Andrew Lapash, Far Rockaway, N. Y.; 
A. Markūnienė, Hudson, Mass.; Pauline Kušlevič, Bur
lington, N. J.; J. Aukštakalnis, Gardner, Mass.; Charles 
Urban, Brockton, Mass.; Martha Pekūnas, Great Neck,- 
N. Y.; Sam Belkus, Haverhill, Mass.; J. Pavilionis, Chi
cago, Ill.; V. W’lliams, Dorchester, Mass.; Ant. Kavaliū
nas, Dorchester, Mass.; A. Maurukas, Brooklyn, N. Y.; 
Mary Skrodis, Lawrence, Mass.; Dr. A. K. Butkus, Chi
cago, Ill.; E. Cibulski, Miami, Fla.; J. Užubalis, Chicago, 
Ill.

> iš darbo 11,000.
- > _ , / itenose. Arba štai laiškas iš darbininkų,,nes mažėja pa-

Philadelphijos ir Bostono apylinkėse draugai jau tu-1 Amerikos, kur nukeliavo reikalavimai tavorinių va-

gaminami maisto* dalykai, 
kurie gali sugesti.

Priimtas įstatymas, drau- 
džiąs fabrikantams diskri
minaciją prieš darbininkus, 
turinčius nuo 45 iki 65 me
tų amžiaus, tai yra, fabri
kantai negalės darbininkų 
nepriimti arba iš darbo pa
leisti, pasiremiant jų am
žiumi.

1958 metais New Yorko 
valstijos seimelis priėmė 1,- 
303 bilius. Iš jų gubernato
rius Harrimanas 387 užgy- 
rė ir pasirašė, o 63 bilius 
vetavo-atmetė, o dar 853 
yra ant g u b e r n a t oriaus 
stalo.

. $11.00
.. 10.00
.. 10.00
.. 10.00

6.00
5.00
5.00
5.00
3.00
2.00

Kai Dzūkijos praeitis prabyla
ALYTUS. — “žuvom už 

Lietuvą”. Apačioje seka 
žuvusiųjų parašai, kurių 
nuotraukoje_ išskaityti ne
begalima? Tik iš parašo po 
nuotrauka mes sužinome, 
kad tai rūsio siena vieno 
namo Merkinėje, kur savo 
paskutiniąsias gy v e n i m o 
valandas praleido hitlerinių 
budelių-nužudyti tarybiniai 
patriotai. Kitoje nuotrau
koje užfiksuotas tarybinių 
partizanų bunkeris ant Ba- 
lyno kalno Merkinės apylin
kėse. Tai iš čia liaudies 
keršytojai smogdavo fašis
tiniams akupantams.

Iš baudžiavos laikų
Daug vertingų eksponatų 

sukaupta Alytaus kraštoty
ros muziejuje. Jie tam tik
ru laipsniu atspindi Dzūki
jos istoriją nuo akmens am
žiaus laikų iki mūsų dienų. 
Akmeninius darbo įrankius 
ilgainiui pakeitė geležiniai. 
Bet tolesnį visuomenės vys
tymąsi gniuždė feodalinio 
išnaudojimo varžtai. Apie 
neįsivaizduojamą Dzūkijos 
valstiečių nuskurdinimą liu
dija eksponatai. Savo dar
bo įrankiams dzūkas bau
džiauninkas neišteko nusi
pirkti gabalėlį geležies. Ve
žimas, akėčios ir kiti padar
gai padaryti vien iš medžio, 
nepanaudojus nė vienos me
talinės vinies.

“Ašarėlės byra”
Baudžiava žlugo, bet liau

dies išnaudojimas pasiliko. 
Štai eksponuojamas planas, 
rodantis, kokius sklypus 
gavo valstiečiai panaikinus 
baudžiavą. Smulkūs valstie
čių sklypeliai į s p r a usti į 
dvaro laukų masyvus, kad 

ke rašoma: “Amerika pa- 
šlovyta, kad daug darbo 
yra, pažiūri į tą darbą — 
ašarėlės byra.”

Iš mūsų laikų kovų
Bet darbo žmonės niekad 

nenutraukė kovos prieš en
gėjus. Kovos už Tarybų val
džią Lietuvoje stende išsta
tyta buyusio Makniūnų 
dvaro kumetyno nuotrauka. 
Čia vietos komunistai rink
davosi pasitarti, kaip kovo
ti su išnaudotojais. Ekspo
nuojami taip pat Lietuvos 
Komunistų partijos atsi
šaukimai, kovingi lapeliai, 
kurie buvo platinami Dzū
kijos valstiečių tarpe.

Daugumą šių eksponatų 
per ilgus metus surinko Va
rėnos vidurinės mokyklos 
mokytojas dabartinis mu
ziejaus direktorius H. Liz- 
denis. Jais žymia dalimi bu
vo papildyta muziejaus eks
pozicija ir šiomis dienomis 
po dviejų metų pertraukos 
muziejus vėl atidalytas lan- 
kytojamš.

Duomenys apie dabartį
Čia galima susipažinti ir 

su dabartiniu rajono gyve
nimu. Alytuje plečiasi pra
monė, kolūkiai didina žemės 
ūkio produktų gamybą. Į 
amžius engtą Dzūkiją atėjo 
šviesus, laimingas gyveni
mas.

—Tikiuosi, — sako Laz- 
denis,—kad šis kol kas kuk
lus muziejukas ilga i n i u i 
virs tikru Dzūkijos istori
niu muziejumi.

Korespond.

11,000 DARBININKŲ 
PALEIDO Iš DARBO
Philadelphia. — Pennsyl-

ŽIŪRINT PRO MANO AKINIUS
m u ms lietuviamsVienuolis Gidžiūnas atsi-’karininkų grupė bei jų ado-Į Kokia mums L----

minė, kad jau sukako 15 ratoriai čia kas metai ruo-įgali būti garbė, kad pav. 
metų nuo mirties kun. A.[šia “kariuomenės dieną,” 
Miluko. Pranciškonų “Dar- kurioje visaip liaupsina bu- 
bininke” jis glosto, jukuo- 
ja ir pucuoja kun. Miluko 
vardą. Gidžiūnas po 15-kos 
metų atrado, kad Milukas 
buvo “uolus apaštalas,” | 
ir “visuomenininkas.” Ta
čiau kun. Milukui gyvam 
esant tie patyys kunigai ir

vusius tos kariuomenės va
dus ir viršininkus (apie ei
linius kareivius retai kada 
prisimena).

Ta progą reikėtų pagerb
ti ir 1927-tųjų metų Taura
gės sukilimo malšintojus, 

klerikalai jo leidžiamų kny- a P a ^usįus sukilėlių
gu ir žurnalo “žvaigždės”. 1T^. rau^uv 1F aPsl“
nerėtnė, jų savaitraštis “A- Kaičiusius karžygių ’ me- 
merika” jo raštu nedėdavo. | dahajs. Juk jie gynė lais- 
Dar daugiau: kun. Miluką 
kiti kunigai visaip šmeižė, 
niekino ir net vagi no kokių 
ten Maspetho parapijos pi
nigų pasisavinimu.

Kun. A. Milukas savo jau
nystėje buvo uolus klerika
las, bet į senatvę atvėso, 
kai pamatė, kad kunigams 
rūpi vien tik doleriai ir nie
kas daugiau. Savo amžiaus 
saulėleidyje jis bendravo 
ne su kunigais, bet su libe
rališkais pasauliečiais.

Kun. A. Milukui mirus, 
be skatiko, jo konfratrai 
pasirodė tikrai dideliais 
šykštuoliais: nenupirko jam 
nei savystovios vietos kapy- 
ne, bet įkišo į seną duobę, 
kurioje prieš kelis metus 
buvo palaidotas kun. Kodis, 
Miluko niekintojas. Sąžinės 
apvalymo dėlei, Kodžio ant
kapiniame akmenyje jie iš- 
kirsditfo ir Miluko vardą!

Taigi vienuolio Gidžiūno 
tšnft)s nėra nuoširdžios!

me-

vą ir nepriklausomą” Lie
tuvą nuo komunizmo pavo
jaus!

Nereikėtų užmiršti ir bu
vusios gen. Plechavičiaus 
rinktinės, ginkluotos ir iš
laikomos vokiškųjų nacių. 
Tos rinktinės vyriausias 
tikslas buvo kovoti prieš 
Vilniaus krašto lietuvių ir 
lenkų partizanus, veikusius 
prieš hitlerinius okupantus.

Tai vis “pagarbos ir at
minimo” verti vardai!

1956 m. Tėv. Myl. Drau
gija išleido V. Sruogienės 
sukompiliuotą “Lietuvos is
toriją.” Tai didelė knyga, 
turinti suvirs 900 pusi. Gai
la tik, kad p-nia Sruogienė 
pašventė didelę daugumą 
savo raštų liaupsinimui se
novės lietuvių kunigaikščių, 
didikų ir bajorų. Galima 
būtų autorės paklausti: ko-j persekiojo pagonis. Vytau-'Kur čia teisybė, kur logi- luose, kuriuos vėliau užpuo- 
kia nauda iš tokios “istori- to laikais, tiesa, buvo Vii- ka? Savo dienų saulėleidy- la vėžys ir sunaikina. Gi 
ios,” kurioje vyrauja ne niuje 40 bažnyčių, bet tik je Steponas Kairys galėtų cesijus nepataisomai sužalo- 
objektyvi tiesa, bet tik bu- viena parapinė pradžios mo-, nuoširdžiai pasidžiaugti, jei .ja veislines ląsteles ir veda 
šiųjų valdonų garbinimas? kykla; žmonės veik visi bu-'būtų tikras, kad jam mirusi žmoniją prie išsigimimo.

Vytautas buvo turtingiau
sias Lietuvos žmogus, kad 
jis ištaigiai gyveno, kad jo 
žmona Ona buvo labiausiai 
išsipuošusi visoje Europoje 
moteris, kad Vytautas kėlė 
dažnas ir be galo prašmat
nias puotas, kuriose, buvo 
išskersta šimtai jaučių, 
kiaulių, briedžių, avių, ož
kų, balandžių bei kalakutų?

Patsai Vytautas juk ne* 
buvo gero žmogaus pavyz
dys. Tai buvo nepatikimas 
gryniausio kraujo oportu
nistas, karjeristas, garbė
troška ir net Lietuvos iš
davikas! Pradžioje jis bu
vo pagonis. Metęs tėvų ti
kybą, jis priėmė kryžiuočių 
peršamą katalikybę. Pabė
gęs nuo kryžiuočių, vėl ta
po pagonim. Vesdamas žmo
ną rusę, priėmė stačiatikių 
tikybą. Vėliau vėl grįžo 
prie katalikybės, etc. Kelis 
kartus bėgo pas kryžiuo
čius. Vienu kartu ten iš
buvo apie keturis metus ir 
kartii su kryžiuočiais puldi
nėjo y grobė ir plėšė Lietuvos 
žmones! Kryžiuočiams ati
davė Prūsus ir Žemaičius, o 
pats, susitaręs su lenkais ir 
totoriais, briovėsi į rusų. 
ukrainiečių bei baltarusių Vienuolis buvo ,ne Jįik Pa“
žemes!

Giriama Vytautą už tai, 
kad jis statė bažnyčias ir vadina

v o neraštingi. Bažnyčios 
žmonių nekultūrino, tik 
prietarino.

Ponia Sruogienė visus 
tuos Vytauto manevrus va
dina “lanksčia politika,” 
bet mes ir vėl norėtume jos 
paklausti: kokia skaityto
jui nauda iš romantika 
grįstų neva istorinių pasa
koj imu?

Lietuvių socialdemokratų 
vadas Steponas Kairys sa
vo neseniai išėjusioje atsi
minimų knygoje, “Lietuva 
budo,” sako, kad pernai 
Lietuvoje mirusį rašytoją 
Antaną Vienuolį - Žukauską 
—tarybinė vyriausią “prie
vartavo.”

Faktualiai gi tasai “prie
vartavimas” buvo tokis, kad 
Lietuvos vyriausybės orga- 
nai-leidyklos 15,000-tiniais 
tiražais išleido A. Vienuolio 
8 tomus raštų ir jo atsimi
nimų knygą, kad jis buvo 
pagerbtas net garbės ordi
nu, kad jo laidotuvvese d’al- 
lyvavo tarybinės vyriausy
bės atstovai ir šimtai įvai
rių įstaigų, įmonių bei kol
ūkių delegatų, kad jo kapą 
puošia gražus granito pa
minklas, ir jo gyvenamasai 
namas paverstas tautos mu
ziejumi! Kitaip sakant, A.

gerbtas, bet ir įamžintas!
Steponas Kairys visa tai 

“prievartavimu”!

— jį taip pagerbs tie, 
riems jis dirba!

kū-

kal- 
bei

Šiuo metu labai daug 
bama apie atominių 
vandenilinių (hidrogeninių) 
bombų naikinamąsias pasė
kas ir daw žalingesnę iš to 
sekamą atominę radiaciją, 
sukeltą dažnais gaminamų
jų bombų bandymais-eks- 
plozi jomis.

Labiausiai nuogąstauja
ma dėl paleistų radioakty
viųjų izotopų, kurie gali 
žmones nuodinti per kelias 
gentkartes, nuodinti javus 
bei gyvulius, kuriais žmo
gus minta, etc. Tūlos nuo
dingosios dulkės užnuodija 
net pačią žmonių veislę, nes 
sugadintos vyrų ar moterų 
veislinės ląstelės (celės) ga
li gimdyti tik protinius ar 
fizinius išsigimėlius—kiur- 
žus. Taigi ir išlikę gyvi 
nuo tų branduolinių bombų 
atakos neilgai gyventų ir 
normali žmonių veislė iš
nyktų !

Dabar jau žinoma, kad 
bomboje be kadmijaus (cad
mium) ir urano (uranium) 
U-238 radioaktingųjų izo
topų, yra dar stro n t i jus 
(estrontium), turįs atominį 
svorį 90, ir cesijus (cesi
um), atominio svorio 137. 
Strontijus užnuodija aug
meniją, kuria minta gyvu
liai bei žmonės; jisai susi
koncentruoja žmogaus kau-

Kaikas kalba ir apie “šva
rias” vandenilines bombas, 
kurios būk tai esu “laisvos” 
nuo radioaktingųjų dulkių. 
Bet iš tų šiaudų nebus grū
dų! Karo veiksmų metu 
kiekviena kariaujanti pusė 
stengiasi padaryti savo 
priešui juodaugiau blėdies, 
pulti jį kuoziauria usiai! 
Taip kad t. v. “švarios” ato
minės ar vandenilinės bom
bos tai tik taikos meto pro
pagandinė pasakėlė, besi- 
jaudinantiems žmonėms nu
raminti. Kiek tai liečia pa
čius žmones ir jų sveikatų, 
jiems būtų geriausia ir 
naudingiausia, kad visokie 
branduolinių bombų bandy
mai būtų nedelsiant sulai
kyti, o kariniuose sandė
liuose esamos bombos su
naikintos!

Net kelios šalys yra pasi- 
moję siųsti raketas į mėnu
lį, -esantį 238,840 mylių nuo 
žemės. Amerikiečiai nori 
būti pirmieji. Kaikurie mū
sų krašto entuziastai propo- 
nuoja net gyvų žmogų ten 
išsiųsti; gal jis ten kokį 
biznį galėtų įkurti, ar bent 
reklamų įsmeigti •’

Pati mėnulio skridimo 
idėja nėra nauja. Ta mintį 
puoselėjo 1609 m. tūlas Jo
hannas Kepleris. Vėliau 
gravitacijos tėvas Izaokas 
Newtonas davė net apytiks
lius apskaičiavimus. Jis 
teigė, jog niekas negali į 
žemę kristi greičiau, kaip 
25,500 mylių per valandų. 
Kitaip klausimų apvertus, 

aišku, jei kas pajėgtų toly
giu greičiu kilti augštyn,— 
jis ištrūktų iš žemės trau
kos ribų ir galėtų niekeno 
nesulaikomas skristi i erd
vę. Skrendant vidų t i n i o 
greičio raketiniu varikliu, 
mėnulį būtų galima pasiek
ti per 2 ar 4 paras. Bet jei 
tokį aparatų vairuotų žmo
gus, jis galėtų, iškilęs pa
kankamai augštai, savo mo
torus užgesinti ir lėtai, in
ercijos stumiamas, — pa
siekti mėnulį per 75 paras. 
Pasiekęs kelionės galų, jis 
galėtų, raketų pagalba, * 
skridifno greitį sumažinti, 
ir apskriejęs mėnulį,-grįžti 
atgal arba ten nusileisti. 
Gi jei skridimo greičio jis 
sulaikyti negalėtų, jo lėktu
vas sudužtų į dulkes, o jei 
tektų pro mėnulį praskristi, 
—tuomet jis nulėktų į be
ribę erdvę. Jei tik būtų ga
lima tų pabūklų “minkštai” 
nuleisti, kad ir be žmogaus, 
radijo ar televizijos apara- / 
tas galėtų mums raportuoti 
apie tenykščių temperatūra, 
kosminių spindulių gausu
mų, etc.

Apskaitoma, kad tokia 
avantiūra mums atsieitų 
nemažiau 2 milijardų dole
rių. Vienas protingas se
natorius sako, jog būtų ge
riau tuos pinigus paskyrus 
nedarbo mažinimui, naujų 
darbų kūrimui. Kai dabar 
pas mus yra su virš 6 mili
jonai nedirbančiųjų, pir
miausia reikėtų jais pasirū
pinti.

Mikromcgas

Tūla buvusių Lietuvos 3 pusi. Laisve (Liberty) Antradien., bal. (April) 8, 1958
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(Tąsa)
Patinimas daugiausia rinkdavosi į ge

ležinkelininkų klubą, kuriame buvo erd
vi salė su nemaža scena ir balkonais. 
Ten dažnai būdavo rengiami mitingai, 
paskaitos, susirinkimai, koncertai ir Įvai
rūs vakarai. I ta sale beveik kiekviena 
vakarą susirinkdavo darbininkai, tikė
damiesi ką nors naujo išgirsti, nes visi 
tuomet gyveno lūkesčiais, visi jautė, kad 
okupacija greit baigsis, kad turi keistis 
santvarka.

Prie klubo dėl vokiečių valdžios akių 
dar veikė uždara valgykla. Iš tikrųjų 
tai buvo revoliucinio judėjimo štabas. 
Ten vykdavo įvairūs posėdžiai, pasitari
mai, susirinkimai. Į valgykla šnipams 
Įeiti buvo gana sunku, nes be leidinio nie
kas nepatekdavo. Be to, leidimus tikri
nantis draugas gerai pažinojo visus, ku
rie čia rinkdavosi.

Viena vakarą, kai salė buvo pilna 
žmonių, aš pakilau i antrą aukštą, į val
gyklą, pranešti savo seseriai, kad darbi
ninkai susirinko ir laukia. Valgykloje’ 
taip pat buvo daug žmonių. Prie vieno 
staliuko sėdėjo mano sesuo Elena. Liau- 
danskis, Veržbickis ir dar kažkoks nepa
žįstamas vyriškis. Sustojau prie durų, 
nedrįsdama prie jų prieiti. Liaudanskis, 
pastebėjęs mane, pašaukė prie stalo. Pri
ėjusi pamačiau, kad tas nepažįstamasis 
buvo Kapsukas. Su juo aš jau buvau 
susitikusi Petrograde 1917 metais, kai 
jis su grupe lietuvių komunistu, kurių 
tarpe buvo Kazys Giedrys, Feliksas Nor
vydas, Nevedomskis ir kiti, atvyko iš 
Amerikos į Petrogradą. Aš dažnai ma
tydavau Kapsuką Petrograde lietuvių 
darbininkų mitinguose ir susirinkimuo
se. Dabar jis buvo žymiai pasikeitęs, nu
siskutęs barzdelę, vilkėjo trumpu pus
palčiu su (b'iem eilėm didelių sagų ir at
rodė kaip koks lenkų dvarininkas. Jis 
buvo labai patenkintas, kad aš ne iš kar
to jį pažinau.

Tą patį vakarą Kapsukas kalbėjo 
klube. Salė buvo pilnutėlė žmonių. Jau
nimas tuojau suorganizavo scenos ir įė
jimo apsauga ir dar paruošė duris užku
lisyje, kad, reikalui esant, galima būtu 
išeiti į gretimo namo kiemą, kur gyveno 
komunisto Veržbickio šeima, laikinai pri
glaudusi Kapsuką. Komjaunuolių ap
sauga sėdėjo scenos pakrašty, iš kur ga
lėjo stebėti salę ir gerai girdėti prane
šimą.

Kapsukas pradėjo pranešimą tarptau
tiniu klausimu. Jis kaip visada kalbėjo 
karštai, įtikinančiai, jo žodžius visi gau
dyte gaudė. Kai kurie darbininkai pa
vargę susėdo ant palangių, ant grindų, 
n*es salėje trūko kėdžių. Balkonas taip 
pat buvo prisikimšęs žmonių. Staiga 
prie durų kilo triukšmas. Komjaunuo
liai, stovintieji prie įėjimo, kažko neno
rėjo įsileisti į vidų. Triukšmas dar pa
didėjo, ir i salę įsiveržė keturi vokiečių 
žandarai. Ausi susijaudinę sužiuro į 
žandarus, kurie brovėsi prie scenos. Ta- 
čiau darbininkai neleido jiems praeiti. 
Prie jų prisiartino Eidukevičienė; ji ge
rai mokėjo vokiečiui kalbą ir stengėsi 
jiems išaiškinti, kad čia skaitoma pa
skaita. Kapsuko apsauga nušoko nuo sce
nos pakraščio, pasiryžusi ginti kalbėtoją. 
Kiti jaunuoliai už scenos paruošė išėji
mą į kremą. Salėje žmonės ėmė nerimau
ti. Tada pirmininkaujantis Pranas Ei
dukevičius atsistojo, paprašė publikos 
laikytis ramiai ir pranešė, kad tuojau 
bus koncertas. O Kapsukas nė kiek ne
sijaudino: ramus ir susikaupęs jis lais
vai vaikščiojo po sceną ir kalbėjo toliau. 
Kai salėje kilo bruzdesys, jis ramiai pa
sakė:

—Šiuos neprašytus svečius galima 
priimti anapus durų, ir ranka parodė 
duris.

Salėje pradėjo ploti. Darbininkams 
labai patiko Kapsuko ramumas, kuris 
padrąsino klausytojus. Paskatinti Kap
suko žodžiui, jie atvėrė duris ir padare 
taką žandarams išeiti. Tie susigėdo ir 
supykę išdūlino pro duris. Eidukevičie
nė. juos palydėjusi iki durų, nugirdo, 
kad bus atsiųsti žmonės patikrinti, kas 
kalbama. Tai ji praneė komjaunuo
liams ir nusiuntė rašteli prezidiumui. 
Eidukevičius įspėjo Kapsuką, bet tas ne
kreipė dėmesio ir karštai kalbėjo toliau. 
Baigiant pranešimą, už durų vėl pasigir
do triukšmas, bet Į salę niek.as jau ne
beįėjo. ' j

Vėliau paaiškėjo, kad į salę norėjo pra

lįsti du šnipai. Jie buvo apsirengę darbi
ninkų drabužiais, bet jų rankos liko bal
tos, ir komjaunuoliai, stovintieji prie du
rų, atpažino ponus. Šnipeliai tučtuojau, 
didžiausiam vaikinu pasitenkinimui, bu
vo nuleisti laiptais žemyn su tokiu žai
bišku greitumu, kad nejuto net laiptų po 
kojomis. Paskaitai pasibaigus, komjau
nuoliai, budėjusieji prie durų, pasakojo 
nuotykį su šnipais ir jautėsi esą didvy
riai, i tie, kurie saugojo sceną, klausėsi 
jų pasakojimų, juokėsi ir su neslepiamu 
pavydu gėrėjosi jais.

Kapsukui netrukus teko pakeisti pus
palti į rudus kailinius ir vėl pradėti au
ginti barzdelę.

Nors buvo paskutinieji okupacijos me
tai, bet Vilniaus gatvėmis dar drąsiai 
vaikštinėjo žandarai, patruliai. Mieste 
buvo uždraustas bot koks judėjimas gat
vėse. Naktį mieste šeimininkaudavo vo
kiečiu kariniai patruliai, ir, pakliuvus į 
jų rankas, sunku būdavo išsisukti.

Komjaunimu i buvo pavesta naktį iš
platinti atsišaukimus, kurie ragino dar
bininkus pradėti visuotinį streiką. Mus 
išskirsto po du, kiekvienai porai davė po 
kelis atsišaukimų pundelius, skardinę dė
žutę su klijais ir nurodė gatves, kuriose 
reikėjo išklijuoti atsišaukimus. 'Pakiliai 
nusiteikė, išėjome visi į nurodytas vietas. 
Prisimenu lą keistą jausmą, baimę ir 
malonumą, susijusį su didžiausiu pasiry
žimu — kas bebūtų, atlikti pavojingą 
uždavinį.

Gatvėje mirtina tyla. Atsargiai ženg
dami, prieiname mums paskirtą miesto 
kvartalą. Mano draugas Mečikas Licke- 
vičius, kuris jau nebe pirmą kartą vyk
do tokį uždavinį, apsidairęs man parodo 
akimis, kad jau galima pradėti. Skardi
nėlė su klijais mano palto kišenėje, at
sišaukimai—Mečiko užantyje. Jis paduo
da man pirmąjį lapelį, o pats paeina iki 
gatvės posūkio, ir stebi, kas dedasi už 
kertės, kitoj gatvėj. Paskui ranka, pa
moja, kad viskas tvarkoj. Iš džiaugsmo 
plakančia širdimi klijuoju pirmąjį ir 
tuoj pat antrąjį atsišaukimą prie sienos.

Einame toliau. Įsiklausome į kiekvie
ną šlamesį. Kažkur toli aidi sunkūs ka
riškių batų žingsniai. Patruliai!.. Bė
gam tekini į tamsų skersgatvį. Įkandin 
mūsų skuba patruliai7. Puolame į pirmus 
pasitaikiusius vartus. Bet, deja, jie už
daryti. Skubiai prakišame pro vartų 
apačia dėžutę su klijais ir atsišaukimus 
ir patys, prigludę prie žemės, vargais ne
galais prašliaužiame į kiemą. Girdime, 
kaip sunkūs žingsniai nutyla ties var
tais. Prisiglaudę prie sienos, užgniaužę 
kvapą, tylime ir laukiame, kas bus. Kiek 
pastovėję patruliai nutolsta, o mes, kie
me aiškiausiai matomoj vietoj priklijavę 
atsišaukimą, tuo pačiu keliu vėl iššliau- 
žiam į gatve ir dirbame toliau.

Pagaliau apėjome visą mums pavestą 
kvartalą. Mano rankoje paskutinis at
sišaukimas. Taip smagu, kad net dai
nuoti norisi. Pasukom į siaurą skersgat
vį, ir staiga kaip iš po žemių išdygo nak
tinis sargas. Pamatęs mus, jis išsitrau
kė iš kišenės švilpuką, bet mano draugas 
nesumišo: jis vikriai prišoko prie senio 
ir pasiūlė jam papirosą. Kol senis dve
jojo — imti ar ne — Mečys pradėjo pa
sakoti, kad mudu buvome vestuvėse ir su
gaišome, o dabar bijome pakliūti patru
liams. Sargas švilpuką įsidėjo į kišenę, 
paėmė papirosą, užsirūkė ir paaiškino, 
kuria kryptimi nuėjo patruliai. Kol jie 
rūkė, aš, pasinaudodama proga, priklija
vau paskutini lapelį prie sienos.

Sėkmingai įvykdę savo uždavinį, grį
žome' ir džiaugdamiesi pasakojome drau
gams savo nuotykius. Bet pasirodė, kad 
ne visiems mūsiškiams pavyko sėkmin
gai atlikti jiems pavestą užduotį. Vieną 
mūsų draugą, Ramanavičių, jam klijuo
jant atsišaukimus, pagavo vokiečių pat
ruliai ir, smarkiai sumušę, nugabeno į 
Lukiškių kalėjimą. Ten jį žiauriai kan
kino, reikalavo išduoti draugus, bet Ra
manavičius laikėsi labai ištvermingai. 
Kai po dviejų savaičių jis grįžo iš ka
lėjimo, mes žiūrėjome į jį kaip į didvyrį 
ir net truputį pavydėjome jam. Mums 
atrodė, kad Ramanavičius daug didesnis 
revoliucionierius už mus,—jis net kalėji
mo duonos ragavęs.

Ramanavičius buvo labai drąsus ir 
ryžtingas jaunuolis. Jis stojo į Raudo
nosios Armijos eiles ir žuvo pilietinio ka
ro metu kovose su kontrrevoliucionie-

(Bus daugiau)

Laiško autorė turi 6 vai
kus, trys jau turi savas šei
mas, dvi dukterys ir jos vy
ras (mano pusbrolis) tebė
ra Sibire; 2 dukterys ir 11 
metų sūnus buvo iki moti
nos sugrįžimo iš Sibiro se
nelių priežiūroje, o vyres
nysis jų sūnus prieš trejus 
metus grįžo iš Sibiro, bet jis 
su savo šeima rengiasi grįž
ti atgal į -lytus. Laiškas yra 
ilgas ir daug tiesos pasa
kantis, kurį su mano atpa
sakojimu pasiunčiu “Lais
vės” redakcijai. Atpasako- 
ju gerus ir blogus dalykus, 
laiške telpančius, kurie ma
no supratimu atrodo esą 
visuomeninės svarbos.

Išleidus asmeniškumus 
laiškas skamba sekamai:

Aš O. M., labai, myliu su
sirašinėti, turiu laiko, todėl 
neduodu dukteriai B. jums 
laišką rašyti. Mažai vaikš
tau be lazdos, nervai prasti 
ir mažai begirdžiu. Sibire 
sunkiai dirbau miškuose, o 
dabar daug mezgu. Sūnus 
dirbo prie garvežio mašinis
tu; jo žmona nesveika. Vie
na duktė, kol buvo neištekė
jus, dirbo konduktoriumi, 
Gerai gyvenom, tik marti 
man nieko nepirkdavo, vis
ką krovėsi sau, tai aš grį
žau ubagė. (Prieš dvejus 
metus ji mums rašė apva
ži nėjus labai daug miestų 
Soviet! jo j, pabrėždama, kad

žus nuėjo į kolūkį dirbti, 
nes iš ten gauname gyveni
mui reikmenis.

Vyras dar Sibire, vyres
nioji duktė b a g o t a , žada 
pavasarį su šeima grįžti į 
Lietuvą; ji man atsiuntė 
daug rūbų. Broliukas iš 
JAV irgi pagelbėjo. Jei bū
čiau turėjus vaikus su sa
vim Sibire, niekaip nebū
čiau grįžus, gaila Sibiro. 
Kokie ten geri žmonės. O 
Lietuvoj—čia tikri velniai; 
žinoma, ir čia randasi ge
resnių žmonių, bet mano

Vilnus. —Lietuvos Moks
lų akademijos Centrinė bib
lioteka palaiko Tyšį\su 165- 
lomis pasaulio mokslo įstai
gomis ir knygų saugyklo
mis.

Hovardo universiteto ar
cheologijos ir etnologijos 
muziejaus darbuoto jams 
prašant, šio muziejaus var
du pasiųstas Lietuvos TSR 
materialinės kultūros pa
minklų nuotraukų komp
lektas. Respublikos moksli
ninkų darbai pasiųsti Brita
nijos muziejui. Iliustruoti

giminės pyksta ant mano leidiniai Lietuvos liaudies 
dukters, kam ji jums para- meno klausimais nusiųsti į
šė apie jų turtingą gyveni
mą. Ji rašė tikrą tiesą, nes 
dauguma jų dabar geriau 
gyvena negu Smetonai val
dant. Bet jiems dar vis ne
užtenka, nori, kad mielašir- 
dingi žmonės iš JAV visko 
prisiųstų. (Čia tiesa pasa
kyta, nes mano pusseserės 
sūnus prašė jam parsiųsti 
akordioną, kuris čia kai
nuoja $600.—A. K-a.)

Aš labai plačiai susirašau 
su rusais Sibire, apie kurį 
ir jums daugiau norėčiau 
parašyti, bet šiuo tarpu ne
bėra vietos popieriuje.

Mano jauniausias sūnus 
11 metų, eina mokyklon; 
valdžia davė batus. O se
niau neturėdami kuo apsi
rengti negalėjo m o k y k 1 ą 
lankyti. Dabar vaikai yra

Rusija dabar atrodo labai aPrūpinti, kol manęs nebu- t YZA t rn I o n n I I r/A i ii n /avi n
•a—daug .. - 1 , • _ rn
• tuos ioDiams *<as menuo davė po 50

vo, valdžia apvilko, ir sene-
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progreso padarė per 
metų, jos praleistų Sibire.— 
A. K-a). Ką palikau bobu
tei į Sibirą išvažiuodama, 
negrąžina. (Bobutė auklėjo 
jos tris, ąnažiukus, -vaikus, 
per 10 metų. —■ A. K—a.) 
Bet kad tik būtų visada to
kie laikai, tai prasigyven
čiau, nes jau turiu karvę, 
dvi kiaules, skolą baigiu at
siteisti, duonos ir pyrago 
dukterys uždirba; man grį-

rubliu, šešius vaikus turė
dama gal gaučiau pašalpą, 
bet nemoku prašymo para
šyti. A. K—a

Jakarta. — Indonezijos 
karinis laivas suėmė ir atsi
varė į šią prieplauką Hol- 
landijos laivą “Bretagne”. 
Kovo 21 d. šis. laivas su 
ginklais sukilėliams pralin
do į Padango prieplauką.

Vilniaus universiteto bib> 
liotekos korespondentų tar
pe — Belgijos, Olandijos, 
Brazilijos, Jungtinių Ame
rikos Valstijų, Šveicarijos, 
Švedijos, mokslinės organi
zacijos ir draugijos. Bįblio- 
teka, naudodamasi savo ko- 
respondetų paslaugomis, sa
vo ruožtu stengiasi paten
kinti jų pageidavimus.

Platus pasikeitimas kny
gomis padeda stiprinti kul
tūrinius ryšius tarp Lietu
vos ir užsienio šalių moksli
ninku.

Indiją ir Libaną.
Išnaudodami tarptautinį 

pasikeitimą knygomis, kurį 
atlieka bibliotekos, Lietuvos 
mokslininkai turi galimybę 
susipažinti su moksliniais 
leidiniais, išeinančiais liau
dies demokratijos šalyse ir 
kitose užsienio valstybėse. 
Neseniai Helsinkio univer
siteto slavų skyriaus biblio
teka atsiuntė ] 
mokslo metais šiame uni-j 
versitete apgintas diserta
cijas. Daug įvairių mokslo 
šakų darbų gauta iš kitų 
užsienio mokslinių organi
zacijų.

Tarptautiniu pasikeiti
mu knygomis savo skaity
tojų poreikiams tenkinti 
naudojasi ir kitos stambios 
respublikos bibl i o t e k o s. į 
Tamprius ryšius su Lenki
jos ir Vokietijos Demokra
tinės Respublikos kai ku
riomis aukštųjų mokyklų 
bibliotekomis užmezgė Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto 
mokslinė ...biblioteka,. Nesęn 
niai Čia gauti jauno Tirano! 
universiteto darbų pirmieji 
leidiniai. Pirma karta at- A- V
siuntė savo leidinius ir Ja
ponijos Chokaido nutversi
te tas, pradėjęs susirašinėti 
su biblioteka šiais metais.

AR VERTA GIRTIS?
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų vyriausybė 
pareiškė, kad nuo pirmo
sios Japonijoje numestos 
atomų bombos ši šalis jau 
turėjo 90 bandymų. Kartu 
sako, kad Tarybų Sąjunga 
turėjo dar tik 39.

praėjusiais (pūgos.

Varšuva. — Pavasa r i s 
prasidėjo, bet buvo sniego

Washingtonas. — Buvęs 
prezidentas Trumanas tvir
tina, kad Tarybų Sąjunga 
turi užsienio prekyboje pa
sisekimo.

PHILADELPHIA, PA.

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

GENERAL PARCEL & 
TRAVEL CO.

632 W. Girard Ave. 
Phila 23, Pa.

Mykola Ccnko — O. Stojkcwycz 
Walnut 5-8878

Atdara kasdien 9 v. r. iki ft v. v.

Pranešimas Woreesterio ir Apylinkes Visuomenei 

SEKMADIENĮ, BALAN DŽIO-APRIL 20-TA

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

Operetę "Kada Kaunas 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.

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 parengimo komisija <



0J1 Tysliava sako: “Pirmas 
karas išvadavo Lietuvą, 
antras pavergė, o trečias 

karas ir vėl Lietuvą 
išvaduos.”

Kovo 23 d. Lietuvių sa
lėje, Newarke, New Jersey 
Lietuvių Taryba buvo su
rengusi Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 40 me
ti] sukakties minėjimą.

Kalbėtojų buvo: R. B. 
Meyner, N. J. gubernato
rius su žmona, Newarko 
miesto meras L. P. Carlin 
ir pora Newarko kaunsilm- 
menų; kongresmanas P. W. 
Rodino, adv. A. A. Salvest 
(Salvestravičius), J. Kajac- 
kas iš Washington, D. C., 
Prel. J. Balkūnas ir J. Tys
iiava, Vienybės redakto
rius.

Kadangi to susirinkimo 
pirmininkas buvo labai ne
apsukrus vesti susirinkimo 
tvarkai, tai jo vietą užėmė 
adv. Salvest, jaunosios kar
tos, matyt, smarkus vyras, 
ir pradėjo perstatinėti poli

tikierius kalbėtojus. Ir su 
juo buvo bėda ta, kad per- 
statydamas kiekvieną poli
tikierių jo reklamai praleis
davo desėtką minučių. Mat, 
Newarke šiemet bus valdy
bos rinkimai, tai, supranta
ma, kiekvienas kandidatas 
nori, kad kas nors už jį pa
sakytų gerą žodį. Guberna
torius Meyner tik pereitais 
metais perrinktas .guberna
toriaus vietai, bet, kaip at
rodo, pamaži prirengiamas 
šalies p r e z i d e n to vietai 
I960 m. rinkimuose. Per- 
statydamas kalbėti guber
natorių, jį išreklamavęs, 
pirmininkas pareiškė, kad 
mes visi norime ir tikimės, 
kad sekantis prezidentas 
būtų gub. Meyner.

Politikierių antifonai už
sitęsė apie povą valandų. 
Kuomet jie apleido salę, 

^tuomet buvo perstatytas J. 
Tysliava kalbėti. Jis pra
dėjo sekamais žodžiais: 
“Prelato Balkūno čia šian
dien nebus. M'an vakar pa
skambino ir prašė jums 
pranešti, kad buvęs pas 
daktarą, ir tas suradęs, jog 
jo širdis subaladojo, ir pa
tarė eiti lovon ilsėtis.” Ge
rai, girdi, ir daro, kad klau
so daktaro patarimo.

Dabar, girdi, ačiū dievui, 
valstybė išsikraustė, tai ga
lėsime laisvai kvėpuoti ir 
pasikalbėti. Savo kalbos 
pradžioje aiškino apie Lie
tuvos senovės istoriją, kaip 
lietuviai vargo, kaip jie ko
vojo už savo egzistenciją ir 
į<aip prieš 40 metų išsikovo
jo nepriklausomybę. Nuo 
tos vietos permainė kalbos 

^toną . Pradėjo keiktis, plūs
tis, koliotis ir galutiną savo 
kalbos išvadą padarė, saky
damas: “Pirma karas Lie
tuvą išlaisvino, antras ka
ras Lietuvą pavergė, o tre
cias karas ir vėl Lietuvą iš
laisvinsi Publika, kurios 
buvo apie 400, vietoj aplo
dismentų, pasijuto kaip pri
trenkta. Juk dabar galima 
sakyti, kad beveik jau nėra 
šioje šalyje gyvenančios lie
tuvių šeimynos, kuri nebūtų 
susisiekusi su saviškiais ir 
nebūtų sužinojusi, kokį 
skurdą, vargą, kančias ir 
mirtį karas Lietuvos žmo
nėms atnešė.

Lietuvos “laisvintojų” vi
sa viltis yra, kad Lietuvos 
“išlaisvinimas” remiasi tik 
trečiu, atominiu karu! Jei
gu taip, tai kam reikalingas 
tas kaulinimas pinigų, nes 
atominių bombų ir kitokios 
amunicijos pirkti nereikės, 
kas tokį karą ves, tai tas 
viskuo ir apsirūpins.

K, N. J.
Mažai aukų

Prasideda aukų rinkimas. 
New Yorko Valaitis pasi
stoja ir sako: “Mes, new- 
yorkiečiai, tokiame pat Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjime sukolektavome $2,- 
100. Būtų labai gražu, kad 
šis susirinkimas sukirstų 
newyorkiecius, sudėdamas 
$2,500. Pasėkmingesniam 
kolektavimui, duokite, gir
di, aukotojų sąrašus. Pra
dėjo skaityti aukotojų var
dus. Tas ir tas $25, tas ir 
tas $20, $10, $5, $1, ir tt. 
Sąrašo skaitymas užsibaigė. 
Sukolektuota tik $380. Iš 
tokio didelio užsimojimo — 
tiek mažai atsiekta! “Lais- 
vintojai” net nutirpo. Ne-i 
bežino nė ką daryti, tik žiū-! 
ri viens į kitą. Vienas jų, 
atsipeikėjęs, verkiančiu bal
su sako: Vyrai, nedaryki
me juoko iš savęs. Mes su
tvėrėme Liet. Tarybą ne 
juokus krėsti, o dirbti Lie
tuvos vadavimo darbą. Aš, 
girdi, daviau $25 ir dar 
pridedu $20. Neapsileiski
me! Valaitis sako: “Vyrai, 
nors davarykime iki $450.” 
Dar atsirado 5 biznieriai, 
kurie davė po penkinę, tai 
viso pasidarė $425.

Keturi aukotojai sudėjo 
$350 ir 75 po $1. Viso $425.

Pagal rengėjų apskaičia
vimą, kaip buvo pranešta 
vietiniame anglų laikrašty, 
publikos buvo 500, o aukojo 
tik 118 asmenų. Pasirodo, 
kad 382 dalyviai neprisidė
jo nė su jokia auka.

Sėdėjau tarpe dviejų pa
žįstamų. Vienas neaukojo, o 
antras išsiėmė piniginę ii’ 
išsiėmė dolerį. Aš jo klau
siu: Ar tik tiek duosi? Jis 
sako, ir tas būtų per daug. 
Aš jų darbui nepritariu ir 
jų pasakomis netikiu. Ži
nai, sako, dabar parengimai 
yra didelė retenybė. O su 
senais pažįstamais pasima
tyti ir susitikti retkarčiais 
norisi. Ot, kad ir tave, gir
di, keleri metai buvau ne
matęs, ir džiaugiuosi, kad 
turėjau progą pasimatyti. 
O kad mano doleri vaduoto
jai pragers, tai tą tikrai ži
nau, — baigė juokaudamas 
mano pažįstamas.

Aš irgi “meldžiausi”
Neapsieita ir be kontra- 

dikcijų. Prelatas I. Kelme
lis, pradedant susirinkimą, 
savo invokacijoj perskaitė 
sekamą maldelę:

“Visagalis Dieve, Tu su
tvėrei žmogų pagal savo pa
veikslą. Tu jam suteikei iš
mintį, protą, laisvę, kaip sa
ve tvarkytis. Bet be Tavo 
šventos atydos mes tvarky
tis nepajėgiame, paklysta
me. Todėl, Visagalis Dieve, 
mes nužemintai p r a š o me 

'Tavęs atkreipti savo šven
čiausią atidą, išlaisvink mū
sų tautą iš nelaisvės ir pada
ryk tą patį, ką padarei su 
žydais, išlaisvindamas iš E- 
gipto nelaisvės. Ir apsau
gok mūsų tautą nuo visokių 
neprietelių” ir tt.

Po to išeina J. Tysliava ir 
šaukia: Balony! Pirmas, 
girdi, karas Lietuvą išlais
vino, antras karas Lietuvą 
pavergė, o trečias, atominis 
karas ir vėl Lietuvą išlais
vins. Išgirdęs Tysliavos žo
džius, šių žodžių rašytojas 
nuoširdžiai atkalbėjo seka
mą: “Visagalis Dieve, la
bai nužemintai meldžiu Ta
vęs, atkreipk savo šventą 
atydą ir pažvelk savo mie- 
laširdingomis akimis ir 
įkvėpk protą tiems m ūsų 
tautos neprieteliams ir su
drausk juos nuo kėsinimosi 
atominiu karu sunaikinti 
Lietuvą.”

Susirgimas politinis
Prelato Balkūno susirgi

mas atrodė politinis. Mat, 
N. J. Liet. Tarybą kontro
liuoja Trečiokas ir yra jos 
iždininku. Ir šiame susirin
kime nors ir buvo keli ku
nigai, bet jie sėdėjo su pub
lika, tik vienas prel. Kelme
lis buvo estradoj, kuris pa
darė invokaciją. “Liet, at
stovas,” atrodė, irgi buvo 
boikotuojamas. Sėdėjo kam
pe estradoj ir tik vienas iš 
kelių kalbėtojų prisiminė, 
kad čia randasi atstovas, 
kuris neturi šalies. Radi- 
jušnikas Stuk'as su savo

So. Boston. Mass
Gatvinėje spaudoje

Kaip visoje šalyje, taip ir 
mūsų didmiesčio spauda be
veik kasdien dejuoja dėl 
ekonominės padėties pras
tėjimo. Ypatingai valstijos 
ir miesto ponai nepasitenki
ni nedarbo plėtimąsi,—did- 
lapiai pilni visokių planavi
mų ii’ sugestijų.

Prieš 30 dienų iš civilinių 
darbo jėgų 7.% Massachu
setts valstijoj buvo bedar
biais, o tuo pačiu laiku gu
bernatorius Furcolo savo 
pranešime pareiškė seka
mai 

kuriu 
pa, o

ir tt., iš visų dirbančiųjų.
Saulei pasirodžius

Prieš porą savaičių, dar 
prieš pavasario pradžią, ke
lioms dienoms su šypsena 
buvo pasirodžiusi gamtos 
gaivintoja saulė. O per žie
mą žmonės jos karštų spin
dulių neturėję naudojosi šia 
proga. Nors saulė šildė, bet 
kur vėjas pūtė, buvo per 
šalta, kad galėtum be kai
linių ant kupros jos spindu
liais pasidžiaugti.

Būdamas saulės garbinto
ju, važinėjau po City Poin- 
tą ieškodamas užvėjos, bet 
prieš saulę sustojau vietos 
paplūdimy prie plaukyto
ji! persirengimui namo. Čia 
radęs tuščią sėdynę atevr- 
čiau per žiemą šalusią nosį 
prieš dangaus karalienę.

Neilgai ramiai gulėjau, 
viena, kad rinkosi ir kiti 
pavasario laukiantieji ieš
kodami sėdynių, o antra, 
tai kad antrame suole ėjo 
karštos tarp keturių lietu
vių pęnsijonierių politinės 
diskusijos. Neiškentęs pri
siartinau prie jų ir prisipa
žinau esąs lietuvis. Būdami 
vienos tautos tėvų vaikai, 
greit susipažinom ir jųjų 
pradėtas diskusijas tęsėme 
toliau.

Apart bendrų pokalbių 
apie politinę ekonomiją bei 
kitokią padėtį J. A. Valsty
bėse, priėjome ir prie čia 
•esančios lietuviškos spau
dos'. Nustebau sužinojęs, 
kad trys iš keturių tautiečių 

j “Laisvę” manė esant išny
kusią. “Juk dipukai su ma- 
kartistų pagalba ją sun'aikų- 
no,” taip išsireiškė vienas iš 
keturių.

Vienas iš jų buvo gerokai 
“apsišvietęs,” visa gerkle 
puolė darbo klasės reikalus. 

grupe dainininkų irgi turė
jo dalyvauti. Matyt, apsir
go ir tas, nedalyvavo.

“Liet, atstovas” Kajackas 
buvo perstatytas kalbėti, 
kuomet jau viskas buvo be
veik baigta. Skaitė nuobo
džią kalbą iš popierio

Meninė programa irgi bu
vo, “Rūtos” ansamblio ma
ža grupelė sudainavo Ame
rikos ir Lietuvos himnuę. 
N. Y. skautų Vyčių oktetas, 
vad. M. Liuberskio, sudai
navo keletą dainelių, kurios 
skambėjo labai sutartinai.

Dalyvis

Pasisakė gaunąs iš unijos ir 
valdžios geras pensijas, gy
venąs kaip milijonierius. 
Be ko kita, prilygino uodu 
prieš kumelę Sovietiją prieš 
J. A. Valstybes karui išti
kus. Matomai, jis turi įtek
mę tarp bemokslių draugų, 
nuo kurių slepia ir tą faktą, 
kad darbininkiška lietuvių 
šioje šalyje spauda, visokių 
nenaudėlių, už dolerį parsi
davusių puolama, dar labai 
tvirta . . .

Antra karta sutikės sau
lės spinduliuose besikaiti
nančius tuos pačius tautie-

Massachusetts’e y r a čius, turėjau su jais gana 
200,000 bedarbių, iš j ilgas diskusijas. Pokalbiai 
140,000 gauna pašai- buvo draugiški ir kitokie. 
1,200 kas savaitę iš- Mažai išsimokslinę trys be

baigia nedarbo pašalpą, tuviai stebėjosi mano pasa-
Reiškia, per kovo mėnesį kojiniais, nes daug dalyki! 
bedarbių skaičius ne tik ne-1 jie suprato kaip tik atbulai, 
sumažėjo, bet paaugo 7.1 visai kitokias informacijas 
iki 7.50% iš visų dirbančių- gaudami iš Lietuvos “va
jų. Buvo laukta ir tikėtasi, d notoj ų,” 
kad nedarbas sumažės, bet 
taip neįvyko.

Visuose Massachusetts 
miestuose ir miesteliuose 
jaučiamas nedarbas, tačiau 
šiuo metu daugiausia pa
leisti: Gloucesteryj 18.8 %, 
Plymouthe 13.8%, Lowellyj

iš Lietuvos 
ir apie mūsų gim

tinėj vykstančius pasikeiti
mus neturi tikrų žinių.

Reikėtų pagyvinti darbi
ninkiškos spaudos platini
mą po So. Bostoną ir jo 
a py Ii n kę. Pandėlio tis

Worcester, Mass.
Worcester, Mass.

Balandžio (April) 2 d. 
! įvyko Lietuvos Sūnų, Duk
terų ir Darbininkų klubo 
susirinkimas. Valdyba ir 
įvairios biznio komisijos da
vė raportus iš pereito mėne
sio veiklos. Viskas OK.

Įsirašė naujas garbės na
rys Aleksandras Grigorege. 
Linkiu jam gerų pasekmių 
draugijiniame veikime.

Paaukojo $5.00 suparaly
žiuotu vaiku fondui.

Operetė
Aido choras vaidins 

retę “Kada kaimas nemie
ga.” Tai bus gražus mu- 
zikalis parengimas. Prasi
dės 2-ą valandą popiet, ba
landžio (April) 20 d., 29 
Endicott St.

Didelis banketas
Balandžio 27 d. LSD 

draugijos vyrai rengia mo
terims nepaprastą 
Kiek laiko tam atgal 
rys surengė vyrams 
banketą. Dabąr gi 
panoro pasirodyt, kad jie 
dar geresnį banketą surengs 
moterims—ir be jų pagal
bos. Vyrai virs, keps ir 
prie stalų moterims patar
naus. Jeigu vyrams pavyks 
taip pasekmingai sureng
ti, .kaip jie mano, tai mote
rims bus riestai.

L. S. Draugijos vyrai 
kviečia visus ne — vien tik 
narius, bet ir mūsų gerus 
simpatikus — į šį banketą.) 

Vakarienė bus g era —c 
su gėrimais. Tik tiė bus 
nepatenkinti, kurie nebus 
bankete. Prasidės 5-ą va
landą popiet, 29 Endicott 
Street.

x Sekantis susiri n k i m a s
Įvyks gegužės 6 d., 7:30 v. nijoje pagamintą 
vakare. Rep. Paul Jones” filmą.

ope-

balių 
mote

vyrai

Pittsburgh, Pa.
LDS 8-tos APSKRITIES 

KKONFERENCIJA 
BALANDŽO 27

Kuopos Raginamos 
Išrinkti Delegatus

LDS 8-tos Apskrities me
tinė konferencija įvyks ba
landžio 27 d., LDS 37 kuo
pos svetainėje, 110 State 
St., Wilmerding, Pa. Pra
džia 2 vai. popiet.

Prašome visas LDS kuo
pas, priklausančias prie 
šios apskrities, išrinkti de
legatus į konferenciją.

O jeigu dėl kokios nors 
priežasties nebūtų galima 
išrinkti delegatų ar delega
to, tai į konferenciją būti
nai turėtų atvykti kas nors 
iš kuopos valdybos narių.

Vienas iš svarbių jų klau
simų konfe r e n c i j o j bus 
svarstomas, tai LDS 13-tas 

suteikti pagalbą Seimas, kuris atsibus Pitts- 
vairuotojams, burghe liepos 7, 8 ir 9 die

nomis. Mūsų užduotis — 
tinkamai prisirengti prie 
šio seimo.

Kas liečia toliau nuo 
Pittsburgho esančias LDS|

Lawrence, Mass.
ŽINIOS

Teisėjas Donahue pusėti
nai davė peklos gydytojams, 
kurie eina liudininkais teis
muose automobiliu nelaimė
se. Kaltinamųjų 'advokatai 
atsiveda gydytojus, kurie 
savo “parodymais” padeda 
bylą laimėti. Jie neduoda 
tinkamai nubausti girtus 
auto vairuotojus. Teisėjas 
Donahue kalbėjo advokatų 
suvažiavime.

St. Francis išreikalavo 
policijos apsaugos ma
žiems vaikučiams mokyklos, 
kuri randasi palei Frank
lin St. Tokia apsauga tu
rėtų būti prie kiekvienos 
mokyklos, valdiškos ar re
liginės.

Policijos viršininkai nu
baudė du policistu, kurie 
atsisakė 
automobilių
jų a u t o m o b i 1 i a m s su
gedus. Jeigu ant kelio 
atsitinka nelaimė ir auto 
vairuotojas prašo pagalbos, 
tai policistai, kurie 
mobiliais važinėja, pr 
suteikti tokią pagalbą, 
geras patvarkymas.

auto- 
•ivalo

Tai

jauKai kurie gyventojai 
gavo nuo projekto direkto
riaus pranešimą, kad jie 
pasiieškotų vietos kitur, nes 
jų namai bus nugriauti. Ne
apsigaukite: valdžios yra 
nutarta duoti po $100 už 
perkraustymą. Reikalauki-

Miesto valdyba nubalsavo | 
policistams duoti naujas 
uniformas. Užsakymus da-’ 
ve Bostono firmai. Ji pir-l 
miausiai apsiėmė pasiūti.

No. Andoveryje randasi 
lėktuvų stotis. Nutarta ją 
pagerinti. Tas kaštuos 306,- 

. Dabar galima 
skristi tiesiai į New Yorką. 
Visgi keli darbininkai gaus 
darbo.

Tapo palaidotas W. Kra
sauskas, buvęs- ilgametis i 
duonkepys. Paskutiniais lai 
kais jau gyveno iš pensijos. 
Buvo “Laisvės” skaitytojas 
ii* ilgus metus Parko Ben
drovės narys. Paliko dide
liame liūdesyje žmoną, sū
nų, marčia, anūka. Didelė V 7 V 7 C-

užuojautą šeimai.

Mirė Greto E. Oziras, dar! 
nesena moteriškė. Sirgo ne- ik
ilgai. Paliko sūnų, vyrą,! 
seseris, broli dideliame liū- z v
desyje. Užuojauta šeimynai 
ir giminėms.

Nuo balandžio 1 d. atsi
darė Maple parkas. Kurie 
norite pasidžiaugti gražia 
gamta ir pakvėpuoti tyru 
oru, atvažiuokite. Draugai 
Milvidai visus mandagiai 
priims.

Massachusetts apskričių 
piknikas įvyks birželio 15 
d. Maple Parke. Bus- pui
ki programa. Apie tai bus 
vėliau pranešta per Laisvę. 
Dabar kolonijų lietuviai jau 
pradėkite ruoštis piknike 
dalyvauti. Kaip žinote, mū
sų apskričių piknikai būna 
dideli ir sėkmingi. Šiemet 
piknikas bus vienas iš pui- 

ildausių. Galėsite susitikti, 
I pasikalbėti ir pasivaišinti 
su draugais ir pažįstamais 
iš kitų miestų.

S. Penkauskas

Hollywood, Calif. —A^L-
CIO unijos boikotuos IspiF 

John 

kuopas, kurios neturi pini
gų ižduose, tai jų delegatų 
lėšos bus apmokėtos iš ap
skrities iždo konferencijoj.

O jeigu nežinotumėte, 
kaip pasiekti Wilmerdingą, 
tai praneškite man, o aš pa
aiškinsiu.

J. Mažeika
127 Camp Horne Rd.
Pittsburgh, Pa.
Tel. PO.—0808

svarsto nutiesimo
Washingtonas. — K on- 

gresas 
41,000 mylių automobilių 
vieškelio reikalus.

Roma. — Mirė kardinolas 
Verde. Jis jau buvo 93 me
tų amžiaus.

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko ii 
Vidaus; apkalame šingeliais: 
sutaisome pijazus ir dengia
me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis:
JOHN PETĘUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

Didysis Lietuvų Piknikas

BOSTONO 
APYLINKĖJ

Didysis Lietuvių piknikas spau
dos paramai jau rengiamas. Pla
nuojama sudaryti gražią rpogra- 
mą ir ruošiamasi patiekti sve
čiams egro maisto. Svečių lauk
sime iš arti ir toli.

LIEPOS
JULY 4

Piknikas įvyks penktadienį, liepos 
4-tą d., pradžia 1-mą valandą po
piet. Įžanga 50c. Geras orkest
ras šokiams. Atsilankykite ir pasi
linksminkite skaitlingoje sueigoje.

MONTELLO 
MASS.

Spaudos piknikas 
gražiajame pušyne, 
tiško Namo Parke,
Keswick Road,

bus laikomas 
Lietuvių Tau- 
Winter St. ir 

Montello, Mass.
Išsikirpkite antrašą, kad nereiktų 
klaidžioti važiuojant į pikniką.

BUS DAUG 
SVEČIŲ

Visuomet Bostono apylinkėj 
tono apylinkėj spaudos pikni
kuose būna daug svečių iš to
limesnių miestų. Jų bus ir šie
met . Taigi būkite ir jūs, pasi- 
matykite su daugeliu malonių 
svečių.

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

Įvyks šeštadienį

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

Pradžia lygiai 7-tą valandą vakare

5 pusl.-Laisvė (Liberty)- Antradien., bal. (April) 8, 1958

Elizabeth, N. J., ir Apylinkė

ŠAUNUS POKYLIS
Aleksandro Skairiaus Pagerbimui

Rengia L. D. S. 3-čioji Apskritis



BALTIMORE, MD.

Mi rus

S. BARTAŠIENEI
Reiškiame gilią užuojautą sūnui Edmond 
Bartašiui dėl jo mielos mamytės mirties, 

kovo 11 d., 1958.
J. F. Pivariūnai F. Deltuvienė
A. C. Vitkus K. P. Kupčiūnai
Ida Balsytė A. A. Žemaičiai
John Balsys J. A. Deltuvai
V. K. Lopata
J. U. Staniai

O. Kučiauskaitė

Labai įdomus laiškas
Pirmiausia, labai atsipra-| Kaip jums žinoma, drau- 

šome už pavėlavimą šį įdo- gas Pieta mirė. Nedėlioj, 15 
mų laišką įdėti Laisvėn, d. vasario, ryte, 
Manome, kad jis savo ver
tės tebėra nenustojęs.

Draugas Bekampis iš
reiškė nuomonę didelės dau
gumos Laisvės skaitytojų 

. dėlei Laisvės suretinimo ir 
turinio.

Pagirtinas dalykas, kad 
drg. Bekampis ir kiti iš 
Philadelphijos srities veikė
jai jau rūpinasi Laisvės 
paramai parengimu. Jau la
bai laikas visoje Ameriko
je ruoštis prie vasarinių pa
rengimų.

Gaila, kad Bekampiams 
teko daug nuovargio, rū-

mes išva
žiavome iš Avalon ant Plo
tos laidotuvių. Pas mumis, 
nebuvo jokio sniego, nors 
vietomis buvo šiek tiek le
do, bet visgi buvo galima 
važiuoti, ir nors ant kelio 
pasirodė sniego, bet dava- 
žiavome iki Black Horse 
Pike. Nuo čia tai prasidėjo 
tikra bėda. Susyk sutemo 
sniego daug ir prai 
smarkiai snigt. 
grįžt namo, bet niekur ne-i

DIDYSIS NEW YORKAS
Tai kur gi valgysite 
sekmadienį pietus?

Be abejonės, jau skaitėte 
pranešimą, kad ateinantį 
sekmadienį, balandžio 13 d., 
Kultūriniame Centre yra 
ruošiami dideli ir skanūs 
pietūs. Šiuos pietus vadina
me nepaprastais, nes m’ais- 
tas bus nepaprastas. Ir vai
šių bus įvairių. Taip tvirti
na pietų rengėjai.

Sekmadienis yra poilsio 
diena. Tai kam rūpintis 
gaminimu maisto ir indų 
plovimu namie, kuomet ga
lima būti Literatūros Drau
gijos Richmond Hillio kuo
pos svečiais ir sočiai pasi
valgyt! be jokio klapato? 
Be to, juk dar per šalta va
žiuoti maudytis. Tai argi 
ne malonu popietį praleisti 
šaunioje 
draugais

rinkite 1

: Grįžo iš; Hot
■ Springs, Arkansas

Aidietė Koste Rušinskie- 
į nė buvo nuvykusi į išgarsė- 

Stebėti-Į jusi Arkansas valstijos ku- 
'rortą, Hot Springs. Ji pa-

150,000 dalyvavo 
Handy’s laidotuvėse

Trečiadienį tapo palaido-i 
tas W. C. Haijdy, “džiazų” j 
muzikos autorius, f 1-J’ 
nos buvo laidotuvės. Į baž-l 
nyčią susirinko 2,500 žmo- lydėjo ten savo marčią, Jo
nių, užsikimšo gatvės, ku-įno Rušinsko seserį Oną Va
riomis buvo vežamas jo kū-! siliauskienę. 
nas. Policija mano, kad bu-i 
vo iki 150,000 stebėtojų. Ži
noma, daugiausiai jaunimo. 
Velionis palaidotas Wood
lawn kapinėse, Bronx mies-! 
to dalyje.

Miela viešnia į
Ona Philipsie iš Stamfor-j 

do — tikrai miela viešnia. 
Kada tik ji atvyksta pas 
mus, vis kam nors, naudin-

k o m p a n i joje su 
ir prieteliais?

visi ir visos susi-
val. Nepavėluoki-

Row p ėjai

įėjo labai Aido Choro operetė 
Norėjome mrKorneviho varpai

, r v. . . . i-- i Džiugu pranešti, kad Ai-keho šiaip taip gale ome va- , 1 .. .’ . .v. ,. f . J J’ . i (O Choras sparčiai rengiasi žinoti, bet salimais buvo . x x 1 * ,. .i r - i.,- . z prie pastatymo nepaprastaibegaline baisybe sniego. 1 VJ • .. 1
• k . 4- V.-4-- i-i'tt ji -r-z.11 m U- • gražaus muzikahsko veika-pescio ir baimes turėti del j Haddoniield. 1 ohau jau ne- 

užklupusios audros kelionė-įgalėjome važiuoti Gerai, 
kad vienas sūnus gyvena 
netoli, tai jam patelefona- K1 
vome. Jis parsigabeno pas 1 
save ir pas i j išbuvome po-

Štai kovi 30 d., būdama J. | 
Weissui pagerbti pramogo
je, draugė Philipsie, duoda
ma man dešimtinę, sako:

Tai bus $5 L. Prūsei kai 
padėti, o $5 Laisvei.

Pinigai perduoti ten, kur

M.

je į šermenis.
Dėkuojame drg. 

piui už paramą 
Laisvės skaitytojui.

Linksma, kad Bekam
piu!, po sunkaus susižeidi- 
mo pernai, sveikata gerėia.

Laisvės Administracija
Avalon, N. J.

2 — 20 — 58 
Gerbiami Laisviečiai!

Dabai’, nors mes gauna
me suretintą Laisvę, bet 
laikraščio turinys geras. 
Laisvė vra kur kas geresnė, 
negu pirmiau. Skaitytojai 
nė kiek nenuskriausti, nes 
laikraštis tikrai geras ir pa
žangiečiai j u o m i g a 1 i j 
džiaugus ir didžiuotis. Tu
rint tokį laikraštį, nebus 
jokių sunkumų jį palaikyti. 
Nors prie dabartinių sąlv- 
gų darbininkiškam laikraš
čiui sunku verstis, bet 
Laisvė turi patrijotų, ir ka
da jie visi petys į netį stos, 
laikraštis bus išlaikytas ir 
mūsų Laisvutė galės dar il
gus, ilgus metus gyvuoti.

Mes jau nusprendėme su- 
rengt parengimą Laisvės vėla galėsime gėrėtis gam- 
naudai tik dar neteko anie tos gražumu, 
tai su niekuo pasikalbėt, 
apie tai pasitart. Kelios die
nos atgal gavau nuo drau
go Lipčiaus laiška, kuria
me praneša, kad bile nedėl- 
dienį, kada bus gražus 
oras, kad jis su draugu Šla
jum žada mus atlankyti. 
Bus proga apie tai pasitart. 
Mes manome, kad geras 
laikas dėl parengimo yra 
nedėlioj, 29 d. birželio arba 
subatoj, 5 d. liepos.

Čia rasite čekį ant $12.00 
Tai Krautis prenumerata ir 
užuojauta Kazimierui Pie
tai. Kelios dienos atgal te
ko matyti Krautis, tai jo 
paklausiau, ar jis užsimokė
jo už Laisvę. Jis, mat, gyve
na iš pensijos, jau turi 75 
metus, tai, girdi, “iš kur aš 
gausiu tų pinigų?” Aš per
eitą metą užrašiau jam L., 
tai ir dabar už jį užmoku, 
tegul skaito laikraštį, jis 
geras žmogus.
būta kelio “nuklynyto”. Ki
tos išeities nebuvo, kaip tik 
važiuoti pirmyn. Taip va
žiuodami dasigavome iki 
Mat, kelios valandos atgal

Bekam- 
seneliui

lo operetės ’’Kornevilio Var
pai. Perstatymas įvyks ge
gužės 4 d. Liberty Audito-! 
rijoje.

Praleido K.. Rušinskienė! 
į ten apie porą savaičių. Vy- 

‘ ko busti. Kelionė į vieną pu- 
’ i sę ima apie 36 valandas.

! —Ka'ip patiko tas garsu
sis kurortas? — klausiu.

—Nelabai. Oras, mat, ir 
i,ten nebuvo gražus; dažnai 
lijo, šaltoka, na, o butai ten 
mažai kur garu 
Nenorėčiau ten 
gyventi. New Yorkas 
geriausiai patinka.

—Sutikote lietuviu?
—Taip, sutikau, — atsa

ko Rušinskienė. — Nemaža 
jų ten atvyksta iš Chicagos, 
iš Detroito, iš Clevelando; 
daugiausia vis pensininkai 
Pabūva kiek laiko, na, ir 
grįžta atgal. Sutikau ir 
mūsų spaudos skaitytojų, 
progresyvių žmonių.

Klausiau: ar ten gyvena 
lietuvių nuolatos. Atsakė, 
kad yra apsigyvenusių; kai 
kurie jų/ užlaiko “boarding 
houses,” na, iš to ir pragy
vena. N.

Po dešimties mėty
Du pajūriniai kaimeliai 

ant Long Island per pasku
tinius dešit metu neleido 
valdžiai atidaryti dviejų 
naujų “byčių.” Jie sakė, 
kad atvykę miesto žmonės 
maudytis sudrums jiems 
ramybę. Bet dabar teismas 
patvarkė, kad tokie pajūri
niai kaimeliai neturi teisės 
tokį uždraudimą padaryti. 
Pralaimėjo Hunting ton 
Bay ir Lloyd Harbor kaime
liai . Tuo būdu Long Islan- 

I do žmonės turės du naujus 
pajūrius pasimaudymui.

TEATRUOSE
of

mažesnes

T.W.U. laimėjimas
Transport Workers Uni^ 

jos byla buvo pasiekusi 
valstijos aukščiausią teis
mą. , Mat, kelios
unijos reikalavo, kad mies
tas ir su jomis skaitytųsi 
derybose, su transportacijos 
darbininkais. Teismas pa
tvarkė, kad tiktai viena 
TWU yra pripažinta ir kal
ba visų miesto traukinių ir 
busų darbininkų vardu.

/

kuris gyvena nuo 
myliu, nus.istebėj 
kalbėjome per telefoną, kadgriebtis 
mes randamos netoli jo; ii* 
liepė mums, nei neba^dyt 
važiuot pas jį, nes vietomis 
netoli jo yra 5—6 pėdos 
pripustyta sniego. Norėjo
me dalyvauti draugo Pietos 
palaidojime, bet negalėjome 
dasigauti iki vietai.

Sūnus pagelbėjo gauti 
lenciūgus karui ir po 2 die
nų parvažiavome atgai į 
Avalon, bet namie atrado
me narna šaltą, nes motoras 
išdegė. Gavome greitą pa
galbą, nes name radome 
jau vandenį sušalusi paino- 
se, bet pataikėme Į laiką 
parvažioti, tai paipos nesu- 
trūko, nors turėjome labai 
daug nesmagumo. Nežiū
rint į visus nesmagumus, 
dabai’ jau viskas gerai. Pas 
mumis nėra sniego ir diena 
už dienos ateis pavasaris ir

Pralošė su arkliais - 
apiplėšė krautuvę

John McHale viena diena c c-
turėjo dvi nelaimes ir vie-

įną “laimę”. Su pradžia ba- 
Praęjusį penktadienį cho- hindžio atsidarė arklių lepk- 
s turėjo pamokas. Mūsų Uynes Jamaica aikštėje, 

jo už 6 mokytoja Mildred Stenslerj John McHale, kai]) ii desėt- 
prašė visus choro narius' tn^^Linčių kitų, nuvyko

uz 
mokytis dainų žodžius, nos 
laiko nedaug beliko iki pa
rengimo. ' 
daugiau pastangų, ‘kad pa-, ..
daryti šį mūsų choro paren-J Tada jise nuvyko į Stu- 
oima pražiu ir sėkminku. iar^ Brooks, Ine., apavų 

” \ _ 'krautuvę, 164-04 Jamaica
Labai malonu buvo voIį Ave>, jr, laikydamas ranką 

kišenėje, pareiškė: “This is 
a stickup!” Suvarė visus

Jamaica aikštėje. 
■ U John McHale, kaip ir desėt- 
ius'kai tūkstančių kitų, nuvyko 

rinito darbo': išlaimėt! pinigų. ‘ ,
Bet, oh, nelaime, kiekvie-

OPERA “BALLAD 
BABY DOE”

New Yorko muzikos my- 
butai tenjjėtojams nepaprasta naujie- 

apsildomi. na< Miesto užlaikomame te- 
visuomet atre “Qjty Center” statoma 

man. yra nauja ir grynai ameri
kinio pobūdžio opera “Bal
lad of Baby Doe.” Tai di
džiulis meno kūrinys. Doug
las Moor muzika, o John 
Latauche libretas. Nepa
prastas dalykas bus tame, 
kad ši opera, pagal kriti
kus, gal bus pirmutinė gry
nai amerikine tema sėkmin
ga opera.

Operos turinys paimtas iš 
tikro gyvenimo mūsų šalies 
vakaruose. Pabaigoje pra
ėjusio šimtmečio Colorado 
valstija išgarsėjo 
dabro gamyba, 
tais laikais buvo 
metalas, nes jis sudarė pi
nigine valiutą. Tai buvo 
proga vienam kitam stai- 

91 ga praturtėti ir iš-

IŠTEISINO DU 
VENGRŲ BĖGLIUS

Teisėjai L. Kaplan, J. 
Flood ir A. Magio išteisino 
vengrus, kurie ne tik puolė 
žmones, bet ir policininką. 
Metai atgal vengrai koliojo 
tarybinius žmones prie jų 
centro ant Park Ave. Pikie- 
to laiku labiausiai pasižy
mėjo poniutė Zoltan Buray, 
kuri puolė net policininką, 
kuris ten buvo tvarkos pa- , 
laikyti.

Kada policija ją areštavo, 
tai Dr. Bela Fabian puolė . • 
policiją. Dabar teisėjai abu 
juos išteisino. Teisėjai sakė, 
kad jie tiki policijos'rapor-f. ~ 
tu, “bet vengrai demonstra
vo, kad Sovietai atėmė jų

Išeina, kad teisėjai patai
kauja tiems, kurie ardo 
tvarką.

Todėl visi dekime kišimu, Pasijuto, kad jo ki- 
šenėst jau tuščios.

matyti musų choro eilėse 
draugę Verutę Bunkienę,
kuri po labai sunkios ope- pardavėjus į apavu sandėli 
racijos gerai sveiksta ir jau p. pridėjo:
grižo pas mus dainuoti. Ta 
proga pertraukoje abu Bun-

“Būkite čionai
tris minutes. Jeigu kuris i<-

ikišite galvą, tai 
kai choriečius p a v a i šino. smegenis.!” Virš 
Dėkui jiems. Įmėjęs” išėjo ir

Dabar žodis kitas visuo- auto važiuoja.

$200 “ląi- 
itsisėdęs į

savo si- r

Sidabras
brangus

Maskva. — Atsilankė ke
turi Amerikos jaunuoliai iš 
“Young Men’s” ir “Young 
Women’s” organizacijų.

Su savo sveikata negaliu 
skųstis, koja eina geryn, ga
liu pusėtinai gerai vaikščio-

savaitės atsidaro ir negero 
kraujo išeina lauk. Bet taip 
jaučiuosi gana gerai.

Viso gero ir labo, Jūsų, 
J. A. Bekampis

Paryžius. — 1957 metais 
Francūzija pasigamino 59,- 
100,000 tonų anglies. Tai re
kordas gamyboje.

Damaskas1. — Sirija įka
lino Lebanono pilietį G. Nu- 
jeimą, kaipo vakarų šnipą.

LLD 185 kp. mitingas
Trečiadienį, rytoj, bal.

d., vakare įvyks Lietuvių įkilti į amerikinio gyvenimo 
Literatūros Draugijos 185! “aukštumas.” Tokiu žmogu- 
kp. mitingas. Vieta žinoma L mi buvo tūlas H. A. W. Ta- 
Kultūriniame Centre. Na^bor. Jis tapo milijonierium,! 
rial prawni susirinkti. Dalų paskum miesto majoru, ve
randas! keletas tokių, 
rie esate nepasinLokeję 1958 mi, o dar vėliau Jungtinių 
metų duoklių. Susimildami, 
pasimokeki-be.

kų-jiiau valstijos gubernatoriu-

Alžy ras. — Prancūzai sa
ko, kad jie užmifė 160 al
žyriečių.

HELP WANTED—FEMALE

REGISTRUOTOS
’’’ ’Slaugės/' ’: t IValstijų senatoriumi. Tai 

buvo nepaprastas, gabus ir 
suktas avantiūristas. Du 
kartus jis vedė. Paskutinė

Padpknę j'° žmona’ Babv Doe> bu.v.° 1 aucnvo 4VU1O : divorsuota koketė ir pasili- 
Vincas Žilinskas, wood- ko Taborui ištikima iki jo 

havenietis, kuris neseniai mirties. O jis mirė suban- 
grižo iš ligoninės ir dar nė-!krutavęs, nes 1893 metais 
ra sveikatoje sustiprėjęs, Amerikoje . auksas pakeitė 
apleidžia Woodhaveną, ir, skabią, kaipo valiutos pa- 
su žmona Ona, išvyksta gy-l 
venti pas dukterį ir žentą, | 
Mr. ir
Poughkeepsie, N. Y.

Tad, šia proga, Vincas 
nori išreikšti širdingą padė
ką visiems draugams, kurie 
jį lankė ligoninėj ir namuo
se; o ypač Aido Chorui už 
tokią gražią ir brangią do
vaną, kurią jis labai įverti
na. Vincas per ilgą laiką 
buvo aidietis, ir jam gaila, 
kad iš priežasties nesustip- 
rėjusios sveikatos jis pri
verstas apleisti chorą tūlam! 
laikui. !

Jo duktė Aldona Žilins- 
kaitė-Anderson per keletą 
metu buvo Aido Choro mo
kytoja.

Gaila, kad Žilinskas ap
leidžia New Yorko apylin
kę, bet esame tikri, kad, jo 
sveikatai bent kiek sustip
rėjus, jis aplankys savo 
draugus, ir visuomet laikys 
ryšius su aidiečiais.

Linkime Žilinskui ir jo 
žmonai kuo geriausios svei
katos, ir esame tikri, kad, 
po priežiūra žmonos ir duk
relės Aldonos, Žilinskas su
stiprės ir vėl su mumis da
lyvaus.

Darbas generalėms pareigoms 
lovų ligoninėje. Aukštas mokes
tis 75 mailės nuo Memphis, Tenn.

Kreipkitės:
Director of Nursing

Coahoma County 
Hospital

CLARKSDALE,. MISS.
4- - ■ j grindas. Colorados pramo-

- - ’ I nė nusmuko ir jos kapita-
Mrs. Andereon,i-istams r0Jus Pasibaigė.

” 1 Tai toks yra operos turi
nys. Nieko bendro, žinoma, 
jis neturi su Colorados ar
ba visos šalies darbo žmo
nių kovomis. Sakoma, kad 
ši opera turės daugiau pasi
sekimo net negu “Porgy 
and Bess” ir “Mother of 
Us All.”

pardavėjų,Bet vienas iš
Buddy Fisher, jau 60 metų 
žmogus, nusprendė nepaisy
ti grūmojimo “ištaškyti 
smegenis”. Jis išbėgo į gat
vę ir rado taksį, kurį valdė 
Leon Remen. Taksiai dabai’ 
turi į abi puses, veikiantį 
radijo aparatuką, tai yra, 
priimantį žinias ir per jį 

'siunčiantį jas.
Fisher pranešė taksio vai- 

nu matysite vėliau. Dabar dytojui apie apiplėšimą ir 
svarbu įsitėmyti dieną ir ją ir nurodė į sėdantį į auto, 
pasilaikyti neužimtą "kitais plėšiką. Taksio valdytojas 
reikalais. priėmė Fisherį į savo auto

ir tuo pat kartu, sekdamas, 
plėšiką, per radiją pranešė 
policijai, kuria kryptimi jie.

menei. Visi žinote, kad da
bar Laisvė išeina tik du 
kartus į savaitę, todėl viso
kių garsinimų daug negali 
sudėti. Taipgi ir dažnes
ni ems aprašymams mažiau 
beliko galimybės. Tasai pa
sikeitimas verčia mus visus 
kreipti daugiau dėmesio į 
skelbimus.

Apie šį Aido Choro per
statymą daugiau smulkme
nų matysite vėliau, i____

Aido Choro Koresp.
W W »\ M * • ■ • VAAVIJt V JI ) lx LU 1CV -I * *- J J IV

LLD 1 kp. susirinkimas įvažiuoja. Į minutę pribuvo
* * 11 m t o n ntAivin nil it? iv

LLD 1-ios kuopos susirin
kimas įvyks 11-tą balandžio, 
7-ta v. v., 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Prašo
me narius dalyvauti ir laiku 
susirinkti.

I policijos automobilis ir John 
McHale pateko į jos rankas.

Išeina, kad jam viena die
na atsitiko dvi n e 1 a i- 
mės.

Business Opportunity s

Valdyba

3 Rodymai Kasdien per Velyky Savaitę 10—2:30 ir 8:30

DABAR REZERVUOKITE DLL PUIKAUS TODD-AO !
I i k la u »y k i te gra
žios muzikos ir 
pamatykite 3-<li- 
mension spalvoti) 
perstatymi) tas 
vakari) nuo 8:30.

Dienomis
TREC., ŠEST.
Ir SEKMAD. 
nuo 2:30 vai.

Criterion
8w»j « 4601 St. • JU 2-1796 • JU 2-1880

sou
""■""’BUDDY ADLER '""""’JOSHUA LOGAN

Color by TECHNICOLOR® • Produced at SOth^Century-Fox 
A MAGNrProduction 

—- luumnr. irvriTi rr»wr t mi imirn—i

RAŠYTOJĄ PASIUNTĖ 
Į KALĖJIMĄ *

, Teisėjas George Carney 
pasiuntė nuo penkerių iki 
dešimts metų į kalėjimą Ra
šytoją A. Benjaminą. Jis 
apkaltintas, kad tris orlai
vių kompanijas apgavo, 
įsukdamas joms negerus 
čekius $5,000 vertės.

Teisėjas sakė, jam gaila, 
kad talentingas žmogus, o 
taip neteisingai elgėsi. Ben
jaminas yra 35 metų 
žiaus.

am-

New 
os na

rys, kuris aprašinėdavo te
atrinius veikalus.

Mirė Bert Pierce, 
York Times redakcij

Staten Island, N. V. Express biz
nis pardavimui. Priversti greitai 
parduoti, kaina prieinama. Įsteigta 
virš 40 m. Gera jeiga. 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)i Lietuvoj gyvenanti Kriūkonių šei- ( 
į ma paieško į Ameriką išvykusios „j.rj,,į,,j,, j,,į,,j,,į,,į,>
1 Lcvisios Baranauskaitės, po vyru 
Černiauskienės,. kilusios iš Klepočių 
kaimo, dabar Alytaus rajone. Ji pa
ti ir] ją žinantieji prašomi jos adre
są ar ką nors apie ją parašyti S. 
Večkiui, 91-49—115th St., Richmond 
Hill 18, L. I., N. Y.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

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

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

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

laidotuv/ų 
DIREKTORIUS 7

(44-45)

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.

Newark 5, N.J. R
MArket 2-5172 ”

426 Lafayette St. ■■

Ar Turite Televizijos Bėdų?
Kodėl turėti prastą rodymą? 

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

County. Radio-T-V
Service

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

Gibraltar 8-0850.

6 pusl.-Laisvė (Liberty)--Antradien., hal. (April) 8, 1958
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