
LAISVE—LIBERTY
Dukai’tsavaitinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.) $10.00
Kanadoje ........................................... $10.00
Kitur užsienyje ................................. $12.00
Jungtinėse Valstijose ........................ $000

Pavienio egzomp. kaina 10 centų

No. 46

LAISVE—LIBERTY
Semi-Weekly

110-12 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y.

PRICE 10c A COPY
Telephone Virginia 9-1827

**** Richmond HiD 19, N. Y., Penktadienis, bal. (April) 11, 1958 «««« METAI 47-ti

KRISLAI
“Taikos žygiai”.
Nenori ar negali?
Išlaidi agentūra.
Baisi istorija.
Jau truputį atsibodo.
Ar prikiš pirštus?

Rašo A. Bimba

Beveik tuo pačiu laiku bu
vo gerai atlikti du garbingi 
taikos žygiai — vienas New 
Yorke, o kitas Londone. Di
džiulės grupės žmonių mar- 

T«ivo kelias dienas. Jie sakė: 
“Mes norime taikos! Alės rei
kalaujame sulaikyti atominiu 
bombų bandymus!”

Tik gaila, kad tiek mūsų 
valdžia Washingtone, tiek bri
tu valdžia Londone su žmonių 
balsu nesiskaito. Komercinė 
spauda kovotojus už taiką pa
šiepia.

Vienas kolumnistas skun-* 
(’žiasi. Girdi, Tarybų Sąjun
gos ambasadorius Washingto
ne linksmas ir populiarus vy
ras. Su visais jis sueina, visur 
jis pritinka.

Tuo tarpu mūsų ambasado
rius Maskvoje Mr. Thompson 
retai kur tepasirodo.

Kolumnistas kaltina sąlygas. 
Maskvoje socialiniam kontak
tui sąlygos esančios nepalan
kios.

Nežinau, kiek tame yra tie
sos. Spėju, kad labai daug 
ka^, priklauso nuo asmens.i 
Jden ši kovas yra didelis “mik
seris.“

Aną dieną vienoje televizi
jos programoje mačiau Geo. 
Allen. Jis yra U. S. Inform
ation Agency direktorius. Jis 
kalbėjo apie tos propagandos 
agentūros misiją.

Tai labai išlaidi agentūra. 
Turi skyrius visuose pasaulio 
kampuose. Praėjusiais metais 
išleido 96 milijonus dolerių! 
Turi 11,006 gerai apmokamu 
tarnautojų.

Agentūros uždavinys: Įti
kinti pasaulį, kad viskas, ką 
mūsų vyriausybė nutaria ir 
padaro, yra šventa ir garbin
ga !

Mūsų bėda, pasak Mr. Alle- 
no, tik tame, kad mažai kas 
t^io tiki. Mūsų propagandas 
bizniui kenkia Maskva su savo 
sputnikais.

Daug kas stato toki klau
simą :

1913 metų krizę pašalino 
Pirmas pasaulinis karas.

1929-1938 metų krizę paša
lino Antras pasaulinis karas.

1949 metais jau buvo pra
sidėjusi nauja krizė. Ją “išly
gino“ Korėjos karas.

Kas atsitiks su dabartine 
krize? Nejaugi senoji baisioji 
istorija pasikartos?

Mano polemika su Keleiviu 
dėl Lietuvos žemės ūkio man 
jau pradeda atsibosti. Daug 
lengviau su plikiu peštis, negu 
su Keleivio redaktoriais de
batuoti. Jau lygiai trečiu kar
tu jie prirašo galybę, o nieko 
nepasako.

Ir geruoju, ir piktuoju aš 
juos prašiau mums parodyti 
savo menševikišką programą. 
Mano pastangos veltui. Reiš
kia, jie jokios programos ne
turį. Na, o Lietuvos žmonėms 
sušilę peršasi už “išlaisvinto
jas.” Vieni juokai.

(Tąsa 6-tam pusi.)

į Nedarbas didėja, jau 
5,^00,000 bedarbiu

Wassingtonas. — Darbo 
departmentas paskelbė, kad 
su pabaiga kovo Amerikoje 
jau turėjome 5,198,000 be
darbių. Tai didžiausia skait
linė bėgyje paskutinių 17- 
kos metų.

Kartu skelbia, būk kovo 
mėnesyje virš 300,000 žmo 
nių gavo naujus, darbus. 
Bet kadangi skaičius vis 
tiek paaugo, tai išeina, kad 
apie 400,000 darbininkų bu
vo paleista iš pirmesnių 
darbu, v

I Baisus puolimas 
j ant partizanų

Singaporas. — Malajams 
Federacijos valdžia daug 
kartų gyrėsi, kad “išnaikino 
partizanus”. Jau dešimti 
metai liaūdis kovoja už ša
lies ir savo laisvę.

Malajaus Federacija yra 
dalimi Britanijos imperijos. 
Todėl britai mobilizavo už
puolimą ant partizanų. Nuo 
kovo 17 dienos anglų, aus
tralų, . naujazelandų karo 
lėktuvai dieną ir naktį puo
la partizanų sritį. Gi kari
niai laivai, bombarduoja iŠ 
jūrų. Į tą laiką užpuolikai 
numetė 186 tonas bombų, 
paleido 2,000 raketų ir 23,- 
000 kanuolinių kulkų.

1,100,000 NEGRŲ 
NETURI DARBO

Washingtonas. — Nedar
bas daugiau smaugia neg
rus, negu baltuosius žmo
nes. Darbo departmentas 
sako, kad vasaryje iš 5,200,- 
000 bedarbių negrų buvo 
1,100,000. Iš kiekvieno 100 
negrų darbininkų nedarbo 
eilėse jau yra 16.

“PIRKITE DAUGIAU, 
TAKSŲ NĘNUMUŠIME
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris, pasi
tarime su spaudos atstovais, 
sakė: “Geriausia pagalba 
prieš nedarbą — pirkti dau- 

I giau”. Taipgi jis įsakė, kad 
taksai nebus (numušti, nes 
valdžiai pinįgij rė kia. Ir 
taip 1958 metais vyriausy
bės iždas turės dešimts bili- 
joų dolerių nedatekliaus. .

MŪŠIAI HAVANOJE
Havana. .... Sukilėliai iš

stojo prieš Batistus valdž/ą 
Havanoje, Kubos sostinėje. 
Bet jų jėgos pasirodė men
kos. Valdžios armijos dali
niai ištaškė sukilėlius ir 
virš 40 jų užmušė.

ATOMŲ BANDYMAI
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris sakė, 
kad jis galvoja apie sulai
kymą atomų bombų bandy
mų. Bet tas bus padaryta 
tik tada, kada karinė ko
manda ir jos mokslininkai 
tą patars.

Tas aiškiai rodo, kad Ei- 
isenhowerio valdžios daryti 
(žingsniai sumažinimui ne- 
! darbo yra nepakankami.

Nedarbo krizė nemažėja. 
Kovo mėnesyje darbinin- 

ikams buvo išmokėta algo- 
: mis $1,500,000,000 mažiau, 
negu vasaryje. Į užsienį iš
vežimai sumažėjo ant $1,- 
511,000,000. Bendroji gamy
ba per du paskutinius ket
virtadalius metų nupuolė 
po $7,500,000,000. Tokia yra 
Amerikoje ekonominė pa
dėtis.

Atomy dujos jau 
sudaro pavojų

Washingtonas.. — Atomi
nių bombų sproginimai jau 
sudarė rytinėse valstijose 
radijo veiklos pavojų. Spro
gimo metu radijo veiklos 
dulkės pasiskleidžia ore, o 
lietus jas priplaka prie že
mės.

Valdininkai aiškina, kad 
dar nėra didelio pavojaus, 
nes dulkių susirinko tik.ant 
kalnų. Bet .mokslininkai; nu
rodė, .kad pavojus jau yra ir 
jeigu nebus susilaikyta nuo 
bandymų, tai . jis dar dau
giau padidės. ,

SOCIALISTINĖS 
, ŠALYS GINSIS

Budapeštas. — Komerci
nė spauda aiškino, būk 
Chruščiovas sakė, kad jei
gu interventai vėl sukeltų 
naują netvarką Vengrijoje, 
tai Tarybų Sąjunga nebesi- 
kištų. Chruščiovas dabar, 
kalbėdamas mainierių susi
rinkime pareiškė, kad ji 
klaidingai aiškino jo kalbos 
turinį. “Visos socialistinės 
šalys bendromis jėgomis at
rems bet kokį priešo pasi
kėsinimą“, sakė jis.

OKINAWA ŽMONĖS 
NENUSIRAMINA

Tokio. — Okinawa salos 
gyventojai reikalauja Japo
nijos valdžios, kad ji tartų- 
si su Jungtinėmis Valstijo
mis. Amerika toje saloje tu
ri karinę bazę ir yra paė
musi daug valstiečių žemės. 
Gyventojai reikalauja, kad 
amerikiečiai pasitrauktų iš 
salos, o ji būtų grąžinta Ja
ponijai.

SKRIDO 10,233 MYLIAS 
BE SUSTOJIMO

Washingtonas. — Ameri
kos karinis lėktuvas “KC- 
135”, pakilęs iš Japonijos, 
perskrido Ramųjų vandeny
ną ir Jungtines Valstijas ir 
nusileido ant Azores salos. 
Jis be sustojimo atliko 10,- 
233 mylias, darydamas po 
350 mylių į valandą.Ore iš
buvo 13 valandų ir 47 minu
tes.

Charlottesville, Va. —Mi
rė medicinos speciali s t a s 
Dr. S. A. Vest.

Admirolai pešasi 
už daugiau pinigų /

Washingtonas. — Smar
kiai susipešė admirolas H. 
C. Rickover, submarinų va
das, su admirolu W. V. Da
vis, lėktuvu vadu. Eisenho- 
weris ruošiasi prašyti Kon
greso, kad nuo liepos 1 die
nos. skirtų kariniam laivy
nui lėšų $11,000,000,000. 
Admirolas Rickover nori 
dar daugiau pinigų laivy
nui, o admirolas Davis sto
ja už didesnes sumas kari
nių lėktuvų gamybai.

Tar. Sąjunga sutinka 
ištraukti armiją

Szolnokas, Vengrija.
Chruščiovas, Tarybų Są
jungos premjeras, kalbėjo 
miesto svetainėje į 4,000 
vengrų kolūkiečių. Lauko 
pusėje buvo susirinkę dar 
daugiau, kuriems kalba bu
vo perduodama garsiakal
biais.

Jis sakė, kad Vengrija 
jau padarė didelį progresą 
linkui socializmo. Už 1956 
metų sukilimą kaltino, už
sienio interventus1 ir tų lai-, 
kų buvusius Vengrijos val
dininkus. °Imre Nagy buvo 
išdavikas,”, sakė Chruščio
vas.

Kas liečia Tarybų armi
jos dalinius, tai, jis sakė, bi
le dieną, kada vengrų liau
dis nenorės tos pagalbos, 
Sovietų armija pasitrauks.
Jis taipgi nurodė, kad Ta
rybų Sąjunga siūlo Ameri
kai, Anglijai ir Francūzijai
ištraukti visas jėgas iš Vo- kad jis nenori amerikiečių, 
kietijos. “Mes pasitikime nei kitų tautų tautinius 
kiekvienos šalies liaudimi”, jausmus užgauti, bet faktai 
sakė Chruščiovas. yra faktai, ir su jais reikia

Jis nurodė, kad seniau skaitytis.

KINIJOS PREKYBOS 
DELEGACIJA

Pekinas. — Kinija ruošė
si į Japoniją pasiųsti skait
lingą prekybos delegaciją.. 
Bet pastaroji, Amerikos, 
įtakoje, vis dar nenori leis
ti viešai iškelti Kinijos vė
liavą. Joponija už Kinijos 
vėliavą tebeskaito Čiang 
Kai-šeko grupės vėliavą. 
Kinija nesiųs delegacijos 
tol, kol Japonija nepakeis 
nusistatymo.

NEHRU SVEIKina 
SOVIETŲ POELGĮ

New Dehli. — Nehru, In
dijos premjeras, sveikina 
Tarybų Sąjungą už sulaiky
mą atominių bandymų. Jis 
sako, kad Indija jau seniai 
už tai stoja. Nehru pasitiki, 
kad pasaulinis žmonių 
spaudimas ir kitų šalių el
gesys privers ir Ameriką at
sisakyti nuo atominių bom
bų.

Praga. — Čekoslovakija 
areštavo buvusį Hitlerio 
agentą Imrich Suck, kuris 
dabar tarnavo Amerikos 
karo žvalgyboje.

Indonezija dar 
pirksis ginklų

Jakarta. — Indonezija 
pereitais metais norėjo 
pirkti ginklų kapitalistinė
se šalyse, bet negavo. Tada 
ji pradėjo derybas su Tary
bų Sąjunga, Lenkija, Čeko
slovakija ir Jugoslavija. Tos 
šalys sutiko. Todėl dabar 
pirks karinių lėktuvų ir ki
tokių ginklų. Indonezija ga
li sukilėlius nugalėti ir su 
dabartiniais ginklais, bet ji 
turi pasiruošti prieš dides
nius priešus.

buvusios pirmaeilinės vals
tybės, kaip tai Anglija, 
Francūzija ir Vokietija, jau 
toli pasiliko nuo Tarybų Są
jungos. Pastaroji į trumpą 
laiką padarė milžinišką pro
gresą visose gyvenimo sri
tyse.

Dabar eina lenktynės tar
pe Tarybų Sąjungos ir A- 
merikos, — sakė jis. — Ta
rybų Sąjunga pralenks ir 
Ameriką. Kuri šūlis. turi 
daugiau gyventojų 'ir? aukšL 
čiaū'pasiekusi moksle? 'Ta
rybų Sąjunga, nes Amerika 
jau deda pastangų mus paL 
sivyti. Keno pirmieji sateli
tai buvo paleisti į erdvę? 
Tarybų Sąjungos’! • ‘ Kurioje 
šalyje fabrikai ir dirbtuvės 
pilnais garais dirba? Pas 
mus — Tarybų Sąjungoje ir 
liaudiškose respublikose — 
sakė Chruščiovas.

Chruščiovas par e i š k ė,

VAKARŲ VOKIETIJA IR 
SOVIETAI SUSITARĖ
Maskva. — Tarybų Są

junga užtikrino Vakarų 
Vokietiją, kad vokiečiai, 
kurie tebesiranda Sovietų 
šalyje, galės grįžti namo, 
jeigu jie to norės. Laike ka
ro daug hitlerininkų krimi
naliai prasikalto.'Jie, pate
kę į Sovietų rankas, buvo 
sulaikyti. Kai kurie savo 
prasikaltimus jau išpirko 
darbu.

ISPANAI DARBININKAI 
LAIMĖJO STREIKĄ

Barcelona. — Virš de
šimts dienų streikavo 20,- 
000 darbininkų ir kita tiek 
buvo sulėtinę darbą. Jie rei
kalavo didesnių algų ir ge
resnių darbo sąlygų. Strei
kas buvo suparalyžiavęs au
dimo, popieriaus ir automo
bilių gamybos fabrikus. Pa
galiau, valdžia nusileido ir 
patenkino darbininkų rei
kalavimus.

Beirutas. -— Lebanone 
įvyko riaušių. Žmonės nori 
vienybės su Jungtine Arabų 
Respublika, o valdžia tam 
priešinga.

Anglijos valdžia 
bijosi savo žmonių

Londonas. — “Dabartinė i 
Anglijos valdžia, kurią' su
daro konservatorių partija, 
jau pralaimėjo politini mū
ši”, rašo D. Middleton. Mac- 
millano yaldžia daro viską, 
kad neprileisti prie naujų 
parlamentarinių rink i m ų 
pirm 1960 metų.

Vėlesniu laiku buvo ren
kami trys parlamento na
riai, ir visur valdžios parti
ja pralaimėjo. Du buvo iš
rinkti darbiečiai, o trečias 
Liberalų parti jos narys.] 
Konservatorių partijos bal-i

Ar jau viešai 
teiks ginklų?

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas laukia,, 
kada Indonezijos sukilėliai 
paprašys Amerikos ginklų. 
Indonezijos vyriausybė per
eitais metais norėjo pirkti 
ginklų Amerikoje, bet jai 
nepardavė.* Tada ii atsikrei
pė į liaudiškas respublikas, 
nes kiekviena valstybė turi 
teisę' ’ ginkluotis apsigyni
mui.' .Y

; Dabar Washingtone vie
šai kalba, kad sukilėliai turi 
Amerikos simpatiją. Jie esą 
“komunistų priešą i”, o 
Washingtonas tokius remia.

BARANČIAI. TAI 
RYKŠTĖ TURKIJOS 

JAVAMS
Ankara. —Kiekvienais m. 

turkai turi daug bėdos su 
šarančiais (skėriais). Jie 
suėda daug kviečių ir kitų 
javų. Dabar jau 50 mylių 
ilgio ir 15 pločio jų masė 
užpuolė javus Urfa provin
cijoje. Prieš juos mesta 
liepsnasvaidžiai ir lėktuvai. 
Prane'a ir iš Mardin pro
vincijos, kad ir ten jie jau 
puola.

KANADA IŠSPROGDINO 
DIDELĮ KALNĄ

Campbell River, Kanada. 
— Inžinieriai išsprogdino 
didelį Ripple Rock uolos 
kalną. Jis kludė įplaukian
tiems į Vancouverio uostą 
laivams. Panaudojo 1,375 
tonas dinamito. Tuo žygiu 
pašalino pavojų, kurį uola 
sudarydavo.

“NEPARDUOSIME 
JIEMS GINKLŲ” \

Washingtonas. — Indone
zijos vyriausybė vėl panau
jino prašymą, kad Amerika 
jai parduotų už $200,000,- 
000 ginklų ir amunicijos. 
Sukilėliai taip pat reika
lauja ginklų. Valstvbės sek
retorius Dulles sakė, kad 
Amerika neparduos ginklų 
nei vienai pusei.

Maskva. — Iš įvairių ša
lių ateina sveikinimai Tary
bų Sąjungai, kuri susilaiko 
nuo atominių ginklų bandy
mų.

įsai visur labai nupuolė.
Aišku, kad jeigu dabar 

Įvyktų parlamentai’ i n i a i 
rinkimai, kuriu liaudis rei- 
kalauja, tai valdžios partija 
pralaimėtų. Tada susidary
tu darbiečiu valdžia.

Macmillanas, dabartinis 
Anglijos premjeras, lordas 
Hailsham, konservai orių 
partijos pirmininkas, daro 
viską, kad nutolinti parla
mentarinius rinkimus. Ang
lų liaudis labiausiai nepasi
tenkinusi dabartiniais val- 

j dovais dėl jų užsienio poli- 
i tikos.

“Vieton kalbų, 
parodykite norą”

Maskva. — Chruščiovas, 
Tarybų Sąjungos premje
ras, išsiuntinėjo laiškus A- 
merikos, Anglijos, Francū- 
zijos ir Vakarų Vokietijos 
valdžioms. Jis kviečia šias 
šalis, atsisakyti nuo atomi
nių ginklų gaminimo ir ban
dymo. Jis primena, kad ne
seniai 9,253 pasaulinių 
mokslininkų to paties reika
lavo.

“Tie/ kurie sako, kad Ta
rybų Sąjunga tik propagan
dos sumetimais sulaikė ato
minių bombų bandymus, 
tai prašome juos daryti tą 
pat. Tada jie galės naudotis 
ta propaganda”, pareiškė 
Chruščiovas.

AUDRŲ NUOSTOLIAI 
KALIFORNIJOJE

San Francisco. — Ketu
rias dienas siautė lietaus ir 
sniego audros. Aukštai iš
kilusios jūrų bangos sunai
kino daug pajūrio namų. 
Nelaimėje žuvo 12 žmonių, 
virš 5,000 liko be pastogės. 
Nuostoliai yra labai dideli.

JAU PALIUOSAVO 
KRIMINALISTUS 
f

Tokio. — Jau paliuosavo 
iš kalėjimo dešimts japonų 
karo kriminalistų, kurie bu
vo tarptautinio teismo nu
teisti. Tai generolai ir ad
mirolai: Araki, Hatą, Shi- 
mada, Oka ir kiti. Jie su
planavo karą ir jį vedė žiau
riausiomis priemonėmis.

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 44 ŽMONĖS

Midland, Mich. — Lėktu
vas, kuris vežė keliauninkus 
iš New Yorko per Detroitą 
į Chicago, susimušė. Siautė 
sniego ir lietaus audros. Tik 
300 pėdų nuo nusileidimo 
vietos jis nukrito ir žuvo 
44 keliauninkai.

Varšuva. Ateinančią va
sarą į Lenkiją atsilankys 
Tito, Jugoslavijos preziden
tas.

Washingtonas. — Jau 
tenka abejoti, ar Arabijos 
karalius Saudis galės išsi
laikyti savo vietoje.
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įtaiką tašo te Sako
KULTŪROS PRIEŠ VAGYSTES, BET

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......  89.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co............... $10.00 per year
Queens Co....... $5.50 per six months
m. a*. -•* —»*•

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months __ $6.50

PLĖTOJIMASIS 
LIETUVOJE

Apie tai, kaip šiandien 
Tarybų Lietuvoje plėtojasi 
kultūrinis judėjimas, reikė
tų parašyti nemaža straips
nių. Ir turėsime parašyti! 
Kai kalbame apie kultūrą, 
turime galvoje mokslą, žmo
nių švietimą, istoriją, lite
ratūrą, muziką, paišybą, 
skulptūrą. Sportas taipgi 
yra kultūra — žinoma, kū
no kultūra.

Iš gaunamos Lietuvos 
spaudos matome, kokios di
džiulės pastangos tėn deda
mos tam, kad visa Lietuva 
juo greičiau suklestėtų, kad 
žmonės turėtų visokių gėry
bių, kad jų gyvenimas būtų 
šviesus, kad jie, tuo pačiu 
kartu, persiauklėtų į nau
jus žmones, atliekančius dar 
didesnius darbus, žygius 
darbe ir moksle.
Saugojimas 
senovės paminklų

Neseniai gautame “Tėvy
nės Balso” Nr. 24-ame skai
tome :

4,000 Lietuvos kultūros pa
minklų — piliakalniai, senka
piai, namai, kuriuose gimė ir 
augo įžymūs! mūsų kultūros 
veikėjai—visa tai, kas didžiai 
brangu lietuvio širdžiai — 
saugoma valstybės.

Ilgą laiką; nebuvo žinoma, 
.kaip išlaikyti amžiams. Dioni
zo Poškos “Baublį” — storo 
ąžuolo viduje įrengtą muzie
jų. Į talką atvyko Leningra
do “Ermitažo” muziejaus kon
servacijos specialistai, kurie 
persunkė “Baublį” speciąliu 
cheminiu skiediniai. ' Brangus 
kultūros! paminklas ■ - nebebijo 
gamtosį pOvėikid. i ; > i • :

Rūpinamasi ir tuo, kaip 
išlaikyt/ ifambs, ‘kur gimė, 
gyveno* ir siekėsi žymieji 
Lietuvos rašytojai. Laikraš
tis pririleha:

Varėnos rajono Subartonių 
kaime yra namas, kuriahie gi
mė rašytojas * Vihcaš Krėvė- 
Mickevičius. Seniau jis buvo 
dengtas šiaudais, bet laikui 
bėgant jie buvo pakeisti gon
tais.

šiais metais namas vėl bus 
perdengtas šiaudiniu stogu ir 
atremontuotas, šiemet bus re
montuojami ir tvarkomi dai- ir 
šie namai: Povilo Višinskio— 
Ušnėnų kaime (Užvenčio ra
jonas), kalbininko Kazimiero

Gera pradžia!
PRIEŠ KELETĄ DIENŲ Amerikoje ir Anglijoje 

pasireiškė įdomūs ir labai svarbus žmonių judėjimas,— 
judėjimas už tai, kad būtų sulaikyti atominių bombų 
bandymai.

Amerikoje šis judėjimas susikaupė aplink Jungtinių 
Tautų būstinę New Yorke: iš New Haveno, Philadelphi- 
jos ir Westbury, L. L, susidarė grupės žmonių, ir vyko 
link New Yorko. Rodosi, didžiausia grupė buvo iš New 
Haven, Conn., atvykusi didmiestin pėsčia.

New Yorke visos trys grupės susivienijo, o prie jų 
prisidėjo ir newyorkieciu — viso susidarė daugiau kaip 
tūkstantis. Nuvykę palei Jungt. Tautų Centrą, maršuo- 
tojai ten įteikė tarptautinės organizacijos vadovybei rei
kalavimą, kad būtų sulaikyti atominių bei vandenilinių 
bombų bandymai, kurie užkrečia pasaulį nuodais.

Anglijoje panašus žygis buvo pradėtas Londone. 
Daugiau kaip tūkstantis žmonių, išlydėtų kitų tūkstan
čių. kurie negalėjo maršuoti, nuvyko į Aldermastoną, kur 
britai turi savo atominių bombų gaminimo laboratorijas 
ir fabrikus.

Anglai marsuotojai reikalauja to paties, kaip ir 
amerikiečiai.

Čia ir ten marsuotojai nešė iškėlę iškabas su įvai
riausiais šūkiais, kaip tai: “Walk for Peace!”, “Stop 
Nuclear Tests!”, “Save the World!”, “Atom Tests Kill 
and Deform both — Living and Unborn!”, “The Heads 
of States must Meet!” Visi šūkiai, aišku, vyriausiai bu
vo nukreipti prieš atominių bombų bandymus.

KAS GI ŠIUOS MARšUOTOJUS suorganizavo ? 
Juos organizavo visokių pažiūrų ir visokių sluogsnių 
žmonės: dvasininkai, pacifistai, intelektualai, darbinin
kai, net ir farmeriai. Judėjimas atsirado kažkaip' spon
taniškai.

Žmonės, kuriems laikas leido, kurie turėjo pilietinės 
drąsos ir jėgų, susitarė laiškais ir pradėjo žygį. 1 ! '

Tiesa, tūla spauda, ypatingai “Londono Times”, 
priminė, būk maršuotpjųs “įkvėpė” komunistai. Nelaimė 
buržuazijos yra ta, kad ji kiekvieną gerą žmonių žygį 
primeta komunistams!

Mes tikrai nežinome, kaip marsuotojai susiorgani
zavo Anglijoje, kas juos “įkvėpė” ir organizavo, bet ge
rai žinome, kad Amerikoje šiuos vyrus ir moteris., kurie 
atvyko palei Jungtinių Tautų centrą su protestais, ne 
komunistai organizavo. Tai buvo gaivališkas toliau nu
matančių žmonių žygis.

Žmonės juk žino, kad kiekvienos atominės bei van
denilinės bombos eksplodavimas “pasėja” atmosferoje 
tam tikrą kiekį nuodų, kurie palaipsniui įsigeria į žmo
nių maistą, kurie pavojingai atsiliepia į gyvus žmones ir 
dar negimusius!

Tuo vadovaudamasi, Tarybų Sąjunga ir nutarė su
laikyti atominių bombų eksplodavimus-bandymus. Bet 
tai daryti atsisako Amerikos ir Anglijos vyriausybės.

Šis judėjimas kol kas dar yra mažas, bet jis, atrodo, 
vis plėtosis, vis augs., jei nebus sulaikyti atominių bom
bų bandymai.

Mums tik atrodo keista, kad amerikiniai maršuoto
jai nevyko j Washingtoną, o pas Jungtines Tautas.

Tačiau galime tikėtis, jog už neilgo laiko susidarys 
didžiuliai žygiai ir į Washingtoną — iš visos Amerikos 
kampų žmonės ten, jei ne patys, tai laiškais ir telegra
momis pradės masiniai tarti savo žodį šiuo svarbiu 
klausimu, jei bandymai nebus sulaikyti.

Būgos — Pažiegėje (Dusetų 

Paul Robesonui 60 metu
BALANDŽIO MĖNESIO 9 dieną žymiajam ameri

kiečiui — dainininkui, aktoriui, visuomenininkui — Paul 
Robesonui sukako 60 metų amžiaus.

Dainininkas savo gimtadienį praleido, Chicagoje, 
kur jis turėjo du koncertus.

Paul Robesonas — negrų tautos sūnus. Jis — re
to talento menininkas. Nedaug pasaulyje buvo ir tebė
ra dainininkų su tokiu balsu, kokį turi Pau Robesonas. 
Jis taipgi pirmaeilinis aktorius — vaidinęs filmuose ir 
scenoje.

Kaip visuomenininkas, Paul Robesonas daugiausiai 
savo energijos paaukoja negrų išlaisvinimo reikalui. Jis 
kovoja ne tik už tai, kad Amerikoje 16-ka milijonų neg
rų būtų pripažinti lygiateisiais baltiesiems piliečiais; 
Robesonas kovoja ir už tai, kad Afrika būtų išlaisvinta. 
Be to, Robesonas taria žodį už kiekvienos pavergtos 
tautos laisvę. Jis savo veiksmus, aišku, sieja su darbi
ninkų klase, kuriai lemta išvaduoti ne tik save, o ir vi
sas tautas, visus darbo žmones.

Na, ir dėl to P. Robesono reakcininkai labai neap
kenčia, bet kaip tik dėl to jį myli ir labai gerbia Ameri
kos ir viso pasaulio darbo žmonės.

Robesonas daug kartų buvo prašomas atvykti į eu
ropines šalis koncertuoti, bet Amerikos valdžia jo neiš
leidžia — neduoda jam pasporto. Amerikoje iki šiol Ro-

rajonas), Julijos žemaitės — 
— Bukantiškėse (Salantų ra
jonas), Kazimiero Čiurlionio— 
Druskininkuose. Pernai su
tvarkytas Petro Cvirkos na
mas Klangiuose (Vilkijos ra
jonas) ir Jono Biliūno—Niū
ronyse (Anykščių rajonas).

Šie kultūros paminklai ne 
tik gražiai sutvarkomi: juose 
steigiami muziejai, memoriali
niai kambariai bei šiaip kul
tūros židiniai.

Neseniai Anykščiuose atida
rytas naujas Antano Vienuo- 
lio - Žukausko muziejus. Jis ir paduoda, tai sukane-
įrengtas dviejų aukštų name, 
kuriame ligi pat mirties gyve
no rašytojas. Pirmame aukš
te bus eksponuojami rašytojo 
kūriniai, išleisti tiek Lietuvoje, 
tiek ir kitose Tarybų Sąjungos 
respublikose Jjei u ž s i e nyje, 
rankraščiai, įvairios nuotrau
kos ir t. t. Tuo tarpu antra
sis aukštas—miegamasis, dar
bo kabinetas — paliktas toks, 
koks buvo rašytojui gyvam 
esant.

besonui buvo sunku, gauti pasinuomoti salę savo koncer
tams. /

Bet artistas žino, jog visa tai bus neilgam — laimės 
liaudis; makartistiniai elementai pralaimi ir jie pralai
mės !

Paul Robesono 60-ojo gimtadienio proga mes jam 
linkime ilgiausio amžiaus, geriausios sveikatos ii’ sek- 
mių! 1 ; J , :

UŽ DARBO UNIJAS
Dienraštis “Vilnis” patie

kia sveikų minčių apie pa
dėtį Amerikos darbo unijo
se. Tos visos pastaraisiais 
laikais iškeltos vagystės ir 
suktybės unijose yra nesvei
kas, blogas reiškinys. Bet 
tai jokiu būdu nereiškia, 
jog pačios unijos nebereika
lingos. Jas reikia valyti ir 
taisyti. “Vilnis’ ’rašo:

Darbo unijų nariai turi dau
giau savo organizacija rūpin
tis. Naikinti unijose biuro
kratizmą. Neleisti įsigalėti 
unijose nenaudėliams, kurie 
dažniausia dangstosi “unijų 
valytojais nuo raudonųjų.”

AFL-CIO viršininkams rei
kia geriau kovoti prieš suk
čius ir vagis. Išmetimu unijų 
iš federacijos nedaug pabau
ginami vagys ir sukčiai. Rei
kia laikyti unijos federacijo
je, bet išemsti prasižengusius 
lyderius, taipgi reikia plėsti 
unijose demokratiją, kad na
riai daugiau valios turėtų išsi
rinkti viršininkus ir apsivaly
ti nuo vagių ir sukčių.

Bet unijos reikia palaikyti 
ir remti jų veiklą, kovas už 
geresnę būklę.

NEREIKĖTŲ JOKIO 
ĮTIKINIMO

J

Chicagos kunigų Drau
gas (bal. 1 d.) rašo: “Atro
do, kad Chruščiovas panau
dos dar didesnius grasini
mus norėdamas įtikinti Va
karų vyriausybių g a 1 v ų 
konferencijų reikalingu
mu.”, .

Bet argi tokios konferen
cijos, reikalingos tik vienai 
Tąrybų Sąjungai? , Nieko 
panašaus. Ęiekvienam rim
tai galvojančiam... žmogui 
šiandien aiškų, jog tokios 

■vyriaušybi įy ‘' g: 1 Ivų kdn fe- 
ięncijoš reikalingos visam 
pasauliui. ' šiandien prieš, 
visą žmoniją juk stovi eilė 
klausimų, labai rimtų ir 
svarbių klausimų, kuriuos 
galėtų išspręsti tiktai tokia 
konferencija. Todėl ji turė
tų įvykti be vilkinimo ir 
atidėliojimo. Deja, Vakarų 
valstybių g a 1 v o s galvoja 
priešingai ir tokiai konfe
rencijai priešinasi.

ŽINIAS GAUNA 
BET JAS SLEPIA 
IR KLASTUOJA

VLIKo “šefas” Dr. Tri-
makas pripažįsta, kad jis 
turi pastatęs gerai apmoka
mą žmogų, kuris seka ir ko
pijuoja Vilniaus radijo sto
ties programas. Taip su
rinktos žinios, girdi, “patie
kiamos he vien Vliko tarny
boms.”

Vadinasi, klerikalų, men
ševikų ir smet o n i n i n k ų 
spauda yra žiniomis iš Vil
niaus aprūpinama. Bet ko
dėl ji tų žinių nespausdina? 
O jeigu kartais vieną kitą 

veiktą, suklastuotą, iškrai
pytą.

KUBOJE GALI BŪTI 
ILGĄS KARAS

Havana. — Batista, Ku
bos diktatoriškas preziden
tas, sako, kad sukilėliai bus 
sumušti, nes jiems neprita
ria žmonės. Bet karas gali 
būti ilgas.

Išvietintų arabų likimas 
Viduriniuose Rytuose

Važiuojant keliu nuo Je- 
ruzolimo iki Jeriko matosi 
didelis pastatas. Aukščiau 
jo stūkso žaliuojantis pa
dirvys, užvardintas Pagun
dos Kalnu—Mount Tempt
ation.

Ten yra 11,960 vieno 
aukšto ir vieno kambario 
stubelių, nukrėstų iš su 
šiaudais maišyto dumblo ir 
spalvotais stogais. .Tai Aqa- 
bet Jabro, Palestinos išvie- 
tintų žmonių kempė.

Tai administraciniai mies
telio pastatai: dirbtuvės, 
mokyklos, klinikos, specia- 
1 i o s valgymui svetainės. 
Ten gyvena nuo 35,000 iki 
40,000 vyrų, moterų ir vai
kų. Ten keturios ar pen
kios ypatos miršta kasdien; 
keturi ar penki vaikai gims
ta irgi kasdien.

Aqabet Jaber yra didžiau
sia iš 25-kių Jordane kem
pių, kur gyvena 177,504 iš- 
vietinti žmonės, pabėgę iš 
Palestinos 1948-tais metais, 
ir nuo 1950-tų metų yra 
globoje Jungtinių Tautų 
Šalpos ir Darbo Agentūros 
d ė 1 Palestinos išvietintų 
žmonių. Į'
Daugelis negyvena kempėse

Viduiyje Jordano yra 
357,022 daugiau žmonių, 
kurie ima visą arba pusę 
paskirtos porcijos iš Agen
tūros, bet kempėse negyve
na. 100,000 yra Lebanone; 
90,000 Sirijoje ir 215,000 
Gaza rėžyje, prižiūrint E- 
giptui.

Kada kempės buvo įsteig
tos 1950 'm. gegužės mėne
sį, tai buvo manoma, jog 
jos bus tik laikinai, kol iš- 
yietintieji bus apgyvendinti 
kur' ridrs’ kitūr. Bet dabir 
atrodo, kad jos pasiliks Jor
dano žemvaldžių ant visa
dos!

Jungtinių Tautų Agentū
ros padėtis eina blogyn; iš
vietintų jų skaičius kasmet 
auga natūrališku būdu; 
1957 metais priaugo 10,000. 
Šiais metais, spėjama, prie
auglis nepasiliks nuo praei
tu metu.

Kas bus?
Problema su išvietintai- 

siais darosi veik neišriša

Tikrai labai stebėtini da
lykai dedasi su mūsų Ame
rikos valdovais ir diploma
tais ! Pradedant mažyčiu 
valdininkėliu, diplomatu, ir 
baigiant Dullesu ir Ike, 
kiekvienas kongresmanas, 
kiekvienas senatorius, visi 
aukščiausi armijos ir mari
nų generolai, admirolai ir 
net paprasti karininkai, lyg 
1 e n k t y n i u o j a. viens su 
kitu, kuris(iš jų pasirodys 
didesnis reakcionierius, ku
ris išgalvos didesnes sumas 
pinigų iš kongreso skirti 
apsiginklavimui. Lyg jie 
tuos dolerius didžiausiais 
tinklais trauktu iš milžiniš
ko ežero, kaip kad žuvinin
kai jūroje traukia žuveles...

Kad nors vienas kongres- 
manas-senatorius atsirastų 
žmoniškesnis: atsižvelgtų į 
savo piliečių vargingą gy
venimą. Deja, tokio nesi
randa. O kuris ypač pasta
ruoju laiku ir pasisako ke
liais žodžiais už taiką, kad 
reikėtų susitarti su Sovietų 
Sąjungos diplomatais ir gy
venti taikoje, tai su tokiu 
nieks nęsiskąįto. Dar dau
guma pajuokia. Šimtai mū
sų kongresmanų ir senato
rių tik rėkia ir rėkia: dau

ma. Šalpos Agentūros man
datas baigsis 1960 m. birže
lio 30 d., ir niekas viešai 
dar nepasakė, kas bus toliau 
daroma su jais.

Jordanas davė pilietybę 
500,000; jie sudaro trečda
lį jo gyventojų. Bet yra 
sunku įsivaizduoti, kad ši 
šalis arba kitos trys arabiš
kos kaimyninės šalys galėtų 
paimti pilną atsakomybę už 
juos 1960-tais metais.

Didelė dauguma priešina
si bet kokiam apgyvendi
nimui. Jie nori grįžti į savo 
žemes — taikingu būdu, ar 
spėka.

15,000 arabų Jordane bu
vo išlavinti amatuose, gel
bėti įsisteigti biznius, bet 
tas skaičius nedidėja.

Dauguma arabiškų valsty
bių, į kurias išvietintieji no
ri eiti, nėra turtingos; jos 
turi užtektinai savo biednų 
žmonių ir nė viena nesuran
da išteklių davimui pinigų 
jų apgyvendinimui.

Amerikos atsakomybė
Jungtinių Tautų Agentū

ra palaikė, šelpė juos išim
tinai savanoriomis aukomis 
nuo narinių valstybių ir 
nuo kelių nenarinių valsty
bių. Jungtinės Amerikos 
Valstijos metiniai aprūpino 
70 procentų iš viso ir Brita
nija 20 procentų.

Išvietintųjų klausimas vėl 
bus keliamas kitą rudenį 
Generalinėj Asamblėjoj, kai 
bus ieškoma aukų 1959-60 
metams. Nuosprendis turės 
būti padalytas pratęsimui 
Agentūros šalpos mandato; 
kitos išeities nėra, kaip tik 
jo pailginimas.

Tai maž daug šitaip ra
šo Foster Hailey apie išvie
tintų jų arabų likimą Vidu
riniuose Rytuose, .

Iš aprašymo matome tų 
žmonių elgetišką gyvenimą, 
ir šviesesnės buities jiems 
nesimato. Dabar kyla klau
simas: kas atsakingas už jų 
paskandinima skurde ?

J. N.

Kairas. — Jungtinės Ara
bų Respublikos nauja vėlia
va bus juodos, baltos ir rau
donos spalvos su dviemis 
žvaigždėmis..

Ak, tos raketos, raketos!
giau ir daugiau pinigų 
skirti raketoms, daugiau a- 
tomo jėga varomiems sub- 
marinams, daugiau viso
kiems bomberiams. Dau
giau ir daugiau, kur tik ga
lima gauti svetimose šalyse, 
kad ir už 10,000 mylių nuo 
namų, užpirkti žemių ir 
ten įsteigti karines bazes! 
Daugiau ir daugiau skilti 
pinigų paiprkinėjimui viso
kių senojo svieto palikuo
nių, karaliukų ir jų atitar
navusių senų karininkų 
(Turiu galvoje Formozos 
valdovą Chiang Kai-šeką). 
O ypač dabar visi reakci
ninkai susikoncentravo ant 
raketų ... raketos, raketos 
ir i dar raketos!... Raketos 
neša nuo vieno kontinento 
iki kito tūkstančius mylių. 
Raketomis mes užkariausi
me erdves. Raketomis nu
lėksime ant mėnulio ir su
grįšime, ant žemės... “Rake
tomis nuskrisime ant Marso 
ir kitų planetų”, šaukia 
mūs galvočiai! “Mes turime 
pasivyti ir pralenkti ru
sus,” gvoltu šaukia kiti.

Tartum jie matytų ant 
savo galvų tebekabantį ru-

2 pusi. Laisve (Liberty) Penktad., bal. (April) 11, 1958

Kaip elektrifikuojamas 
Lietuvos kaimas k

7 T
VILNIUS. — Elektros 

energija vis plačiau naudo
jama Lietuvos kaime. Jau 
elektrifikuota 318 kolūkių, 
apie 250 tarybinių ūkių ir 
mašinų - traktorių stočių.

Daug darbų elektrifikuo
jant kaimą numatyta atlik
ti šiais metais. Greta šilu
minių ir dizelinių stato
mos septynios hidroelektri
nės. Pirmąją srovę duos 
šiais metais stambiausioji 
kaimo Antalieptės hidro
elektrinė. Jos galingumas 
yra 2,6620 kilovatų. Ji ga
mins du su viršum karto 
elektros energijos, negu pa
staraisiais metais pradėju
sios veikti Bublių, Pastrė- 
vos ir Kapčiamiesčio hidro
elektrinės kartu paėmus. 
Čia jau įrengta užtvan- . 
ka, derivacijos kana
las, slėgimo vamzdžiai, sta
tomas hidroelektrinės pa
statas. Pilnu galingumu pa
leidus šią elektrinę, energi
ją gaus 70 Dusetų ir eilės 
kaimyninių rajonų kolūkių,^ 
taiybiniai ūkiai ir mašin4į- 
traktorių stotys. Baigiama 
statyti hidroelektrinių kas
kade ant Strėvos upės. Pa
leidus paskutinę — Bagda- 
nonių — hidroelektrinę, bus 
elektrifikuoti beveik visi 
Kaišiadorių ir Vievio rajo
nų kolūkiai. 30 Plungės ir 
kaimyninių rajonų žemės 
ūkio artelių kooperavo savo 
lėšas Gendingos hidroelek
trinei statyti.

Sudarytas kaimo elektri
fikavimo perspekty vinis 
planas, pagal kurį ištisinis 
respublikos kaimo elektrifi
kavimas bus užbaigtas 1965 
metais. Greta kaimo elek
trinių statybos daugelis , 
kolūkių, tarybinių ūkių ir 
MTS bus prijungti prie 
valstybinio elektros tinklo. 
Šiam tikslui numatyta nu
tiesti 17 tūkstančių kilome
trų aukštos įtampos liinjų^ 
daugiau kaip 11 tūkstančių 
transformerinių pastočių. ,

Kaimui elektrifikuoti bus 
išleista daugiau, kaip vie
nas milijardas rublių vals
tybės ir kolūkių lėšų.

Koresp.

Londonas. — Mirė anglų 
diplomatas baronas Percy.

i su raudoną kardą, kuris bi
te minutę gali jiems apimti 
gyvybę... Betgi tokio pavo
jaus jie nemato ir nejaučia. 
Tai, rodosi, kam taip nuo
gąstauti patiems ir gąsdin
ti piliečius, kurie jau ir taip 
karo baimės paveikti?

Dar tokių raketų kol kat 
neturime, kurios, lyg balan
džiai, lekiotų nuo vieno kon
tinento į kitą. Aišku: tas 
mokslininkų bus padalyta 
gal netolimoje ateityje. Bet 
lig šiol, kiek buvo padirbta 
raketų, dar tik viena lai
mingai iškėlė žemės paly
dovą, “mėnuli”. O jos visos 
kainavo ir kainuoja mili
jonus dolerių.

Ar nebūtų gražiau, jei 
pirma padirbtų gerą rake
tą, kuri atliktų jai skirtą 
užduotį pagal mokslininkų 
planą, ir tik tada svietui 
paskelbtų pasekmes. Tai tik 
tokiu būdu būtų atitaisyta 
ta gėda, kokią Amerika ąp- 
laikė dėl tarybinių sputni- 
kų.. ■ . ■'

Juk tas jų pernelyg dide- 
lis girimasis nieko gero nie
kam neduoda. y

S—kų Jurgis
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ĮVAIRUMAI gali- 
nors 

en er

Ar vėl padengs Ameriką ledai?
Prieš milijoną metų stori 

ledų klodai dengė didelę da
lį Europos ir Šiaurinės A- 

I. merikos. Amerikoje ledų 
storis buvo iki 15,000 pėdų. 
Ledu buvo uždengta apie 
4,000,000 ketvirtainių mylių

liai, lėtai, ar jie buvo stai
gūs, dėl kokio nors žemės 
veido pakeitimo į saulės pu-

Mokslas žino tai, kad le
dai laipsniškai tirpo, vis 
užleisdami naujus plotus 
želmenijai ir gyvūnijai.

Dabar mokslininkai žino, 
_ . kad Antarktika yra milži-

New Yorko iki Missouri irjniškas sausynas, padengtas 
Ohio upių. storu ledo klodu, vietomis

Kad taip buvo, to įrody- 15,000 pėdų storio. Kas 
mui yra pasilikusios ant že
mės ledų antspaudos, jų iš-i 
drožti grioviai, kurie pavir
to į upes ir slėnius; ledų pa
gimdyti ežerai. Dabartiniai 
Didieji ežerai yra ledų ga
dynės liekana.

i Mokslas suranda, kad A- 
merikoje ledai keturis kar
tus stovėjo ir tirpo. Atšil-

7 davo žemė, ledai veik ištirp
davo, tada vėl grįždavo šal- 
t&^oras, vėl ledai užkloda
vo žemę. Ir kiekvieną kartą 
jie turėjo kitokių ypatybių. 
Vieną katą buvo jų storiau 
viename žemės plote, kitą 
kitame. Ledų gadynė pa
gimdė upes, kitų pakeitė te
kėjimo kryptį.

Ir patys storinusieji ledai 
negulėjo viename plote. Jie 
judėjo, šliaužė tai į vieną, 
tai į kitą pusę Dažnai pa
grobdavo milžiniškus ak
menis ir juos vilko, trynė, 
lygino, voliojo ir nuvilkę, 
š’mtus mylių kitoje vietoje 
paliko.

Mokslininkai suranda, 
kad vienu kartu buvo dau
giau kaip pusė žemės už
dengta ledu. Žinoma, čia ei
na kalba apie milijono metų 
laikotarpį. Bet mokslas dar 
neturi kietų įrodymų, ar 
tie žemės atšalimai buvo Respubl’ka pirko Lenkijoje medžiagą vandenio 
la’p^niški: ateidavo povą- tris submarinus.

čios ir dabartinių Jungtinių 
Valstijų ledai dengė nuo

žino, ar ten amžinai buvo le
dų gadynė, gal ten buvo šil
ta gamta, o kitoje žemės

Ananasai - “pineapple”
Skanus ir sveikas vaisius 

ananasas. Anglai jį vadina 
“pineapple.”Kodėl jie jį taip 
vadina, nėra aišku. Gal bū
ti, kad turi panašumo j eg
lių sieką, gal kas manė, kad

Energija - jėga
Energija yra jėga, 

mybė judėti, arba ką 
daryti. Automobiliaus
gija yra ta, kuri automobi
lių stumia pirmyn. Ji gau
nama motore, kur gazolino 
ir oro sumaišyta medžiaga tie vaisiai auga ant pušių. 
padegama, įvyksta sprogi
mas, kuris mechaniškai pa
veikia į tam tikrą ašį ir pri
verčia ją suktis. Prie tos 
ašies pritaisyti mechaniški 
įrengimai verčia 
tu aši ir ratus;./ V V

žmogus sako: 
energijos” tada, 
nesijaučia, kada 
nenori judėti

LAIŠKAS IŠ TOLIMOJO KRYMO
Rašo V. Miniotas ir S. Bistriclcas 

perbėgo akimis suklijuotas 
juosteles, ir raudonis it žy
dinti aguona išpylė skrus
tus.

—Kokios naujienos, Vik
torai Josifovičiau? — priė
jo prie jo kitas vyriškis.

—Apdovanojo! Lenino 
ordinu!

Prasidėjo nuoširdūs svei
kinimai, karšti rankų pa
spaudimai . . .
Kur eiliniai žmonės savo 

sveikatą taiso
Kokiose sanatorijose mes 

bebuvome — “Ukrainos,” 
“Uzbekistano,” “Bolševiko,” 
“Energetiko,” — visur su
tikome eilinius tarybinius 
žmones . Tuo metu saulėto
je Jaltoje poilsiavo ir šach
matininkas Anoškinas iš 
Tolimosios Šiaurės, iš Ma
gadano srities, ir statybi
ninkas Gridinas iš Ukrai
nos, Stalino miesto, ir sibi
rietis Kijasko — šoferis, 
Buchtarmos HES statyto
jas, ir pirmosios Uzbekista
ne metalurgijos gamyklos 
darbininkai Saidulaj>evas ir 
Luchis, ir daug daug kitų.

“Balševiko” sanatorijoje 
mus paklausė:

—Jūs iš Lietuvos? — ir 
čia pat pranešė:

—Mūsų sanatorijoje irgi 
yra vienas lietuvis. Stasys 
Paškauskas. Iš Panevėžio. 
46 palata. Tik rusiškai silp
nai kalba.

Deja, savo tautiečio taip 
ir nepasisekė sutikti — jis 
buvo išėjęs kvėpuoti tyru 
jūros oru, grožėtis puikiąja 
Jaltos gamta . . .

Palikome mes Jaltą tokią 
pat žavią, pavasariškai be
sišypsančią.

Kai laivas nešė mus per 
Jugdąją, jūrą, visa Krymo 
pakrantė. sutvisko tūkstan-

Nuo pat ankstyvo ryto iki rius, ar į plačias jos sales— 
vėlyvo vakaro Jaltos gatvė- visur sienos, lubos, kolonos 

įvairiaspalvė papuoštos išraiškingais me- 
Daugumas ožio ir marmuro raižiniais. 

Be galo daug kambarių. 
Tvirtinama, kad čia jų apie 
šimtą dvidešimt.

Ilgu koridoriumi 
prieiname tarp keturių 
mo sienų pasislėpusį be 
go sodelį. Išraiškinga 
zaika iš karto dvelkteli 
tais.

—Karališkasis kiemelis,-- 
paaiškina mūsų vadovė sa
natorijos gydytoja Zinaida 
Gerasimova.

Mes einame toliau.
■—Florencijos vienuolyno 

kiemelis, — toliau aiškina 
mūsų vadovė. — Dabar ap
žiūrėsime Baltąją salę.

Atsiveria durys, ir mums 
kelią pastoja keturios mar
murinės ornamentais pa
puoštos kolonos, šeši neiš
pasakytai dideli langai žiū
ri į parką. Ir pati salė ne
įprastai didelė, ir viskas jo
je stačiai milžiniška.

—Čia vyko Jaltos konfe
rencija, o dabar, kaip ma
tote, — mūsų valgykla.

Ne vien Livadija garsi 
Jalta. “Seniau buvo mėgia
ma lyginti pietinį Krymo 
krantą su žydriuoju Pran
cūzijos' krantu. Dabar ga
lima kalbėti apie klimatinių 
kąlyg’ų panašumą. Kitkas 
nepalyginama. Buržuazinių 
vakarų šalyse nėra ir negali 
būti tokių liaudies kuror
tų,”— pareiškė Prancūzi
jos darbininkų - energetikų 
delegacijos vadovas Rene 
P e r r o n(, pernai lankęsis 
Kryme. . ;

Vaizdas inuo kalno
/ Kai nup. puikiausios Kip

ras Pella pareiškė, jog ši mieštas, tuojau pasiteįrau-mo kalnų viršūnės Ai-Petri
i.-, . . . pažvelgi i didžiąją Jaltą, ciais žiburėlių, kurie, links-

daugiaų kaip šimtas senato-1 ma\ mirksėdami, tarsi vilio- 
rijųrir poilsio namų atsive- beviliojo:

m i s siuva 
žmonių minia, 
jų, apsivilkę žieminiais pal
tais, kailinėmis apykaklė
mis, užsimaukšlinę ausines 
kepures, iš lėto skuba pra
kaitą nubraukdami ranka 
ir vis dažniau sust oda m i 
prie kiosko su alum, kiti, 
bet jų kur kas mažiau, jau. 
bando vaikščioti vienplau
kiai, be paltų. Pažiūrėjęs į 
juos, iš karto atskirsi, kad 
tai ne vietos gyventojai, o 
atvykę poilsiauti iš visos 
mūsų plačiosios tarybinės 
žemės.

Drąsiosios žuvėdros
Tikrąjį Jaltos gyventoją 

vis dėlto sunku išskirti šio
je nuolat judančioje žmonių 
minioje. Jis tartum iš
nyksta šioje didelėje maiša
tyje. Gal tik kartais jį pa
matysi sustingusį prie 
krautu vių ir klykaujan
čioms žuvėdroms mėtantį 
duonos kąsnius. Keldamos 
didžiausią triu k š m ą, už
laužtais sparnais čia ties 
pačia krautuve rėždamos 

| langų keteras, čia skrieda- 
mos ties žmonių galvomis, 
jos beveik iš rankų čiumpa 
duoną. Myli ir globoja;jal- 
tiečiai šiuos vandens paukš
čius, kaip Vilniuje mylimi 
ir globojami balandžiai.

Vaikštom pavasariu dvel
kiančiomis miesto gatvė
mis, ir nesinori tikėti, kad 

komis ir kitomis medžiago-!Ii, neprisirpę, todėl jie ne-; čia kadaise buvo tik Rusijos 
i-i carų ir didikų lėbavimo vie- 

Dažnai galima ta.

suktis ra-

“Neturiu 
kada jis 
tingus ir 

arba dirbti. 
Kad žmogus turėtų energi
jos-jėgų, tai jis turi būti 
pavalgęs, apsirūpinęs. Jei-

vietoje buvo tas, kas dabar ;gu pavargo darbe, tai turi 
yra Antarktikoje? Kas ži
no, ar ledų gadynė nesugrįš 
ir į Amariką?

Ananasai auga ant žoli
nių augmenų, kaip ir ko
pūstai. Ananaso krūmas 
yra apie trijų pėdų aukš
čio. Tai šiltų kraštų aug- 
muo. Jo “lapai” panašūs į 
juostas, apačioje platesni, į 
viršų smailesni. Iš tų lapų 
gauna valakną, kaip ir ka
napių arba linų. Filipinų 
salyne gamina specialį iš 
ananasų siūlų šilką (musli
ną).

Vaisius auga viduje lapų, 
kaip ir kopūsto galva. Nu
pjovus vaisių ir lapus iš 
šaksų, išdygsta nauji lapai 
ir auga nauji, vaisiai. Ana
nasus galima veisti iš nu
pjaunamų galų, kaip bulves 
arba iš sėklų.

Ispanai ananasus surado 
Pietų Afrikoje pas indėnus. 
Dabar jie auginami Cent
rai! nėję ir Pietinėje Ameri
koje, Vakarinėse Indi jose, 
Floridoje, Austrai i j o j e, 
Šiaurinėje Afrikoje, Užkau- 
kazijoje, bet geriausiai jie 
dera Hawaii salose. į

Jiems reikia šilto ir šla
pio oro. Vaisiai dera per 
apvalus metus, priklauso, 
kada pasodinti.

Ananasai, kur jie augda
mi prisirpsta, tai skanūs ir 
maloniai kvepia. Bet tie, 
kurie siunčiami į miestus

pavalgyti, pasilsėti, kad jo 
jėga atsinaujintų.

Mechanizme mes turime 
degalo energiją: kuro, ga
zolino, parako, dinamito ir 
atomų. Pirmoji žmogaus 
pakinkyta energija b u v o 
vėjo. Vėjas varo laivus, jis 
suka malūnus, suka .įrengi
mus elektros jėgos gamini
mui ir tt.

Vanduo viena iš galingų 
energijos jėgų. Stipriai įšil
dytas, jis pavirsta į garą, 
kuris suka garvežių ir kito
kių mašinų ratus. Ir pa
prastas vanduo, gali būti 
pakinkytas dirbti tada, ka
da jis krinta ir savo svoriu 
suka ratus.

Anglis deginama pečiuje 
ir ji paverčiama į Šilumos, 
energiją. Tas pats. su njal- rinkai, tai yra nupjauti ža-

Muilo amžius
Muilas yra nepavaduoja

mas dalykas žmonių gyve
nime. Bet jis turi tik apie 
2,000 metų amžiaus. Prieš 
apie 2,000 metų žmonės pra
dėjo gaminti muilą. Jį ga
mino patys /vartotojai.

Muilas, tai riebalai — 
taukai arba aliejus. Ver
dant tas medžiagas dadėk 
šarmadruskų, potašo ir kitų 
medžiagų ir pasigamina 
muilas.

Suprantama, dabar, kada 
muilą gamina fabrikai, turi 
geriausias mašinas, labora
torijas, įrengimus, tai paga
mina ir įvairų muilą. _____ _ _____ _

Jungtinėse Vai s t i j o s e> mjs< Jūrų bangose yra, ne-! tenka daug savo originali 
proportional ai kiekvienas išpasakytai :dąug energijos, nčs vertės. F v 
gyventojas per metus, laiko ]<ol kas dar .žmonės ne- .daug geresnių gauti iš kon- Tai liko tolimoj, negrįž- 
sunaudoja iki 30 svarų mųi- išmoko ją pakinkyti ,$avo servuotų dėžučių, negu čie- tamoj praeity ; dabar kiek-

proporcionaVai

lo. nąudai. . , i < ,
Dabartiniu laiku paran7

Kairas. — Nasser prane- i kiausia, yra< t elektros jėga.- 
šė, kad Jungtinė Arabu i'Ją pagamina, . degindami 

* » svorio 
pagalba, vėjo jėga ir tt.-

lų prisiųstų į rinkų; '

; Roma

vienas jaltietis, kaip pride
ra šeimininkui, išklausęs

— ItaJijės minist-’pasakojimo, kaip patiko jo

>šalis laikysis su NATO 
vienybėje.

Upie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

'i1

LINUS CARL PAULING, 
MOKSLININKAS IR 

KOVOTOJAS 
Komercinė spauda ne

prielanki daktarui Linus 
Carl Paulingui. Koks jo pra
sikaltimas? Tik tas, kad jis 
griežtai kovoja už sulaiky
mą gaminimo ir bandymo 
atominių bombų.

Daktaras Linus Carl 
• Paulingas yra visame pa

saulyje žinomas mokslinin
kas.

1^954 metais, jis gavo No
belio dovaną už pasiekimus 
chemijoj. Man teko girdėti 
ir^matyti televizijoje, kada 
jis griežtai ir kietai sakė: 
Aš — mokslininkas, chemi- 
kas-fizikas, ir gerai žinau, 
kokią žalą neša atominių

. bombų bandymai. Tai žino
damas, negaliu tylėti. Aš sa
kiau ir sakau, kad jau ir be 
karo atominės b o m bos 
daug žalos padarė žmo
nėms, ir net būsimoms gent- 
kartėms. Taip jis argumen
tavo, skaitlinėmis įrodinėjo 
prieš tuos, kurie pastaruo
ju laiku jau kalba apie 
“švarias atomines bombas”.

Laike karo prieš hitle- 
rizmą ir Japonijos imperia
lizmą daktaras Linus Carl 
Paulingas buvo gerbiamas, 
nes jis tada dirbo valdžiai 
National Defense Research 
komisijoje ir Officce of 
Scientific Research andDe- 
velopement skyriuje, kur 
buve/ gaminami naujausi 
įrankiai karui laimėti.

Kas yra Dr. Pauling?
Jis — sūnus senų ameri- ties ir apsiginklavimo lenk-

kiecių, anglų-vokiečių kil
mės. Gimė prieš 57 metus 
Portland, Oregone. 1922 
metais garbingai baigė Ore
gon valstijos kolegiją. 1925 
metais baigė Kalifornijos 
Technologijos Institutą su 
fizikos garbės diplomu.

Savo mokslą jis papildė 
žiniomis Muniche, Vokieti- 
joje; Zuriche, Šveicarijoje, 
ir Kopenhagene, .Danijoje. 
1931 m. jis jau pasiekė che
mijoje profesoriaus laipsnį, 
o 1937 m. užėmė direkto
riaus vietą Gates & Grellin 
Laboratorijos Institute. .

Jis vedė Ave Helen Mil
ler ir jiedu turi keturis vai
kus. Karo laiku gyveno Pa
sadena, Calif. Pas jį tada 
dirbo Amerikoje gimęs ja- 
ponietis, kaipo daržininkas, 
dėl to tūli pramuštagalviai 
jau tada užpuldinėjo profe
sorių, kad jis “myli japo
nus”. O dabartiniu laiku tie 
“didieji patrijotai” sėbrau
ja su Japonijos generolais ir 
admirolais, kurie iš pasalų 
1941 m. užpuolė amerikie
čius Pearl Harbore. ir apie 
3,000 užmušė.

Profesorius nori taikos
Linus Carl Paulingo vie

natinis “prasikaltimas”, tai 
kad jis kovoja prieš karą, 
nori pasaulyje taikos, stoja 
už visų tautų ir tautelių 
taikų sugyvenimą.

Kada po Antrojo pasauli
nio karo Amerikoje prasi
dėjo “šaltasis karas”, aštri
nimas tarptautinės pade-

tynęs, Paulingas išstojo 
prieš tai. Tai buvo pirmas 
jo “prasikaltimas”.,

1952 'metais Valstybės 
departmentas atsisakė Pau- 
lingui duoti pasportą į už
sienį. Jį kaltino, būk jis yra 
komunistas. Tada šalvje iš
kilo daug protestų. Piktino
si tokiu Valst. Departmen- 
to pasielgimu daug žymių 
mokslininkų.

1954 m., kada Paulingui 
buvo skirta Nobelio dova
na, Valstybės departmentas 

išdavė jam pasportą nu
vykti ir pasiimti, dovaną, 
bet buvo draudžiama vykti 
į kitas šalis.

Dar li950 metais Paulin
gas savo kalboje griežtai 
pasmerkė atomines bombas 
ir sakė, kad jokiu būdu ne
galima pateisinti jų gamy
bą kovos “prieš komuniz
mą” arba kovos “prieš ka
pitalizmą” reikalams.

1958 m. sausio 13 dieną 
Linus Paulingas ir eilė ki
tų Amerikos mokslininkų 
įteikė Jungtinėms gautoms 
peticiją su 9,235 mokslinin
kų parašais, jų tarpe. 2,705 
buvo Jungtinių Valstijų 
moksFninkai. Jie savo peti
cijoje tarpe kitko sakė:

“Mes, mokslininkai, ku
rie pasirašome šią peticiją, 
reikalai! j ame tarptaut in i o 
susitarimo i r tubiautinio 
uždraudimo atominių gink
lų.”

Jie ten sakė, kad kiekvie
nos atominės bombos iš
sprogdinimas sukelia pavo
jingų žmonių sveikatai ra
dijo veiklos dulkių.

Jie sakė, kad atominių 
ginglų gaminimas ir bandy-

mas yra galimas sulaikyti, 
kol tatai turi dar tik Jung
tinės Valstijos, Tarybų Są
junga ir Anglija

Minimą peticiją, apart Li
nus Paulingo, pasirašė dar 
tokife žymūs amerikiečiai, 
kaip prof. J. W. Alexander 
iš Institute for Advanced
Study, Princeton, N. J.; M. krantą, ir Jautą, ir Livadi- 
N. Bramlette, geologijos, nuogja nenanrastai nuiki 
prof, iš Scrips Institute, Ka-1 
lifornijoje; E. C. Kemble, 
profesorius iš Harvard 
universiteto, ir daugybė ki-

Liva

ja: . . .
šaunioji Livadija

• i

—Ar Livadiją matėte?
Livadija — Rusijos carų 

vasaros rezidencija.
dijos rūmuose 1945 metų 
yasarį vyko Jaltos konfe
rencija, kurioje buvo spren
džiamas Europos ir viso pa
saulio likimas.

Vos keli kilometrai ski
ria Jaltą nuo Livadijos. 
Kaip ir visą pietinį Krymo

mes
na- 
sto- 
mo- 
Ry-

Tada su spaudos atsto
vais pasikalbėjime Linus 
Paulingas išjuokė tuos, ku
rie išgalvojo pasaką apie 
“švarias atomines bombas”.

Profesorius Paulingas sa
kė, kad visos atominės 
bombos yra baisiai žalingos 
ir pavojingos, kad tie, kurie 
pasakoja apie “švarias ato
mines bombas”, arba jie pa
tys nieko apie jas nesu
pranta, arba kalba neteisy-

ją puošia nepaprastai puiki 
gamta. Ją sunku aprašyti. 
Kas nekopė į ją supančius 
kalnus, kas nuo Ai-Petri ar 
nuo Ai-Tadoro nesigėrėjo 
jos puikiomis apylinkėmis, 
tam sunku įsivaizduoti šio 
krašto grožį.

Paiociaus Viduje
..* At rodo, be galo tęsiasi 

milžiniškas parkas, kurį gal 
reikėtų pavadinti botanikos 
sodu. Kokių tik augalų ja
me nėra! Čia kaip namuo
se jaučiasi ir Pietryčių A- 
zijos palmė, ir šiaurės Af
rikos magnolija, amžinai 
žaliuojantis Himalajų - ked
ras ir tik ėmęs skleisti la
pus lyrišku pava d i n i m u 
krūmas — “auksinis lietu
tis.” ’

Pro žaliuojančias medžio 
šakas iš karto sodo gilumoj 
pamatai rūmus. Jie stovi 
išsišovę ant kalno akinan
čiai balti, tartum išdrožti 
iš dramblio kaulo. Tai ir 
yra garsieji Livadijos rū
mai. Nėra to, kas nesiste
bėtų jų grožiu, jų architek
tūros puošnumu, štai, ant 
vieno balkonėlio susirietus 
baisingoji1 Chimera, tokia, 
kokia papuošta Paryžiaus 
Notre Dame katedra, tai 
vėl akį žavi lieknos statu
los. Kur tik bepažvelgsi —

Profesorius Paulin gas 
yra nedičkio ūgio, sausas, 
nestipraus balso ■ žmogus. 
Bet jo balsą už žmonijos 
reikalus girdi visas pasau
lis. Jo balso klausosi visi 
taikos šalininkai, visi, kurie 
nori žmoniją išgelbėti iš 
baisios karo katastrofos.

Ir už lai kalba tas fak
tas, kad po taikos peticija, 
prieš atominius ginklus, pa
sirašė 2,705 Amerikos pro
fesoriai ir mokslininkai

Ir tai įvyko tada, kada 
mūsų šalyje karo kurstyto
jai žiauriai puola ir perse
kioja taikos šalininkus, 
ypatingai mokslo įstaigose. Į ar į erdvių rūmų kamba-

ria prieš akis, ir kiekvienas 
jų turi savo nepakartojamą 
grožį, palieka neišdildomą 
įspūdį, štai Katės kalno 
papėdėje tarp kiparisų pa
skendusi Simeizo sanatorija 
“Svajonė.” Patys rūmai ne 
mažiau panašūs į svajonę, 
kuri, atrodo, nukelia kaž
kur į paslaptinguosius Ry
tus ar į pasakų karalystę. 
O čia, Mischore, kaip žem
čiūgas, spindi balti rūmai. 
Tai sanatorija - “Žemčiū
gas.” Kai pažvelgi nuo Ai- 
Todora uolos žemyn —- tie
siog širdį užima: praraja. 
Giliai giliai apačioje ramiai 
į granito uolą teliūškuoja 
jūros bangos, tartum norė
damos ją apglėbti ... O ant 
pat uolos krašto neišpasa
kyto grožio rūmai. “Kregž
dės lizdu” juos pavadino 
liaudis.

Mums pasakojo, kad kas
met j pietinį Krymo krantą 
pailsėti, pataisyti savo svei
katos atvyksta apie trečda
lis milijono žmonių. Drau
gai jaltiečiai net toki paly
ginimą patiekė: pernai Jal
tos sanatorijose buvo dau
giau poilsiautojų, negu per 
visą paskutinį ketvirtį am
žiaus carinėje Rusijoje.

Kai užsukome į “Baltaru
sijos” sanatoriją, išgirdome 
garsiai šūkaujant:

—Ar nematėte Fedorovi- 
čiaus? Telegrama jam.

Pagaliau pasirodė ir pats 
Fedorovičius . Dar gan jau
nas, pilnas energijos vyriš
kis. Švarko atlapą puošia 
trys medaliai — už dalyva
vimą Visasąjunginėje žemės 
ūkio parodoje. Atskleidė
telegramos lapelį, greitai,000 pelno.

—Kur bevažiuosi t, neuž
mirškite užsukti į puikųjį 
Tauridos kraštą, į saulėtąją 
Jaltą!

Pietų Krymo krantas
1958 metų sausis

Jie nebegali 
blaiviai protauti

Amerikos taip vadinami 
“kariniai specialistai” ne
gali blaivai protauti. Jiems 
tik ir vaidinasi, kad Tarybų 
Sąjunga ruošiasi Ameriką 
sunaikinti. Bet jų protavi
mas ir išvados visada buvo 
ir yra Tarybų šalį suriaikin- 
ti. Tai parodo ir New York 
Times “specialistas” H. W. 
Baldwin savo rašinyje kovo

Baldwin tik ir skaitliuoja, 
kiek mylių yra iš Alaskos, 
Greenlandijos, šiaurinės 
Kanados į Sovietų centrus.

Neseniai N. Bulganinas 
savo laiške prezidentui 
senhoweriui tarpe kitų 
ro kurstytojų įvardino 
Mr. Baldwina.

Ei- 
ka- 

ir

Štai kaip auga 
turčių pelnai

Export - import bankas 
paskolino $10,000,000 Mar- 
cona Mining Co., kuri įdėjo 
tuos pinigus į geležies rū
dos kasyklas Peru respubli-

Kasyklų darbai pradėti 
1953 metais. Pereitais me
tais kasyklų darbe buvo 28 
amerikiečiai ir 500 peruvie- 
čių. Tik vieneriais metais 
kompanija susižėrė $6,500,-

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., bal. (April) 11, 1958
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EUGENIJA TAUTKAITE - ~

Takais takeliais i didi kelią
(Tąsa) 

AUDRINGOS DIENOS
Gruodžio pradžioje mieste buvo jau

čiamas nepaprastas įtempimas. Visi su
prato, kad kažkas turi įvykti. Artinasi 
audra. Vieni jos bijojo, kiti laukė, nes 
tik audra galėjo išsklaidyti tą sutirštėju
sią, slegiančią atmosferą.

Kilus revoliuciniam judėjimui Vokie
tijoje, okupantai pradėjo trauktis iš Vil
niaus, griebdami visa, ką tik gedėjo iš
vežti. Darbininkai pradėjo protestuoti 
ir priešintis okupantams, kurie gabeno į 
Vokietiją net maisto produktus. Vilniu
je ir b? to buvo badas. Kilo streikų ban
ga. Lenkų ponai telkė savo legionų gau
jas. Jie Įsitaisė šalia darbininkų klubo— 
Varnų gatvėje Nr. 3, lenkų gimnazijos 
patalpose Legionieriai suorganizavo 
sargybas-postus gatvėje ir viliodavo į ge
ležinkelininkų klubą einančius darbinin
kus. Buvo atsitikimų, kad einantieji pir
mą kartą pakliūdavo pas legionierius, 
kurie apgaulingu būdu stengėsi juos už
verbuoti į savo legionus. O Vilniuje ta
da buvo nemaža bedarbių, jie alkani pa
tekdavo ant jų meškerės. Komunistų 
partijos vadovybė, sužinojusi apie tokius 
įvykius, gatvėje išstatė savo forpostus, 
kurie padėdavo darbininkams susiorien
tuoti, kur jie eina ir ką ten gaus. Čia 
kai kada įvykdavo muštynės tarp kom
jaunuolių ii* legionierių.

1918 m gruodžio 16 d. Vilniuje, da
bartinėje Filharmonijos salėje, buvo pa
skelbta Tarybų valdžia Lietuvoje. Re
akcija pradėjo telktis prieš liaudies val
džią. Antantės remiamos susibūrė vi
sos lenkų ir lietuvių dvarininkų, fabri
kantų, buržuazijos jėgos. Gerai prisime
nu gruodžio 16-tąją—tai neužmirštama 
dieną. Pavakary, kaip visada eidama į 
darbininkų klubą, pamačiau, kad visa 
Varnų gatvė pilna žmonių. Kai kur virš 
minios plevėsavo iškeltos raudonos vėlia
vos. Visi susirinkusieji puikiai nusiteikę. 
Čia darbininkai jausdavosi lyg savo na
muose, čia buvo jų gatvelė. Prasi verži.au 
pro minią į klubą. Ten jau susibūrė 
daug jaunimo. Mums buvo įsakyta eiti 
kolonos priešakyje su vėliava, o Filhar
monijos salėje atsisėsti šoniniuose balko
nuose arčiau scenos, kad tų vietų neuž
imtų priešiški 'elementai. Kiti jaunuo
liai — vyrukai— turėjo saugoti sceną ir 
kalbėtojus.

Patenkinti savo pareigomis išėjome į 
gatvę ir pradėjome rikiuotis. Visi, kas 
galėjo dainuoti, sustojome į vieną gretą, 
nes mums buvo pavesta organizuoti dai
nas. Komjaunuolis Įsakas Rabinavičins 
turėjo puikų, skambų balsą. Mes jį iš
rinkome dainų vadovu. Pirmosiose ei
senos gretose stojo Eidukevičius, 
mano sesuo Damutė-Elena Tautkui te, Ši- 
melevičius, Kazys Rimša ir dar keli iš 
vadovaujančių draugų. Pakilo nešamos 
vėliavos, darniai sujudėjo organizuota 
tūkstantinė minia. Eidukevičiui davus 
ženklą, įsakas Rabin'avičius stipriu ma
loniu tenoru užtraukė marsalietę. Iškėlę 
galvas, plačiu, drąsiu žingsniu visi žy
giavome ilgu, tiesiu Jurgio (dabar Sta
lino) prospektu. Pabaigę marsalietę, 
tuojau pradėjome kitą tuo metu labai 
tinkamą dainą—varšuvietę.

Šėlstančios vėtros plasnoja virš m ūsu, 
Smaugia ir slegia mus smurtas nuožmus.
Žengiam tvirtai mes į lemiamą mūši,
Nors gal ne vienas už pergalę žus!—

sklido per gatves skambi daina. Praei
viai sustodavo šaligatviuose ir žiūrėdavo, 
kaip darniai, koja į koją, išdidžiai pa
kėlę galvas, žengė darbininkai. Stovin
tieji šaligatviuose jungėsi prie demonst
rantų. Minia didėjo. Nuo Aušros vartų 
taip pat atžygiavo darbininku kolona, 
lenkiškai traukdama labai uždegančią, į 
kovą šaukiančią dainą:

M lot y w dlon,
Kujmy bron!

Su kūjais rankose kalkime ginklų! (Lenkiškai)

Mes visi kaip vienas pritarėme jiems:
Powstan, wzburz,
Pobudka gra num juz!

Sukilkime audringai, trimitas jau šaukia mus'

Nauja revoliucinė daina įsiveržė į di
džiulę Filharmonijos salę,—atrodė, kad 
net sienos plis nuo stiprių balsų. Ji jun
gė visus į vieną darnų būrį, uždegė širdis 
karštu troškimu, vieningai subūrus savo 
jėgas, apginti iškovotą laisvę.

Filharmonijos salė buvo pilna žmonių. 
Mos prasiskverbėme į balkoną ir buvo
me labai patenkinti, nes iš ten viskas ge
rai matėsi. T didžiąją Filharmonijos sce
ną energingai įėjo Pranas Eidukevičius 
ir pranešė, kad susirinkimą atidaro Vil
niaus miesto Darbininkų deputatų tary
bos vardu, norėdamas paskelbti Laikino
sios vyriausybes manifestą.

Visi nutilo ir sukluso. Salėje suskam
bo nepaprastai drąsūs ir galingi žodžiai:

“Sukilusiųjų Lietuvos darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių vardu, Lietuvos 
raudonarmiečių vardu skelbiame karinės 
Vokietijos okupacijos, Lietuvos tarybos 
ir visu kitų buržuazinių tautinių tarybų 
ir komitetų valdžią nuverstą.

Visa valdžia pereina į Lietuvos darbi
ninkų, bežemių ir mažažemių atstovų 
tarvbu rankas...”

Kilo aplodismentų audra, žmonės ėmė 
šaukti: “Tegyvuoja revoliucinė val
džia-,” “Tegyvuoja Lietuvos Komunistų 
partija!,” “Tegyvuoja pasaulinė socialis
tinė darbininkų revoliucija!” O kai bu
vo perskaityti žodžiai, kad visos stam
biųjų ūkininkų, dvarininkų, bažnyčių, 
vienuolynų ir kunigų žemės su visu in
ventoriumi perduodamos darbininkų ir 
mažažemių atstovų tarybų žiniai, salėje 
vėl pradėjo ilgai ploti ir kelti ovacijas. 
Pasigirdo šūkiai ir sveikinimai.

Žmonės salėj-e negalėjo nunstygti vie
toje: paskutinėse eilėse lipo ant kėdžių 
sėdynių, o kiti, laikydamiesi'jiems už pe
čių, stojusi ant atramų. Salė ūžė, žmo
nės dalijosi įspūdžiais, kalbindami vie
nas kitą. Miniai karštai plojant, į sce
ną buvo pakviestas Mickevičius-Kapsu- 
kas, kuris Laikinosios revoliucinės vy
riausybės vardu pasirašė šį manifestą. 
Ramiu žvilgsniu į sceną įžengė pirmasis 
Lietuvos valdžios vėliavos nešėjas Micke- 
vičius-Kapsukaš. Darbininkai susižval
gė. Vieni sake jį jau mate mitinge Var
nu gatvėje, kiti prisiminė girdėję jį kal
bant prie rotušės, treti—prie geležinke
lio, — žodžiu, jis buvo pažįstamas Vil
niaus darbininku masei. Tas dar labiau 
juos suartino, nes Kapsukas pasirodė 
esąs savas, pažįstamas, artimas žmogus, 
kuriuo jie tikėjo.

Dabar ji stovėjo prieš minią tiesus, 
ramus, susikaupęs, kupinas rimties ir 
džiaugsmo. Jis paaiškino darbininkams 
Lietuvos Laikinosios revoliucinės vyriau- 
svbės uždavinius ir kvietė darbininkus 
padėti jai kovoti su priešais. Tą patį jis 
pakartojo ir lenkiškai, o tas sukėlė didelį 
pasitenkinimą lenkų darbininkų tarpe.

Pabaigus Kapsukui kalbėti,, buvo pa
siūlyta priimti rezoliuciją, kurioje Vil
niaus darbininkai sveikina Laikinąją 
revoliucinę vyriausybę ir pasižada viso
mis jėgomis padėti jai, remti ją kovoje 
prieš kontrrevoliuciją. Aprimus aplodis
mentams, prie scenos priėjo vidutinio 
amžiaus, paprastai apsitaisęs vyriškis ir 
paprašė žodžio. Jis pradėjo kabėti nesi- 
karščiuodamas, ramiai, ir salė atidžiai 
jo klausėsi. Jis pasisakė esąs Bundo par
tijos atstovas ir nesutinkąs su kai ku
riais manifesto punktais, todėl šios par
tijos vardu protestuojąs. Jis pareikalavo 
sušaukti visų Vilniuje esančių partijų 
frakcijas ir, tik išklausius jų nuomonę, 
priimti rezoliuciją. Čia kilo didžiausias 
triukšmas: darbininkai šaukė, rėkė, šviL 
pė, trypė,—nieko nebuvo galima girdėti, 
ką jis dar kalbėjo. Pasigirdo šūksmai: 
“Šalin Bunda!,” “Šalin socialpardavi- 
kus!”

(Bus daugiau)

Nežaiskite savo gyvenimu 
prieš vaiky paralyžių

Gali atsitikti, kad kur 
nors jūsų apylinkėj sekan
čią vasarą atvažiuos greito
ji pagalba paimti vieną jū
sų kaimynų, vaikų paraly
žiaus auką. “Vaikų para
lyžius?” jūs nusistebėsite, 
“juk ši liga jau nugalėta!”

Jūsų susirgęs kaimynas 
tur būt irgi taip manė — 
vaikų paralyžiaus atsitiki
me skaičius sumažėjo nuo 
28,900 atvejų per 1955 me
tus ligi 5,894 atvejų per 
1957 metus. Plačios epide
mijos taip pat paskutiniais 
metais jau nebebuvo. Nelai
mės ištiktas kaimynas todėl 
nematė reikalo pasiski-epin- 
ti. Jis jautėsi saugus. De
ja, dėl to netikro saugumo 
jis gali skaudžiai užmokėti, 
pasilikdamas visą savo gy
venimą invalidu.

būtų nuo šios ligos apsau
goti..

Niekas negali pasakyti, 
kaip plačiai virusas gali 
pasklisti per ateinančius 
mėnesius. Kol kas nors ne- 
snsirgs jūsų apylinkėj, jūs, 
žinoma, nežinosit, ar viru
sas yra pas jus įsigalėjęs, 
ar ne. Yra tik vienas ke
lias apsaugoti jūsų vaikus 
ir save — eikit pas gydyto
ją ar į jūsų apylinkės kli
niką, kur skiepijama nuo 
vaikų paralyžiaus, ir pradė
kite trijų skiepų seriją 
šiandien. Nebūkit tais, ku
rie laukia tol, kol jau per 
vėlu.

The National 
Foundation for 
Infantile Paralysis

ŠYPSENOS

Žinios iš Lietuvos
KULTŪRINĖJE do knygą “Adomo Mickevi-^

PADANGĖJE čiaus Kauno mokykloje dės-

Jeigu dar neįsiskiepijot 
prieš vaikų paralyžių, jūs 
taip pat žaidžiat savo gyve
nimu. Faktas, kad milijo
nai kitų pasiskiepino, jūsų 
neapsaugo. Įskiepytieji gal 
ir nesusirgs vaikų paraly
žium, tačiau jie gali šios li
gos virusą perduoti kitiems 
—jums.

Daugelis tėvų greitai iš
reikalavo skiepus prieš vai
kų paralyžių savo mokykli
nio amžiaus vaikams, bet 
jie nežinojo, kad tie vaikai 
gali atnešti šią ligą į na
mus ir perduoti kitiems vai
kams ir suaugusiems, ku
rie dar nebuvo įskiepyti Sai
ko skiepais. Jūsų pareiga 
savo šeimai ir sau yra dėti 
visas pastangas, kącĮ ,W.i

Nepataikė
Užpykus motina gerai iš- 

peršė sūnui užpakalį ir sa
ko:

—Tai gal daugiau proto 
turėsi!

—Bet, mama, mano pro
tas randasi ne tenai! — at
sakė vaikas.

Naujas orkestras. Dar 
nesuėjo pilni metai nuo to 
laiko, kai Vilniuje buvo su
organizuotas naujas orkest
ras. Lietuvos nusipelnęs 
meno veikėjas, kompozito
rius V. Žilius suorganizavo 
stambų dūdų orkestrą, ku
riam ir vadovauja. Jis daž
nai koncertuoja Vilniuje.

Tūkstančiai naujų liau
dies meno vertybių. Lietu
voje valstybiniu mastu or
ganizuota liaudies meno, et
nografijos, architektūros, 
archeologijos ir dailės kūri
nių apsauga ir rinkimas. 
Dabar restauruojama Tra
kų pilis, Verkių rūmai, Poš
kos Baublys. Jau restauruo
tas Gedimino pilies bokštas, 
Zapyškio bažnyčia, Vilniaus 
Valst. dailės muziejus ir 
Istorijos - Etnografijos mu
ziejus paruošė kvalifikuo
tus restauratorius ir dirb
tuves.

JUO MAŽIAU,
TUO GERIAU

Teisėjas klausia nuteis
toji:

—Ar turite ką nors pasa
kyti pirma, negu aš pa
skelbsiu jums bausmę?

—Tiktai tiek, jūsų my- 
lysta: Juo mažiau gausiu, 
tuo labiau būsiu patenkin
tas.” . .A- . . f

Brockton, Mass.

KONCERTAS ir ŠOKIAI
RENGIA MONTELLO TRIO

ŠEŠTADIENĮ

Balandžio 19 April

LIET. TAUTIŠKO NAMO SALEJE
668 N. Main St., Montello

Programoj Dalyvauja:

Naujas žemaites rinkti
nių raštų leidimas. Išėjo iš 
spaudos šeštasis — paskuti
nysis — naujo rinktinių Že
maitės raštų leidimo tomas. 
Jame paskelbtas Žemaitės 
susirašinėjimas (226 laiš
kai) ir kūrinių biografija.

Nauji muzikos kūriniai. 
Jaunas lietuvių kompozito
rius V. Paltanavičius sukū
rė savo pirmąją simfoniją, 
kurią atliko Lietuvos radijo 
simfoninis orkestras, diri
guojamas prof. B. Dvario
no. Antras jaunas lietuvių 
kompozitorius V. Budrevi- 
piuę sukūrė / šešių rdrųansų 
ciklą' “Pamilau dangaus 
žydrumą” poeto J. Janonio 
tekstams.

Lietuvio mokslinis darbas 
užsienyje. Lietuvos Mokslų 
akademijos darbuotojas VI. 
Abromavičius pernai išlei-

tomieji dalykai”. Šiomis 
dienomis iš Varšuvos gau
tas naujas lenkų Mokslų 
akademijos Literatūros ty
rimo instituto leidinys “A. J 
Mickevičiaus ^gyvenimo 
kronika”, kuriame per
spausdinta Abromavičiaus 
darbo santrauka.

Kompozitorius Konradas 
Kaveckas, būdamas vyriau
siuoju Valstybinio choro dL 
rigentu ir Valst. Konserva
torijos chorų dirigavimo 
katedros vedėju, stengiasi 
surasti laiko ir muzikos 
kūrybai. Jis jau paskelbė 
eilę naujų, jo sukomponuo- . 
tų dainų. Ką tik užbaigė / 
naują dainą: “Yra šalis, 
kur upės teka”, pagal Pra
no Vaičaičio tekstą. Ji bus 
transliuojama ir užsienio 
lietuviams. K. Kaveckas da
bar ruošia spaudai atskirą 
savo dainų rinkinį “Jūratė 
ir Kastytis”.

Dar vienas dailės kūrinys 
apie repatriantus. Lietuvę v 
dailininkų sąjungos narys, 
jaunas dailininkas Alek
sandras Silinas ruošiasi su
kurti didelį tematinį pa
veikslą apie lietuvius, grįž
tančius iš užsienių į Tėvy
nę. Didelio pasisekimo su
laukęs dail. S. Veiverytės 
kūrinys “Lietuviai e mi
grantai užsienyje” tuo bū
du susilauks tęsinio. Dail. 
Silinas žada pavaizduoti lie
tuvius emigrantus, išlipan- 
pančius iš laivo, Grįžus į 
Tėvynę.

Vinco Kudirkos raštai. .
Netrukus Lietuvos Groži

nės literatūros leidykla'pra
dės leisti rinktinius įžy- 
ųiaus lietuvių rašytojo Vin
co Kudirkos raštus. Tuo 
būdu vis daugėja lietuviško
sios literatūros klasikų kū
rybos nauji leidiniai Lietu
voje.

Protingas moksleivio pasielgimas

Nostalgija
Neramu. Ir tyliai krinta sniegas, 
Nematyt nei medžių, nei dangaus. 
Daug žmonių—o neateis čia niekas, 
Neprieis ir rankos nepaspaus.

Mintimis tarsi i šalta uola— 
T vienatve atsimušt skaudu. 
Atsidusti—snaigės tik nutola 
Nuo kaip jos pabalusiu veidu.

Aldona Wallen-Downey
Contralto

Plonas ledas traškėjo. Grė
sė pavojus įkristi į vandenį. 
Tuomet atskubėjęs Graž
vydas ištiesė į skęstančiojo 
pusę kopėčias, o Jonas nu
šliaužė jomis nukentėju
siam padėti.

Drąsusis moksleivis viena 
ranka apglėbė skęstantį ir, 
savo draugo padedamas, iš
traukė jį iš aketės. Jis pa
žino, kad nukentėjęs buvo"''] 
vietinis kolūkietis Stulgai- ’ * 
t i s, kuris, naktį grįždamas 
ledu namo, nepastebėjo at
viro vandens.

Jonas Guzikas dėl savo 
drąsos ir sumanumo išgel
bėjo žmogaus gyvybę. Jau
nuolis taip kilniai pasielgė 
,jau ne pirmą kartą. Nes? » 
niai jis išgelbėjo įkritusį į I 
eketę penktosios klasės mo-’’ | 
kinį Vytautą Kučinską. i

Respublikos švietimo mi
nistras pareiškė mokiniui ' 
padėką už jo kilnų pasielgi
mą ir apdovanojo jį fotoa
paratu “FED-2.” Koresp.

PHILADELPHIA, PA. ~ į

Gali, šaukt, kad nerimas kankina, 
Ir kad skausmas užmuša ūmai— 
Praeis žmonės, pravažiuos mašinos, 
Ir1 kris sniegas vis taip pat ramiai,

Ir ateina nejučia pagunda
Krist po bėgiais svečiam pašaly.
Krinta sniegas. Traukiniai nudunda.
O aš vienas—Lietuva toli.

Juozas Kruntinas
Vilnius

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penklad., bal. (April) 11, 1958

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

2) Montello Vyry Grupe
3) Audrey Potsus, Specialty Dance
4) Charles Kliemauskas, Accordion solo

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

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

VILKIJA. — Jono Guzi- 
ko — Veliuonos vidurinės 
mokyklos 11-osios klasės 
mokinio — tėvų namai sto
vis prie pat Nemuno. Vėlų 
žiemos vakarą Jonas, ruoš
damas pamokas, staiga pro 
vėjo ūžimą išgirdo nuo upės 
pusės riksmą.

—Gelbėkite! Gelbė-ėkite! 
Skęstu!

Moksleivis nesumišo. Pa
griebęs kopėčias, jis' greit 
nubėgo į tą pusę, iš kurios 
pasigirdo šauksmas. Kartu 
su juo nuėjo ir jo draugas, 
jaunas darbininkas Gražvy
das Mičiulis, kuris svečia
vosi pas Joną.

Prie kranto juodavo van
duo. DaUg nesvarstydami, 
vaikinai metėsi į vandenį ir 
pasiekė ledą. Bet tamsoje 
buvo beveik neįmanoma su
rasti skęstantį.

—Laikykitės! Mes eina
me!..— sušuko Jonas skęs
tančiam. O savo draugui 
pasakė:

—žinai, Gražvydai, taip 
mes galime jo ir n e r a s t i. 
Bėk prie plento, sustabdyk 
mašiną, paprašyk pašvies
ti.

Skęstančiojo balsas nu
trūko. Staiga Jonas vidury
je upės pastebėjo juodą si
luetą ir ėmė artėti j jį le
du, kurį vietomis dengė 
vanduo. Jis tempė paskui 
sov-e kopėčias. Tuo pat me
tu nakties tamsą perskrodė 
dvi stiprios juostos. Jonas 
aiškiai pamatė patekusio į 
vandenį žmogaus galvą ir 
pečius.

Skęstantis iš paskutinių
jų jėgų laikėsi ledo krašto. 
Toliau eiti buvo pavojinga.

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- 
siųsklte paštu, ir mes išsiųsime 
ten kur pažymėsite. Jūs taipgi 
galite Įsigyti visokių medžiagų 
pas mus....

GENERAL PARCEL & 
TRAVEL CO.

632 W. Girard Ave. \ 
Phila 23, Pa. r

Mykolą Ccnko — O. Stojke«ye|f
Walnut 6-8878

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

ver%25c5%25bei.au


MIAMI, FLA Bethlehem, Pa
4 Gyvenant Floridoje dvy

liktą žiemą, tai paskutinė 
buvo šalčiausia ir žiauriau
sia. Neužtenka, kad nušal- 
dė didelį nuošimtį vaisių, 
žolės ir 
karvutes 
skriaudė, 
tančiai 
mano galvelei jas suskai
čiuoti. Vis tai buvo zbitkai 
tų žiauriųjų šalčių ir šalnų 
su snaigėmis.

Kiek patyriau, tai dėlei 
tų šalčių turėjo nukentėt 
visokis biznis, ypač Miamės 
byčių viešbučiai dėlei stokos 
svečių - atostogautojų. Man 
kirpykloj kerpant plaukus 
vienam inteligen t i š k a m 
žmogui, prasidėjo su juomi 
ir pasikalbėjimas. Jis pasi
sakė esąs vieno viešbučio 
užveizda, manadžeris. Esą, 
pereitė žiemą tuo pat laiku 
mūsų viešbutis turėjo 250 
svečių, o šiandieną mes tu
rime tiktai 24 kostumerius, 
ir visas viešbutis atrodo 
kaip kokia pūstynė. Ta pati 
istorija ir su kitais visais 

* ^bizniais. Bet aš jam pa
stebėjau, kad apart šalčių, 
mes šiandieną turime ir pu
sėtiną bedarbę. Jis man pri
tarė.

Barberšapėse pasidarė ta 
pati variacija. Dėlei stokos 
biznio, barbenai pradėjo 
apkarpyt kainas už plaukų 
nukirpimą. Tai prasčiausias 
išradimas. Kostumerių dau
giau negauna, ir tuos pa
čius turi kirpt už žemesnę 
kainą ir priveržt savo diržą 
dar ant vienos skylutės.

Miamės ipieste su barbe- 
riais pusė bėdos. Bet kai
myniškam mieste Ft. Lau
derdale, tai čiela Velniava. 
Centro sekcijoje plaukų kir
pimas $1.75. O kiek nuoša
liau, kainos nuo 75"centų ir 
aukščiau. Barbenai ir bar-' 
beršapės, daugumoj, yra 
nuorganizuoti į barberių 

t uniją, tačiau juos visus su
valdyt unijos viršytos pakol 
kas neįstengia. Pasirašytus, 
kontraktus laužo vienas po i 
kitam, kapojimas kainų, tai 
viliojimas kostumerių vienų 
nuo kitų. Geriau pasakius, 
patraukimas su britva per 
gerklę be jokios naudos.

daržovių, bet ir 
labai daug
Jų išmirė tūks- 

tūkstančiu

nu-

neigi

Balandžio 6 dieną Lietu
vių Socialis Klubas buvo su
rengęs velykinį pikniką su 
skaniais užkandžiais ir Ve
lykų margučiais. Piknikie- 
rių ir svečių dalyvavo dau
giau kaip pusšimtis. Tai te
ko su daug kuo pasikalbė
ti, ypač su tais, kurie skaito 
dukart savaitinę “Laisvę”. 
Pora Laisvės skaitytojų iš

sireiškė nepatenkintai apie 
tuos iš Lietuvos ilgus laiš
kus su pasigyrimais. Pikni
ke teko sueit su brooklynie- 
čiu draugu Mat. Simon-Si- 
manavičium. Tai senas 
“Laisvės” veteranas ir nuo
širdus draugas.

Mes čionai Miamės. mies
te turime arklių ir šunų

lenktynių kelius parkus su 
šauniomis estradomis, res
toranais ir laimės bilietų 
pardavinėjimais. Bet nie
kad neteko nugirst, kad jie. 
nusiskųstų su savo gešef- 
tais. Į arklių lenktynių par
ką jie sutraukdavo po 20 
tūkstančių publikos kožną 
dieną, o vieną šeštadienį 
gazietoj pastebėjau, kad 
suvažiavo 30 tūkstan č i ų 
žmonių ir gemblerių ir vi
sokių laimės ir nelaimės ieš
kotojų. Tūlas džentelmanas 
barberšapėj paaiškino: ant 
byčių voliotis per šalta, tai 
važiuoju į arklių lenktynių 
parkus pažiopsot ir parko 
magnatam biznio padaryt!

V. J. Stankus

Springfield, III
Mirus Onai Pakutinskienei 
(Mirė 1958 m. vas. 3 d. rytą)
Atsisėdau prie stalelio

laiškelį rašyti
Ir per griaudžias ašarėles 

sunku man matyti—
Kad suteikus jums žinelę, 

švogeriai, sesutės,
Vakar dieną, kad netekome 

mylimos Onutės!
Ji vyriausia buvo

iš šeimos vaikelių, 
Trijų brolių ir penkių seselių.
Trys broleliai

jau šaltose kapinėse, 
Tarp gyvųjų besiranda

tik keturios seselės.

Ir Onutė išaugino
dvejetą sūnelių

Ir storojos jiems suteikti 
aukštesnių mokslelių.

miela mano drauge, 
mylima Onute.

brangi mūs sūnelių 
mylima mamute.

būna lengva* tau ilsėtis .

Sudie,

Sudie,

Tegul
Šios šalies žemelėj.

Pasiliekame liūdesy:
! Vyras'Joseph 1

Sūnūs Frank ir'Petejr
Marčios,' anūkai 
anūkės ir proanūkaiį

Binghamton, N. Y. j
Klaidų pataisymas

Balandžio 1 d. tūpusioje 
korespondencijoje įvyko ne
malonių klaidų. Pašant 
apie visokias naujienas, pa
sakyta, kad apsimaskavę 
banditai atėmė iš Mrs. Ho
gans $3,250, o turėjo būti 
lik $335. Ir vėl pasakyta, 
kad mirė 5 moterys ir 4 vy
rai, o turėjo būti viena mo
teris ir 4 vyrai. Iš viso šie
met pas mus mirė penki lie
tuviai, 
sižeidė 
turėjo 
kienė.
Pasakyta, kad serga E. 0- 
kulevickienė, o turėjo būti 
Eva Okulevičienč.

Atsiprašau už klaidas.
Josephine

TRYS KALBA 
VISŲ VARDU 

t

Washingtonas. — Angli
jos, Jungtinių Valstijų ir 
Francūzijos valdžių atsto
vai įteikė Sovietų valdžiai 
savo nuomonę apie viršūnių 
konferenciją. Šios trys vals
tybės sako, kad jos kalba 
visų penkiolikos NATO 
valstybių vardu.

Fair Lawn, N. J.
MOTIEJUS KLIMAS 

ATOSTOGAUJA 
MISSOURĖJ

Jau antrą savaitę . 
rasis Laisvės draugas Mo
tiejus Klimas (Fairlawn, 
N. J.) atostogauja Missou- 
rėj prie karštųjų šaltinių. 
Jis tų šaltinių maudynėse 
šutinsis dar savaitę laiko.

Kad ir šaltam sezone pa
sitaikiusias atos togas jis 
vistiek leidžia šiltai.

Linkime jam sugrįžt sam- 
soniškai tvirtu! S. V.

mais. Yra knygynas, kur 
randas , daug knygų pasi
skaityti. Ateina “Laisvė,” 
“Vilnis” ir kiti laikraščiai.

Šiemet daug pagerinome 
svetainę ir barą išdabino
me baltai. Tik blogumas 
tame, kad mūsų jėgos ma
žėja. Vieni skundžiasi, kad 
jau “paseno,” kitų dėl kito
kių priežasčių neprisideda 
prie darbo.

Maple Parkas yra šėri- 
ninkų nuos'avybė. Šerini li
kti yra nemažai, bet jų dau
gelis išvažiavę į kitus mies
tus. Todėl parko užlaiky
mą, visokius darbus, tenka 
atlikti tiems draugams ir 
draugėms, kurie g y v e n a 
Lawrence ir Methuen mies
tuose.

Kai kurie nusiskundžia, 
kad, atvykus iš kitur, ne
lengva surasti parką. At
važiavę į Lawrence klaus-

Viendžendžių kaime, Vaš- 
kių parap. Sulaukęs 5 me
tų liko našlaitis ir sau duo
ną pradėjo pelnytis dirbda
mas pas kitus. Į Ameriką 
atvyko 1907 metais. Du 
kart u s atlankė Lietuvą: 
1909 metais buvo tris savai
tes, o 1913 m. vieną mėne
sį. 1922 m. parsitraukė sa
vo mylimą merginą Kazi
mierą štožytę. Apsivedė lie
pos 18 d. 1925 m. tapo pi
liečiu. Per pirmąjį karą 
dirbo Bethlehem Steel Co. 
po dvi pakaitas. Abudu 
dirbdami pasidarė kapitalo, 
nusipirko ūkį ir ten abudu1 
dirbo sunkiai. Povilas dir
bo ir ūkyje ir fabrike. Pa
sibaigus karui pardavė ūkį 
ir gavo darbą Reading Co. 
ant geležinkelio. 1956 me
tais išėjo ant pensijos. PrL. — vY u ------------ -.. . ; .
klausė prie LDS 64 kuopos,'kite Jackson St., jį suradę,jį'ijos imperatoriaus Francis 
Eastone nrie Piliečiu Klu-i važiuokite į šiaurių pusę. 1 duktė. Ji pagarsėjo gra- bo, prie Miller Heights Klu- Į Galite klausti, kur yra j žiais meiliškais laiškais.

pasiėmė lopetą ir pradėjo bo, buvo Richmond Hill Maple Park, Methuen, gau- 
kasti sniegą. Nustojo širdis Kuljtūrinio Centro šėrinin- &]’te nurodymus, nes parką 

", Vyrai, va- pas, taip pat Laisvės šėri-iveik visi žino.
žinodami į darbą, rado ne- ninkas ir skaitytojas. Jo už 

ant lope- Laisvę užmokėta iki 1959 
tos, ir pranešė policijai. Po- metų, taip pat už Vilnį. 
Ii ei j a apie tai pranešė Povi- jam pareidavo ir Keleivis, 
io žmonai Kazimierai Pra- 
nevičienei ir atidavė $160 
dolerių vertės laikrodėlį., pranevičienė (Šležytė) i 
Pinigų su savimi neturėjęs ppjs 
daugiau kaip $10. p

Velionis buvo pašarvotas Į Laisveį $5o, Leonui Prūsei-

Netekome gero LDS 64 
kuopos nario Povilo 

Pranevičiaus
Kolio 25 d. Laisvėje easto- 

nietis L. Tilvikas telefonu 
pranešė apie staigią mirtį 
Povilo Pranevičiaus, pažy
mėdamas, kad vėliau apie 
velionį bus plačiau parašy-

Povilą Pranevičių aš daž
nai susitikdavau. Vieną 
kartą aš jį radau sode skai
tantį “Etnologiją.” Mums 
besikalbant, jis sako: “Pra
nai, kai aš numirsiu, tai 
parašyk apie mane.” Sa
kau: “Drauge, gal aš pir
ma tavęs numirsiu. Tu toks 
drūtas vyras, niekus šneki.”

Povilas Pranevičius kovo 
22 d. 5 vai. ryto išvažiavo į 
šermenis savo kaimyno 
žmonos M r s .' Stankienės. 
Kadangi tą dieną buvo 
daug prisnigta, tai Povilas

kasti sniegą, ’ 
plakus ij- mirė.

gyvą, užsirėmusi

Home, Hellertown, 
torius F. Janson 
savo maldą ir trys 
gražiai padainavo.

paskaitė 
choristės

oe-

PARDuos NAPOLEONO 
. ŽMONOS LAIŠKUS

Bonna. — Muniche bus 
viešai parduota šimtai Ma
rie Louise laiškų. Ji buvo 
antroji Napoleono Bona
parto žmona, buvusi Aust-

Laiškus ra
usant, reikia sekamai adre-

Pagerbimui savo mylimo 
vyro draugė Kazimiera 

iš 
64 kuopos $150 ap- 

draudą paskirstė sekamai:

kai $50 ir ateivių gynimui 
$50.

Širdingai jai ačiū!
Frank Zavis

suoti:

penki gyvų gėlių bukietai. 
Dėkui draugei, kad Povilą 
palaidojo be burtų, be žva
kių ir rožančių. Nors diena 
buvo lietihga ir darbo) 
diena, bet gerokas būrys ve-i dairi “atbusti, 
lionio draugų ir draugių žiamės į laukus ir . parkus 

■ devyniolikoje'Vutomob'i 1 i ų pakvėpuoti tyru oru ir gau- 
palyclėjome į Union Cemete-'ti saulės spindulių.

Į ry, Hellertown?. 4
Laidotuvių direktorius pa- turime kuo pasigirti ir pa

kvietė visus nuo kapų paly- si džiaugti, nes turime savo 
dovus į Miller Hts. Klubą, gerą Maple Parką, kurį da- 
kųr visi buvome pavaišinti, bina klevai, ąžuolai, liepos) 

'Ilsėkis' mielas drauge, ir pušynas.
šaltoje Dėdės Šamo žemelė- daug stalų ir sėdynių. At- 
je, palikęs mus ir savo gy-Įvykę turi progą pasilsėti, 
veninio draugę Kazimierą! Vieną vietą ištaisėme, atsi- 
liūdesyje. i ėjo $1,500, dėl automobilių

Dabar biskis iš velionio pastatymo. Turime ir pievą 
gyvenimo. Povilas Prane-:žaislams. Yra graži svetai- 
vičius buvo: gimęs Lietuvoje nė ir baras, kuris svečius 
1885 metų lapkričio 18 d. aprūpina įvairiausiais gėri-

Lawrence. Mass
Žiema buvo šalta, bet atė

jus pavasariui, jau prade- 
” Visi ver-

1 Maple Street 
Methuen, Mass.

Parengimai
Maple Parke bus sekami, 

parengimai:
Sekmadienį, gegužės 18 

d., 2 vai. popiet, LDS 2 kp. 
rengia skanius pietus.

Sekmadienį, birželio 1 d., I 
2 vai. popiet, Maple Parkoj 
komitetas ruošia pietus.

Sekmadienį, birželio 15 
d., yra rengiamas piknikas. 
Jį ruošia bendrai dvi ap- 
ę.krit.vęu

Visus ir visas prašome 
dalyvauti parengimuose!

Vincas Kralikauskas

i Bet mes, lawrenciškiai, 
ti ir pa-

Parke turime

HARTFORD, CONN

Varžų via. — K. Vorošilo- 
vas, Sovietų prezidentas, 
apsilankys Lenkijoje.

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko ii 
vidaus; apkalame ringeliais: 
sutaisome pi'jazus ir dengia
me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS 

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne- 
itsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na .. . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai 
jž visas 4 knygas! (Kurie siųsite j Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.)

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

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

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

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

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

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

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
39 RAYMOND PLAZA, W. NEWARK 2, N. J. TEL. MITCHELL 2-5334

Dovanų Siuntiniai į Sovietų Sąjungą
Lietuvą, Latviją, Estoniją, Armėniją, Ukrainą, Bessarabiją, Bukoviną

Pasakyta, kad su- 
Ona Kalasvmienė, o 
būti Ona Klasins- 
Dar ivena klaida.

• Įvairios žinios •
Pas mus nedarbas neina 

mažyn. Nors po dviejų mė
nesių stovėjimo vėl dirba 
Underwood Co. fabrikas, 
bet ne visi darbininkai pa
šaukti atgal į darbą. Kitos 
dirbtuvės šlubuoja, nedirba

Kaip žinome, kalbų yra 
labai daug apie “kovą prieš 
nedarbą,” bet darbo žmonės 
nejaučia jokio palengvini
mo.

Greitas Pristatymas
Garantuotas pristatymas

Pasinaudokite Mūsų Patarnavimu
Siuntiniai dabar yra pristatomi priėmėjams 

į U.S.S.R. į 6 iki 8 savaičių.
Siuntiniai taipgi gali būti pasiunčiarųi oro paštu.

SIUNTINYS NO. C-101 —- KAINA $27.25 
4 
4

4

yardai rayon suknelei medžiagos, puikios kokybės, 
yardai medvilninės suknelei medžiagos, puikiau
sios kokybės.
yilrdai puikios baltos medžiagos, 81 colio pločio, 
paklodėms, apatiniams marškiniams, pagalvių 
užvalkalams.
špuliukės siūlo, 1 pakelis adatų.

Washingtonas. — Mirė 
generolas R. E. Lee, jau 72 
metų.

Tuo laiku miesto skyrius 
skundžiasi, kad šalpos rei
kalaujančių šeimynų skai
čius daugėja. Miestas turi 
juos šelpti, nes jos neturi iš 
ko gyventi ir randą užsimo
kėti. O raudos yra labai 
aukštos.

DABAR LAIKAS SIŲSTI DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS

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

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

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

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

Pristatymas garantuotas. Kiekvienas pakas yra apdraustas. Mes turime neribotą įvairybę gaminių. < 
Paka: gali būti asmeniškai pristatomi arba atsiunčiami yer oaštą.

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

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

Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

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

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

Phone: YU. 2-0380. 332 Fillmore Ave., Buffalo G, N. Y. MOhawk 2674.

Laisvės Choras veikia. 
Atėjus pavasariui, senas 
dainas panaujina ir moki
nasi naujų. Sunkumo yra 
tame, kad pianistės dar ne
turime, Bet mūsų nepa
vargstanti vadovė Mrs. V. 
Hollis suranda išeitį, pade
da jos du sūnūs ant “ban- 
džio.” Garbė jai ir jos vai
kams už pastangas.

Smagu, kad po žiemos 
jau grįžo ir Mrs. Gailium 
Taipgi susveiko 0. Visoc- 
kienė ir lanko pamokas. 
Linkime jai geros sveikatos 
ateityje!

V. Staugaitis susirgo ir 
yra Hartfordo ligoninėje. 
Jam skauda kojas. Linkiu 
Vincui greitai pasveikti. 
Jam sergant, turime didelę 
spragą tenorų eilėse.

F. Repšys ilgai sirginėjo, 
bet buvo vis namie. Vienok, 
sveikatai neinant geryn, 
pasidavė j Veteranų namus, 
Rocky Hill, Conn.

Linkime jam sus veikti. 
Pasigendame mes jo. Tai 
buvo veiklus ir energingas 
draugas. V. K.

SIUNTINYS NO. C-102 — KAINA $30.00
8 vardai r a y o n marginių 2 suknelėm, puikios 

kokvbės.
3 yardai dailios baltos medžiagos, 81 colio pločio, 

paklodėms, apatiniams baltiniams.
2 poros nylono kojinių, pirmos rūšies.
3 špuliukės siūlo. /

SIUNTINYS NO. C-103 — KAINA $26.75 
3*/.!, yardo rayono gabardinėse medžiagos vyriškam 

vasariniam kostiumui, mėlynos, rudos, etc., 54 
colių pločio.

4 yardai rayono medžiagos suknelei, plaunamos, 
gražiai margiritos, polka dots, etc.

3 špuliukės siūlo. 1 pakelis adatų.

SIUNTINYS NO. C-104 — KAINA $29.50
3 ’/.i yardo rayono gabardines medžiagos vyriškam 

vasariniam kostiumui, mėlynos, rudos, etc., 42 
colių pločio.

1 pakelis adatų. 2 špuliukės siūlo, didelės.

SIUNTINYS NO. C-105 — KAINA $41.50 
3'4 yardo tikros vilnones medžiagos vyriškam 

kostiumui, puikios -kokybės.
Siuntinys su visais kostiumo pasiuvimui reikme
nimis (pamušalas, kišeninė medžiaga, sagos, etc).

2 poros kojinių. 1 špuliukė siūlo

SIUNTINYS NO. C-106 — KAINA $43.75
3 yardai medžiagos moteriškam žieminiam paltui, 

100% vilnone. 4 yardai rayono pamušalui.
1 špuliukė siūlo. 6 sagos. 1 pakelis adatų.

šios kainos padengia medžiagas,

NORINT PAS1ŲSŲTI SAVO PASIRINKIMUS:
Pirkite maistą ar drabužį savo pasirinktoje krau
tuvėje. Prisiųskite arba atneškite savo daiktus 
mums, ir mes atliksime visą išsiuntimo reikalą. 
Jūs gausite kvitą ir daiktų sąrašo kopiją su ap
skaičiavimų pažymėjimu.

JEI NORITE SIŲSTI PAPRASTĄ SIUNTINĮ.
Tiktai prisiųskite mums savo pasirinktą užsaky
mą ir pilną mokestį. Mes pasiųsime jūsų siun
tinį į jo vietą 48 valandų laikotarpyje po gavimo 
jūsų laiško. Gausite kvitą.

SIUNTINYS NO. C-107 — KAINA $33.25
3 U yardo rayoninio pamušalo žiponui, geriausios 

sios kokybės, 100% grynos vilnos.

SIUNTINYS NO. C-108 — KAINA $42.50
3 U yardo medžiagos vyriškam kostiumui, puikiau

sios kokybės, 100% grynos vilnos.
Siuntinys su visais kostiumui pasiūti reikmeni
mis (pamušalas, sagos, kišeninė medžiaga, can
vas priekiui, etc.).
špuliukė siūlo.1

SIUNTINYS NO. C-110 
3

4

KAINA $47.75 
yardai medžiagos vyriškam žieminiam kostiu
mui, 100% vilnonė.
yardai rayoninio pamušalo žiponui, geriausios 
kokybės., 

6' sagos. 1 špuliukė siūlo.
riškiem kostiumam.

SIUNTINYS NO. C-lll — KAINA $49.75 
3% yardai medžiagos vyriškam kostiumui, puikiau

sios kokybės, 100% grynos vilnos.
yardai medžiagos moteriškai suknelei, 100% vil
nonė..
špuliukės siūlo.2

SIUNTINYS NO. C-l 12 — KAINA $64.75
6 \'z yardo medžiagos (100% grynos vilnos) 2 vy

riškiem kostiumam.
5 yardai
2 yardai

Sagos.

pamušalo, 
canvas’o.

i
i

pora 
pora

muitą

SIUNTINYS NO. C-113 
Specialus Šventadieniui Siuntinys 

KAINA $60.00
vyriškų batelių. 1' pora vaikui batelių, 
moteriškų batelių. 1 vilnonis užklodas.

1 paklodė—didelės mieros.

ir visus kitus mokesčius.
Išsikirpkite šį sąrašą ir laikykite sau kaip informacijas.

5 pusl.-Laisve (Liberty)- Penktad., baL (April) lį9 1958



PAUL ROBESON, 
kuriam bal. 9 d. sukako 
metų (žiū r. redakcinį 
traipsni).

60

Kiek kainuoja 
vaiko gyvybė?

Brooklyn© teisėjas išteisi
no 5-kis konstrukcijos (ke
lių tiesimo) kompanijos vir
šininkus, kaltinamus antro 
laipsnio žmogžudystėje, at
sakingus už žuvimą 6-šiu 
vaikų. Vaikus užmušė Wil- 
liamsburge, kur yra veda
mas ekspresinis k e 1 i a s . 
Tuos vaikus užgriuvo žemė 
birželio 12-ta diena, 1956 
m.

DIDYSIS NEW YORKASIKT
Stefanija Cedronienė 
gražiai sveiksta

va-.

(Tąsa iš pirmo pusi.)
Beje, jie prisiekia prieš 

sus prelato Balkūno šventuo
sius, kad jie neisią ir neprašy
sią Dėdės Šamo atominės bom
bos Lietuvos išlaisvinimui. Ki
tais žodžiais, jie nesigriebs 
karo.

Labai puiku! Nors tiek aš iš 
jų išprašiau.

Bet ir čia plikų žodžių ne
užtenka. Pavyzdžiui, keleivi
niai menševikai įeina į Ame- 
likos Lietuvių Tarybą ir VLI- 
Ką. Iš ten gi smetonininkas 
Juozas Tysliava ir klerikalas 
prelatas Jonas Balkūnas šau
kia: Tik karas mums Lietuvą 
išvaduos!

Kodėl Keleivis jų nepasmer-

vu

Arba, dar taip neseniai Ke
leivio redaktorių dvasios va
das prof. Kaminskas (Kairys) 
tame pačiame Keleivyje teigė, 
kad tik per karą Lietuva bū
sianti išvaduota. Nemačiau, 
kad Keleivis būtų šiai prof. 
Kaminsko evangelijai pasi
priešinęs.

Taigi, Keleivio redaktorių 
bažįjimasis nėra nuoširdus.

Nathan R. Sobel patvarkė, 
kad kaltinamieji nėra kri
minali škai prasikaltę, ne
paisydami apsaugos, kadan
gi jie asmeniškai nevadova
vo daromo pylimo, kuris 
įgriuvo ir užgriuvo vaikus.

Teismas tesėsi 10 dienu 
be prisaikintųjų teisėjų ir 
baigėsi vasario 27-tą dieną. 
Byla buvo “sutaikinta,” ka
da dvi kompanijos sutiko 
užmokėti po $15,0 0 0 už 
kiekvieną vaiką. Civilėje 
byloje buvo reikalaujama 
atipldo už žuvusius vaikus 
$1,500,000.

Tas teisėjo išneštas nuo
sprendis kovo 27-tą dieną, I 
mėnesiu vėliau po teismo už-! 
baigos, sukėlė karštas dis
kusijas; diskusijos pasida- 
hno į dvi frakcijas: vieni 
palaiko teisėjo pusę, kiti — 
prieš.

Meldžia nusiraminimo

Pajieškojimai
Lietuvoj gyvenanti Kriūkonių šei- . 

ma paieško j Ameriką išvykusio'^ r 
Lcvisios Baranauskaitės. po vyru 
Černiauskienės, kilusios iš KlepJčių 
kaimo, dabar Alytaus rajone. Ji pa
ti ir ją žinantieji prašomi jos adre
są ai- ką nors apie ją parašyti S. 
Vcčkiui, 91-49 115th Si., Richmond 
Hill 18, L- E, N. Y.

Praleiskite popietį skaniai 
linksmai ir naudingai

Praėjusio antradienio 
karą buvau nuvažiavęs! 
(nors labai pavėluotai) ap
lankyti rfiūsų gerąją ■ drau
gę Stefaniją Cedronienę, 
sugrįžusią “iš ano svieto”— 
iš ligoninės po sunkios ope
racijos.

Svarelių daug netekusi i lygiai 1 vai., 
(bet kas jų per daug turėti j)rasti pietūs.

PAVOJAUS 
sekma- 
diena, 
nepa

ruošia 
nori), liesutė, bet linksmu-: Lietuvių Literatūros Drau- 
tė, kad sveikatėlė eina vis gijos veiklioji ričmondiškė 
geryn. Jau trečia savaitėj kuopa. Nuoširdžiai kviečia- 
kai sugrįžusi iš ligoninės. į mj vis.i lietuviai iš arti ir 
Slaugė vis dar lanko ją kasjtoli. Visiems visko užteks, 
antrą dieną: adatą įsmeigti Ateikite alkani. Moterys su- 
ir keliolika dol-eriukų pasi-; streikuokit prieš gaminimą 
imt—-palengvint jai ir ligą'pietų namie. Su savo vyrais^ 
... y, draugais ir pažįstamais at

sieikite i Kultūrini Centrą 
išvykt i skaniai1 ir sočiai pasivalgy- 

Ji norėtų: ti. žinoma, maloniai bus pa- 
važiuot į Huntingtoną pas sitikti ir prjimti taip pat

ir “paketbuką."
Gydytojas pataria 

kiek sustiprėjusiai 
vasarai i laukus.

savo glaudžius d r a u g u s 
Kaulinius, bet gydytojas 
sako, kad kai kam kitam 
ten gali būti ir labai gera 
vieta, bet ne jai—jai reikią 
aukštesnės - sausesnės vieto-

Džiaugiamės geros drau
gės sveikimu. Gal neužil- 
gio vėl matysime ją mūsų 
sueigose linksmutę. S. V.

įlindo HILO krcll lUIYl wv < v •
tų vadas Joseph T. Sharkey, VdZlUOSlIlie pdgCfbtl

Kings apskrities demokra-

kaip pranešama, atsikrei
pia į rimtesnius žmones, 
idant jie sektų jo įtaką nu
raminimui besimu Šančių 
frakcijų.

Taikos darytojai išreiškė 
nuomonę, kad toliau tęsi
mas šitų ginčų išvystys ge- 
neralį plepališkumą, kad 
teismas ir demokratų par
tija prakišo žmonių pasiti
kėjimą.

Pasidalinimas lygus
Kaip dabar dalykai stovi, 

tai veik abi pusės lygios I 
klausime, būtent: ar teisė
jas Sobel turėjo legalę teisę 
j išmesti bylą iš teismo?

Kita grupė palaiko teisė
ją, kuomet pirmoji laikosi 

sausyje įvyks Tarybų Są- tos nuomonės, jog byla turi 
jungoje visų gyventojų su- eiti į aukštesnį teismą nuo- 
rašinėjimas (cenzas). Tai sprendžiu!: ar apkaltintieji 
pirmas po 1939 metų. Ma- turėjo tikrą ištyrimą teis- 
noma, kad šalis jau turi ne mišku būdu? 
mažiau 210,000,000 gyvento
ją

štai naujas pavojus. N. Y. 
Tribune (bal. 8 d.) žinia is 
Washington!) sako: Mūsų vy
riausybė laukia iš Indonezijos 
sukilėlių užsakymo ginklų!

žinia nepalieka jokios abejo
nės, jog į tokį užsakymų būtų 
atsiliepta teigiamai.

Suteikimas fašistiniams su
kilėliams ginklų įveltų mūsų 
šalį į pavojingą avantiūrą.

SOVIETAI DARYS 
GYVENTOJŲ CENZĄ
Maskva. — 1959 metų

Madridas. — Amerika 
pradėjo įrengti savo lėktu
vų ir laivų bazę ant Major
ca salos.

Su pirmadieniu, balandžio 
14 d., didžiojo Metropolitan 
Opera House salėje savo 
gastroles Amerikoje- pradės 

’ ear susi s Maskvos baletas. 
Iš viso yra pribuvę 106 ar-

ŠĮ SEKMADIENĮ: DIDELI PIETŪS SU ŠAUNIOMIS tįstai. New Yorke jie duos 
VAIŠĖMIS, REKORDUOTA LIETUVIŠKA MUZIKA! programas per dvi savaites. 
SU MELODINGOMIS DAINOMIS IR DISKUSIJOS1 Paskui patrauks į Chicagą, 

NEDARBO, KRIZĖS IR ATOMINĖS BOMBOS Clevelanda ir kitus didmies- 
REIKALAIS čius. Iš viso A m e r i k o j e

i - . i . .. Maskvos baletas gastroliuospatys smarkiai padainuoti.i t v. ... *J 1 dešimt savaičių.
Dar bus ir daugiau ko., Didžiojo New Yorko mu- 

Visi esame susirūpinę dau-zikos ir meno mylėtojuose 
gybe visokių reikalų. Siau-'šis Maskvos baleto atsilan- 
tėja nedarbas, gilėja krizė, ;kymas sukėlė didelį sujudi- 
ateina nauji dideli atominių; mą. Juk tai visiškai nau- 
bombų bandymai. Visi žmo-ijas, nepaprastas muzikos ir 
nės kalba apie tų bandymų! šokių meno istorijos atsiti- 
pavojus. Mokslininkai susi-ikimas. 
rūpinę. luoi^o

Tai, ot, šiais ir kitais 
dienu mums visiems i 
mais klausimais galėsime 
Pasikalbėti, ] 
ti. Lai šis visas popietis bus 
smagiai, sočiai ir naudingai 
praleistas!

Dar kartą: visos 
būkite Kultūriniame Cent
re, 110-06 Atlantic 
Richmond Hill, sekmadieni 
1 valandą po dvyliktos!

Jau visi žinote: 
dienį, balandžio 13 

įvyks 
Juos

neženočiai-singeliai I
Gausite ne tik didelius 

skanius pietus, bet ir įvai
riausių vaišių
Būsite palinksminti gražia 
rekorduota lietuviška muzi
ka su dainomis. Galėsime ir

valios.

Apiplėšė lietuvio 
šeimą

W i 11 i a m sbu rge t r cč i a( 1 i cm į 
plėšikai apiplėšė lietuvišką 
šeimą — Petrauskus. Šei
ma gyvena po num. 483

■ tadienį, balandžio 12 d., iš Grand St Plėšikai išsinešė 
'Richmond Hillio ir Biwkly-p^etą .daiktų ir apie ketu- 
no būrys lietuvių ruošiasi' riasdešimt do lenų, 
patraukti į Elizabeth, N. J-|I11X ~
Mat, ten įvyks didelis ir 1LD 185 kp. mitingas 
šaunus pobūvis pagerbimui K ( ,
labai gero, nuoširdaus seno Trečiadienį, rytoj, bal. 9 
veikėjo Aleksandro Skai-.d., vakare įvyks Lietuvių! 

Iraus. Tą mūsų darbininkų'Literatūros Draugijos 185 
, judėjimo veteraną mes visi kp. mitingas. Vieta žinoma: 
ypažįstame ir visuo- Kultūriniame Centre. Na- 

I met jį matome visuose di- riai prašomi susirinkti. Dar 
dėsniuose parengimuose, randasi keletas tokių, ku-

seną darbuotoją
Jau teko sužinoti, kad šaš-,

I puikiai pažįstame ir visuo- Kultūriniame Centre.

Dabar yra legališkų eks
pertų nuomonė, kad jei ši 
byla pasiliks pagal teisėjo 
Sobel nuosprendį, tai auto
matiškai taps lyg įstatymu, 
ir niekas nekreips domės į 
gyvybės apsaugą, kur bus

Elizabeth, N. J., ir Apylinkė

ŠAUNUS POKYLIS
Aleksandro Skairiaus Pagerbimui

Rengia L. D. S. 3-čioji Apskritis

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

Įvyks šeštadienį

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

Pradžia lygiai 7-tą valandą vakare

Norinčiųjų garsųjį 
'baletą pamatyti tiek 'tiautj, 

; šių i jog jau nebelengva tikietus 
rūpi- gauti.

pasidiskusuo- JAU NENAUDOS SENŲ

ir visi

Avė.,

BALTAGVARDIEČIAMS 
DAVĖ $450,009

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė 
teikė $450,000 pagalbos 
rusų baltagvardiečių, 
ba 1 tag v a r di eč i ai dabar
vena Hong Konge, Angl'jos 
kolonijoje. Jie iš Rusijos

su-

Šie 
g'Y-

revoliuciniu kovu

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

I.DS 11 kp. rengia šaunia 
rieby, balandž.io 19 d., 6:30 
Gedomino salėje. Kviečiame
dalyvauti. Rengimo Komisija.

(46-48)

vaka-
v. v., 
visus

Aš, Vitunskienė Ona. Adomo duk- 
, gimusi 
1 Prano 

šeimos.
jonas,
Ona,

1)0 

jo

Arlauskaitė, ieškau bro- 
Arlausko, s. Adomo, ir 
Mano adresas: Jezno ra- 

Punios paštas. Viiunskicnė 
Adomo, Lithuania, USSR.

Aš, Veronika Puišytė-Dirginčieuė, 
d. Jono, gyvenanti Jurbarko rajone, 
paieškau savo mielų giminaičių. 
Tetos Monikos Barčytės-Locaitienės, 
d. Juozo, arba jos vaikų. Atvykusios 
j Čikagos miestą maždaug 1904-5 m. 
Mieli giminaičiai atsišaukite šiuo 
antrašu: Jurbarko rajonas, Girdžių 
paštas, Bulvinių km., Veronika Pui
šy tė-Dirginčienė. Lithuania, USSR.

(46-47)

1904 M. VAGONŲ
Tarpe Ridgewood ir pie

tinės Brooklyn© dalies, išil
gai Myrtle Ave., kursavo 
seni mediniai viršutiniai 
traukiniai. Vagonai buvo 
gaminti dar 1905—1906 me
tais.

“Seniai” braškėjo, 
kėjo, o blogiausia, kad tar-į 
pe vagonų ir stočių platfor-! 
mų buvo tokia spraga, kadi 
žmogus galėjo įkristi. Su 
balandžio 11 diena jie jau 
bus. išimti iš naudojimo.

As, Urbutytė Bronė, Antano, gyve
nanti .Jurbaruo rajone, Gudelių kai- 

. me, paieškai! savo pusbrolių (gyve
nančių Boston, Mass.): Mankaus- 
kas Pranas, Antano; Mankauskas 
Antanas, Antano; Norkus Pranas, 
Prano.
site, laišką rašykite šiuo 
Jurbarko rajonas, Girdžių 
Gudelių kaimas, Urbui yl ei 
Antano, Lithuania, USSR.

Mas?
Antano;

Antano;
Mieli broliai, jei atsišauk- 

adresu: 
paštas, 
Bronei, 
(46-47)

Prašau atsiliepti, jeigu esate gy-!,. 
vi. T. Thomai ir Marijona Thomaiį 
šeimos. Anksičau gyveno 140 —78th 
St., Apt. A-6, North Bergen, N. J. 
Atsakymą prašau siųsti šiuo adresu: 
Jiezno rajonas ir miestas, Salomėjos 
Neries g-vė, A-3, Domicėlė Kandro-

traŠ-'tienė (d. Andriaus), Lithuania, 
! USSR. <46-471

HELP WANTED—FEMALE

AUKOS KOVAI 
PRIEŠ VĖŽĮ

New Yorko mieste 
. sukelti apie du milijonus! 

dolerių kovai prieš vėžio Ii-' 
gą. Vien Queens dalyje au
kas renka virš6,000 žmonių.: 
Jie nori surinkti $300,000. ky

šiam darbui vadovauja; , 
Cancer Crusade organiza- 

'cija. ' i

“Excellent Opportunity!
Immediate openings *

GRADUATE
NURSES

Director and Staff tor 25-bcd hos- 
jpital in southeast Louisiana. Salary, 

. ■ general duty, $275. Floor superin- 
nOl'i ' tendent, $300; director $350 per

I month with differentials for evening 
and night duty, 5 day, 40 hour week.

PERMANENT
Liberal personnel policies including 
vacation and sick time. 1 meal per 

Apply, write or wire.

LADY OF THE SEA 
GENERAL HOSPITAL

P. O. Box 68
Galiano, Louisiana

Providence, R. I. — Mirė 
rašytojas E. Paul.

dėsniuose parengi m u o s e .
Pagerbimą ruošia LDS ap- rie esate nepasimokeję 1958; L — 
skritis, kurioje Aleksandras metų duoklių.' Susimildami, s kuris įvyks 12 d.

CLEVELAND, OHIO 
LLD 22 kp. ruošiasi prie baliaus, 

. balandžio. LDS 
. .v.-i . • i * i -i klubo salėkh 9305 St. Člair Avo.taip seniai ir taip ištikimai i pasimokekite. , seimininkės du6s gerą vakarienę už

darbuojasi. 1 Kuodos ValJvba i $1-()0- ir‘ kuric turčs «ražius Tai.’gu"
Kiek man žinoma, tai jau 

yra važiuot pasiruošę Pet
ras G r a b a u s k as, Jonas 
Siurba, Joe Weiss, Jonas 
Grybas ir Antanas Bimba. 
Neabejotina, jog šiame po
kylyje iš Didžiojo New Yor
ko svečių bus dar daug 
daugiau.

LLD 1 kp. susirinkimas
iLLD 1-ios kuopos susirin

kimas įvyks 11-tą balandžio, 
7-tą v. v., 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Prašo
me narius dalyvauti ir laiku 
susirinkti.

i čius, gaus dovaną, .bus ritinami kiau- 
I Kiniai — irgi su laimėjimais.
i šokiams gros A. Pleiko - S. Sal- 
jdausko orkestrą. Kviečiame visus 
į dalyvauti ir linksmai praleisti laiką.
Komisija. (44-46)

PATARNAUJAME
Vestuvėms, Baliams, Parems ir 

Kitokiems Pokiliams.
ANTUNS

96-43 Springfield Blvd.
Queens Village, N. Y.

Paminėkite šj skelbimą 'dėl 
spec i a 1 a us pa ta r na v i m o.

HO. 8-6400

LABORATORY
T ECH NICIA N WANTED

For 25 bed Hospital in Southeast 
Louisiana. Salary $350 with period
ical increases after 90 days to $400. 
Liberal personnel policies including 
vacation. - Write, call or wire

Paul J. Terrebone
LADY OF THE SEA

GENERAL HOSPITAL
Box 68 Gallano, Louisianap. o.

vedami panašūs keliai ar 
kitokie projektai, kur būti
nai reikalinga apsauga, ap
tvėrimas dirbamos vietos.

DR. C. OBALLE
Europietis M. D. ir Chirurgas 

Baigęs Heidelberg & 
University of Berlin

170 Bristol St., Brooklyn
(Tarpe Sutter & Pitkin Aves.) 

Kasdien nuo 10 iki 7 v. v. 
Šeštadieniais 10 iki 2 v.

HY. 5-3378

3

Valdyba
599

IŠPARDAVIMAS
Naujų ii' Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Baltinių.
Pertaisymai Veltui, f
LUTA CLOTIIING

VV. 1871h St. (St. Nicholas Ave.)
IRT 191st. St.

Rodymai Kasdien per Velykų Savaitę 10—2:30 ir 8:30

DABAR REZERVUOKITE DĖL PUIKAUS TODD-AO !
Išklausykite gra
žios muzikos ir 
pamatykite 3-di- 
incnsion spalvoti) 
perslutymi) <as 
vakari} nuo 8:30.

Dienomis 
TREC., ŠEŠT.. 
ir SEKMAI), 
nuo 2:30 vai.

Criterion
B'w«y * 45th St. • JU 2-1796 • JI) 218W

BUODY ADLER. . . . . JOSHUA LOGAN
Color by TECHNICOLOR® • Produced at 20th Century-Fox 

■ A MAGNA Production

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

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

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

NEWARKO RASTINĖ ATDARA SĖST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RAŠTINĖ ATDARA šEšT. IR SEKMAD., 9 V. K. IKI 6 V. V.

78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

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

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

11601 Jos. Campau Ave. 
Detroit 12, Mich. 
TO'vnsend 8-0298

1241 Ašhlund Avė.
Chicago 23, Ill.
HUmbold 6-2818

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

Mes dabar esame savo naujoj 
vietoj. Darbas taip pat atlieka
mas, su pasitikėjimu ir garantija. 
Kainos žemos. šis skelbimas 
vertas $1.00, kai ateisite.

CITY WIDE SERVICE
92-23 91st Avė.

Woodhaven 21, N. Y.
Virginia 7-3333.

Visos Nuotakos yra gražios, 
kuomet dėvi sukneles nuo—

Original 
Stelle-Suzette, Ine.

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

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

PAMINKLAI
S. & S. MEMORIALS

Tinkami Paminklai 
Visose Kapinėse 

Lengvi Išmokėjimai 
Visi Paminklai Certifikuoti 

ir Garantuot i.
602 Greenwich St.

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

John Hurley Sons
Išdirbėjai visokių "Šepečių

Taipgi
Šepečiai Specialėm Mašinom 

Pilna Garantija
51 Wyona St., Brooklyn.

AP. 7-0600.

John Krauss, Inc. 
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. V. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

Business Opportunity

Staton Island, N. Y. Express biz
nis pardavimui. Priversti greitai 
parduoti, kaina prieinama. įsteigta 
virš 40 m. Gera jeiga. Kreipkitės 
tuoj. E L. 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

A fine buy. Convince yourself.
VI. 7-6046. VI. 7-7077.

(42-48)
sSsftts aSa aS* iA ——A — —i— ——T* —!• AT— — T— •T* •! — —A—

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St.

Ar Turite Televizijos Bėdų?
Kodėl turėti prastą rodymą? 

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

County Radio-T-V
Service

716 Richmond Ave.
Port Richmond, S. I.

Gibraltar 8-0850.

6 pusl.-Laisvč (Liberty)--Penktad., bal. (April) 11, 1958

A
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