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KRISLAI
Dėl LLD suvažiavimo.
Stasys Kapnys.
“Laisvė” Dzūkijoje.
“Toli nuo Tėvynės.”

Rašo R. Mizara

Taip, tenka visu uolumu 
ruoštis prie Lietuviu Literatū
ros Draugijos suvažiavimo, 
šaukiamo liepos men. pradžio
je Pittsburgh e.

Negalima sutikti su' ta nuo
mone, kad mūsų Draugija at
sisakytų nuo knygų leidimo. 
4eigu ta nuomonė būtų priim
ta, tai prasidėtų organizacijos 
laidojimas.

Per pastaruosius kelerius 
metus LLD nariai gavo šias 
knygas:

“Amerikos prezidentai“
“Straipsniai iš istorijos“ 
“Atsiminimai ir dabartis“ 
“Medicinos istorija“
Argi ne kiekviena tų knygų 

naudinga ?
O šiais metais Draugija 

duos savo nariams Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus memuarų kny
gą, kurią jis baigia rašyti.

Girdėjau, L. Prūseika galvo
ja apie parašymą knygos iš 
Amerikos lietuvių istorijos, o 
K. Petrikienė renka medžiagą 

.apie J. Šukį.

Man rodosi, LLD suvažiavi
mas turėtų gvildenti dalykus 
lyšium su organizacijos tvirti- 
ni|mu; reikėtų, kad, LLD (jos 
kuopos ir apskritys,’o taipgi ir T ’ » • ’ |pats Centras) taptų vbikl’esrtė, 
i engtų daugiau apšvietos rei
kalais mitingų ir spektaklių.

Reikėtų dėti pastangų įtrau
kimui organizacijon daugiau 
naujų narių.

S. m. kovo mėn. 17 d. Vil
niuje mirė rašytojas Stasys 
Kanaipenis - Kapnys, eidamas 
šešiasdešimt antruosius metus.

z

S. Kapnys gimė 1896 m. Šir
vintų valsčiuje, Veiverių kai
me. Rašyti pradėjo 1926 me
tais. 1956 metais buvo išleis
ta rašytojo kūrinių “Rinkti- 
tinė.”

“Tėvynės balse“ skaitau ži
nelę iš Varėnos:

“Laisvės” laikraštis labai 
populiarus varėniškių skaity
tojų tarpe...”

O iš Daugų rašo Ona čes- 
^nulevičiūtė, rajoninės biblio
tekos vedėja, kad ten “Lais
vė” taipgi “eina iš rankų į 
rankas.”

Smagu, kad ir Dzūkijoje 
mūsų laikraštis mielai pasitin
kamas !

Lietuvos žmonės, turį Ame
rikoje giminių, galėtų papra
šyti, kad užsakytų jiems 
‘Laisvę.“ Nemokamai laikraš
čio siuntinėti visiems mes ne
galime; esame per biedni.

Atsimenu, 1911-1812 me
tais, kaj mano tėvas gaudavo 
“Laisvę,“ ji ir tuomet buvo po
puliari. Tik, deja, tuomet 
Dzūkijoje daugelis žmonių bu
vo beraščiai...

Ne taip yra šiandien!

Skaitau buvusių piet-ameri- 
kiečių knygą “Toli nuo Tėvy
nės.” Knygą parašė grįžusieji 
į Tarybų Lietuvą.

Knyga įdomi. Jos recenziją 
baidysiu parašyti žurnalui 
“Šviesai”!
^šiemet, beje, sukaks 30 me
tų, kai grįžau iš Argentinos.

Indonezija laimėjo 
didelę pergalę

Jakarta. — Indonezijos 
vyriausybės karinis laivy
nas, orlaivynas ir armija 
bendromis pastangomis 
sumušė sukilėlius ir užėmė 
Padango miestą.

Padange buvo sukilėlių 
centras. Valdžios kariniai 
laivai ir transportai iškėlė 
armijos dalinius į šiaurę .ir 
pietus nuo miesto, o lėktu
vai nuleido parašiutininkus.

Sukilėliu verstinai sumo
bilizuoti žmonės į armiją 
mažai priešinos. Vadai pa

Islandų protestas 
Amerikos valdžiai

Reykjavikas. — Islandi
jos užsienio ministras įtei
kė protestą Jungtinių Vals
tijų atstovui Olssonui jūrų 
pakraščių reikale. Amerika 
stoja už tai, kad tik šešių 
mylių jūrų atsta nuo sau
sumos būtų skaitoma teri
torijos vandenimis.

Islandijoje visos partijos 
susivienijo protestui, nes 
sako, kad tada kitos valsty
bės išgaudytų -jos srityje 
visas žuvis.

SPROGIMAS PADARĖ
NAUJĄ EŽERĄ ,

Maskva. — Tarybiniai in
žinieriai sprogimo pagalba 
užtvenkė Murgabo u p ę, 
T u r k m e n’ų respublikoje. 
Sprogimas išvertė 50,000 
kubiškų pėdų uolą ir už
tvenkė upės tekėjimą. Susi
darys didelis ežeras, iš ku
rio bus apdrėkintas 25,000 
akrų žemės plotas.

11,300 ŽMONIŲ 
ŽUVO GAISRUOSE

Boston, Mass.— 1957 me
tais Amerikoje 11,300 žmo
nių žuvo gaisruose. Tais pat 
metais, kitokiose namų ne
laimėse žuvo per 6,500 žmo
nių. Virš 10,000 darbininkų 
neteko gyvasties industrijo
je. Bet daugiausiai gyvas
čių atima, tai automobilių 
nelaimės.

VOROŠILOVAS JAU 
ATVYKO VARŠUVON
Varšuva. — Tarybų Są

jungos prezidentas Klemen- 
tis Vorošilovas jau atvyko 
Varšuvon. Jį sutiko vyriau
sybės žmonės ir masės mies
to gyventojų. Vorošilovas 
išbus Lenkijoje apie savaitę 
laiko. Jis jau yra 77 metų 
amžiaus.

Kaip greitai laikas bėga! Ro
dosi tik vakar atsisveikinau su 
mielais argentiniečiais.

Išvykdamas sakiau:
—Dar pasimatysime, drau

gai;..
Galvojau, jog gal teks pro

ga dar kartą Pietų Ameriką 
aplankyti. Dabar, tačiau, at- 
lodo: jei teks kada nors pa
simatyti, tai — tik Lietuvoje, 
nes vis daugiau ir daugiau 
Pietų Amerikos lietuvių grįž
ta į savo gimtąją šalį...

bėgo į raistus.
Vyriausybės armijos dali

niai sudavė sukilėlių gru
pėms smūgį ir Toba ežero 
srityje. Taigi užsienio kapi
talistų sukurstytas ir re
miamas sukilimas susmuko. 
Indonezijos liaudis pasirodė 
suprantanti savo reikalus.

Kairas. — Gamal Nasser, 
Jungtinės Arabų Respubli-1 
kos prezidentas, pareiškė, 
kad respublika nori gerų 
santykių su Amerika.

Sovietai pirktų 
Amerikos prekių

New Yorkas. — M. Men- 
šikovas, Tarybų Sąjungos 
ambasadorius, kalbėjo Wal
dorf-Astoria viešbutyje biz
nierių bankete. Jis apgailes
tavo, kad 1951 metais Ame
rika nutraukė prekybos, su
tartį su Tarybų Sąjunga.

Menšikovas sakė, jog iš 
prekybos būtų daug naudos 
abiejoms šalims. Sovietai į 
Ameriką gabentų tik tokių 
prekių, kokių amerikiečiai 
norėtų. Sovietai pirktų 
Amerikoje geležinkeliams 
reikmenų, radijo, televizi
jos priimtuvų ir kitko. To
kia prekyba Amerikoje ma
žintu nedarbą.

TITO EINA SAVUOJU 
KELIU Į “SOCIALIZMĄ”

Belgradas. — Atsidarė 
Jugoslavijos Komunistų Ly
gos suvažiavimas. Tito par
tijos organas “Borba” rašo, 
kad suvažiavime nėra Ta
rybų Sąjungos ir liaudiškų 
respublikų broliškų atsto
vų. Rašo, kad kitų šalių ko
munistai nesutinka su ju
goslavų programa.

ATVYKO SOVIETŲ 
KARININKAI

New Yorkas.. — Penki ta
rybiniai karininkai atvyko į 
Ameriką dalyvauti jubilie
jaus parengime. Amerikie
čiai, kurie pirmieji susitiko 
su Sovietų kariais kare 
prieš Hitlerį 1945 m., dabar 
rengia sukakties atžymėji- 
mui parengimą. Jie užkvie
tė tarybinius karininkus. ’.

JAU PASENO 48 
KARO LAIVAI

Norfolk, Va. — Karinis 
laivynas išims 48 laivus, iš 
veiklos. Jų tarpe yra lėk
tuvnešiai “Boxer”, “Philip
pine Sea”, “Princeton” ir 
“Leyte”, keturi kruseriai, 
desėtkai naikintuvų ir sub- 
marinų.

Laivų pastatymas kaina
vo bilijonus dolerių. Dabar 
jie pripažinti “pasenusiais”, 
nes turi užleisti vietą nau
jai pastatytiems.

Londonas. — Mirė admi
rolas A. D. Cochrane, su
laukęs 73 metų.

Prasidėjo atstovų 
pasitarimai

Maskva. — ’Pereitą ket
virtadienį įvyko pirmas am
basadorių pasitarimas. Ja
me dalyvavo Anglijos, Pran
cūzijos, Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų atstovai. 
Sovietus atstovavo A. Gro
myko, užsienio ministras.

Po pirmojo pasitarimo 
Prancūzijos atstovas sakė, 
kad “nepadaryta nei žings
nio pirmyn”.

Prašė prezidento 
mažiau "golfinii"A

Washingtonas. — Tarpe 
prezidento Eisenhowerio ir 
kongresmano James C. 
Wright, iš Texas, iškilo gin
čas golfo ir nedarbo klausi
mais. Kongresmanas 
Wright buvo nuėjęs į Baltą
jį namą ir norėjo matytis 
su prezidentu pirma, negu 
j:s vetavo upių reikalais bi- 
lių. Vienas iš prezidento 
žmonių, Jack Anderson, pa
reiškė, jog “prezidentas ne
turi laiko”.

Kongresmanas..sako, kad 
prezidentas; ruošėsi vykti 
lošti “golfą”. Po to Eisėn- 
howeris - vetavo upių reika
lai bilių. Todėl kongresma
nas pareiškė, kad būtų ge
riau, “jeigu Eisenhoweris 
mažiau rūpintųsi golfu, o iš
važiuotu i mažesnius mies
tus ir patsai pamatytų, kad 
reikia kas nors daryti upių 
sutvarkyme ir nedarbo su
mažinime”.

“Aš nežinau kongresma
no, kuris tą patarė,” sakė 
prezidentas. “Bet aš ‘ ma
nau, kad esu daugiau ap

SKRIDIMAI SU ATOMŲ 
BOMBOMIS PAVOJINGI
Londonas. — Anglijos 

spauda rašo, kad Amerikos 
skraidymai su atomų bom
bomis linkui Tarybų Sąjun
gos yra pavojingi taikai. 
Darbiečiai iškėlė protestą.

Gauta pranešimai, iš Ki
nijos, Vokietijos ir Prancū
zijos, kad ir ten žmonės į 
tai žiūri kaipo į pavojų tai
kai.

RIMTI KALTINIMAI 
PRIEŠ AMERIKIEČIUS
Maskva. — Tarybų Są

jungos užsienio ministras 
Gromyko iškėlė kaltinimą 
Jungtinėms Valstijoms, kad 
jų bombiniai lėktuvai su 
atomų ir hidrogeno bombo
mis skraidžioja linkui Ta
rybų Sąjungos. Pradžioje 
Amerikos viršininkai sakė, 
kad tai “melas”'. Bet vėliau 
jie prisipažino. Reikalas at
sidūrė Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje.

Damaskas. — Sirijos vy
riausybė pranešė, kad virš 
400 turkų buvo įsibriovę į 
Siriją. Įvyko susišaudymai. 
Po to turkai pasitraukė.

Nori pašalinti 
seną įstatymą

Washingtonas. — Spau
dos atstovams reikalaujant 
Buto nariai nutarė atšauk
ti 1789 metų įstatymą. Tari
mas pasiųstas į Senatą už
tvirtinimui.

Spaudos atstovai protes
tavo, kad vyriausybė pagal 
tą įstatymą neišduoda daug 
žinių, būtent liečiančių mili- 
tarinius reikalus ir finan
sus.

lankęs mažų miestų ir far-, 
mų, negu jis”.

KongresmanaSf sako, kad 
jis apgailestauja, jeigu už
gavo prezidento jausmus, 
bet prideda: “Gal jis ir dau
giau matė, nes yra senesnis, 
tai turėjo daugiau progų... 
Aš esu dar tik 35 metu am
žiaus... Bet žinau, kad pre
zidentas labai dažnai lanko 
savo farmą. Gettysburg, 
Pa., taipgi buvusio Baltojo 
Namo sekretoriaus - iždi- 

■ pinko . .George Humphrey 
farmą Thofriašville, Ga., ir 
dažnai važiuoja, golfinti į 
Augusta, Ga.

Toliau, kongresmanas sa
kė: nors prezidentas sakosi 
daug matęs,, bet, ar jis ma
tė upių potvynius, kurie pa
daro žmonėms baisių nuo
stolių. Ir pridėjo: “Jeigu 
prezidentas būtų matęs po
tvynius, žmonių nelaimes ir 
nuostolius, tai jis nebūtų ve
tavęs upių reikalais biliaus”.

Wright toliau nurodė, 
kad skirti pinigai upių ap
tvėrimui būtų pasitarnavę 
ir nedarbo mažinimui.

IR CHURCHlLLAS Už 
VIRŠŪNIŲ SUEIGĄ

New Yorkas. —• Žurnalas 
“Look” išspausdino Chur- 
chillo straipsnį. Senas diplo
matas rašo, kad prie dabar
tinių ginklų pasaulis nebus 
saugus, jeigu nebus susita
rimo. Jis rašo, kad. karas 
“būtų bendras susinaikini
mas”. Churchillas rašo, kad 
negalima atsisakyti nuo vir^ 
šūnių konferencijos.

ŠAUDĖ Į MINIŠKAS 
IR POLICININKUS

Trenton, N.J. — Louis F. 
Marrero, 24 metų amžiaus, 
šaudė į miniškas. Trys pa
šautos ir jos yra' ligoninėje. 
Pašovė ir vieną praeivį žmo
gų. Kada apsupo jį virš 70 
policininkų, tai jis policinin
ką pašovė. Iš policijos apgu
los Marrero ištrūko. Vėliau 
jis pasidavė Pennsylvania 
valstijoje.

BIDAULT BANDO 
SUDARYTI VALDŽIĄ 
Paryžius. — Francūzijos 

prezidentas Rane Coty pa
kvietė G. Bidaultą sudaryti 
naują Francūzijai vyriau
sybę. Bidault ir seniau yra 
buvęs valdžios priešakyje.

Belgijoje atsidarė 
pasaulinė paroda

Brusselis. — Belgijos sos
tinėje Brusselyje atsidarė 
Pasaulinė paroda. Parodą 
atidarė Belgijos karalius 
Baudoinas. Joje dalyvauja 
keturiosdešimts viena šalis 
ir Vatikanas.

Dar daug yra nebaigtų 
įrengti paviljonų, jų tarpe 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos.

Kaip pasaulyje, taip ir 
Pasaulinėje parodoje lenk
tyniavimas eina tarpe Tary
bų Sąjungos ir Jungtinių

Naujas įstatymas 
auto reikalais

Albany. — New Yorko 
valstijos gubern a t o r i u s 
Harrimanas pasirašė naują 
įstatymą automobilių reika
lais. Visi New Yorko valsti
jos automobilių savininkai 
verstinai turi apdraudą.

Bet atsitinka nelaimių su 
automobiliais iš kitų valsti
jų, kurių savininkai neturi 
apdraudos, arba nuo nelai
mės pabėga. Tokiais atsiti
kimais ir apsidraudęs* netu
ri atlyginimo.

Naujas įstatymas reika
lauja, ’ :'kad r apšidraudtisio 
nuostolius -'padengtų • ap
draudos kompanija. Bet su 
1959 metais bus pakeltos ir 
apdraudos kainos.

VĖL BANDĖ RAKETĄ 
“THOR” — JI SPROGO

• Cape Canaveral, Fla.— 
Karinis orlaivynas vėl iššo
vė į erdvę raketą “Thor”. Ji 
vos pakilo ir susprogo. Vie
ptos raketos “Thor” paga
minimas atsieina virš mili
joną dolerių. Karininkai sa
ko, kad ji turėtų pasiekti 
už 1,500 mylių, bet ji vis 
sudega laike bandymų.

GROMYKO TARIASI 
SU ATSTOVAIS

Maskva. —- Gromyko, Ta
rybų Sąjungos užsienio mi
nistras tariasi skyrium su 
ambasadoriais. Jis buvo pa
sišaukęs Anglijos, Francū
zijos ir Jungtinių Valstijų 
ambasadorius. Tariasi vir
šūnių konferencijos reika
lais.

Bergen. — Du norvegų 
laivai išsisuko iš pavojaus 
Greenlandijos srityje.

TAKSŲ REIKALAI IR 
VIEŠI DARBAI

Washingtonas. — Sena
tas nutarė, kad vyriausybė 
skirtų bilijoną dolerių vie
šiems darbams. Pinigai tu
rėtų būti skolinami valsti
joms. Buvo nurodymų, jog 
iš pirmiau skirtų paskoloms 
kontraktoriai mažai prašo, 
nes. jie negali pastatytų na
mų parduoti. M. Eccles sa
kė, jeigu nebus taksai nu
mušti) tai žmonės negalės 
pirkti, nes jiems stoka pi
nigų.

Valstijų. Amerika jau išlei
do $14,000,000 šiai parodai.

Amerikos paviljonas yra 
apvalas, priešakyje turi 
fontanų aikštę, teatrą su 
1,100 vietų. ' v

Tarybinis paviljonas yra 
keturkampis, daug didesnis 
už amerikinį ir turi teatrą 
su 1,500 vietų. Atidarymo 
dienoje tarybinis paviljonas 
su sputnikų modeliais buvo 

! pirmoje vietoje žmonių dėr 
! mesio. : -

“Dulles dar parodys, 
ką jis gali”

Washington^. — “Į vir
šumų konferenciją gal bus 
nu termitas Valstybės sekre
torius”, rašo “L. I. Press”. 
“Bet John Dulles dar paro- . 
dys, ką jis gali”.

Dienraščio koresponden- ' 
tas rašo, kad Dulles netiki į 
jokį susitarimą tarpe Jung- ‘ 
tinių Valstijų, jų talkininkių 
iš vienos pusės, ir Tarybų 
Sąjungos — i“ kitos. Būda- ' 
irias tokio Įsitikinimo Dulfeg ’ 
priešinasi tai konferencijai.

: ALĄSKOJE ŽEMĖ f 
DREBĖJO IR SPRČGO, ’
Fairbanks. —; 270 mylių ’į< 

šiaur-vakarus nuo šio mies- 
į to žemė sprogo. Tas įvyko 
balandžio 7 diena laike že
mės drebėjimo. Plyšys yra 
vienos pėdos pločio, dešim
ties pėdų gylio ir apie my
lios ilgio.

TRUMANAS IR 
NIKSONAS

Washingtonas. — Laike 
prezidentinių rinkimų Nik- 
sonas Trumaną išvadino 
“išdaviku”. Vėliau į sureng
tą banketą Niksono pager
bimui buvo pakviestas ir 
Truh bet jis parakė 
laišką:

“Aš nesėdėsiu prie vieno 
stalo su Niksonu. Jis neat
šaukė savo pareiškimo, ku
riame mane vadino ‘išdavi
ku’. Bet jeigu jis ir atšauk
tų, tai tas nepakeistų mano 
jausmų...” vf

4 AMERIKOS KARO 
LAIVAI VOKIETIJAI
Bremerhaven. — Atplau

kė keturi Jungtinių Valsti
jų kariniai laivai naikintu
vai, kuriuos davė Vakarų 
Vokietijos laivynui. Jie yra 
moderniški, greiti ir turi 

Įpo 2,750 tonų įtalpos. Ame
rika yra pažadėjus ir dau-, 
giau karinių laivų Vokieti
jai.

P.naga. — Čekoslovakijos, 
Lenkijos ir demokratinės 
Vokiečių Respublikos- už
sienio ministrai laikė kon
ferenciją. Jie vėl pakartojo 
siūlymą, kad Europoje būtų 
įsteigtas neutrališkas ruož
tas.
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Kalbant apie taikę sambūvį
JAUNAS AMERIKIETIS pianistas, Van Cliburn, 

nuvyko į Maskvą savo laimei išbandyti. Nuvyko jis daly
vauti tarptautiniame smuikininkų ir pianistų konteste, 
kuris įvyko garsiojoje Čaikovskio salėje.'

Van Cliburn pianistų konteste laimėjo pirmą premi
ją, nežiūrint to, kad konteste dalyvavo visa eilė tarybi
nių ir socialistinių šalių RINKTINIŲ jaunų pianistų. 
Van Cliburn laimėjo, nežiūrint to, kad teisėjų (džiūrės) 
daugumą sudarė tarybiniai muzikai — galima sakyti, 
Tarybų Sąjungos muzikiniai gigantai, milžinai.

Ir tai aiškiai visam pasauliui parodė, kaip Tarybų 
Sąjungos žmonės žiūri į muziką ir į muzikus.: jie bešališ
ki, jie pripažįsta nuopelną tam, kas jo užsitarnauja, ne
paisant, iš kur ir kas jis.

23 metų amžiaus vaikinas, kilęs iš Teksu valstijos, 
vienu ypu patapo pasauline figūra, asmenybe, pasaulinio 
mąsto muziku. Tai jam suteikė Maskva, kuri šiuo metu 
vyrauja kultūros pasaulyje. Van Cliburn gavo aukso me
dalį, jis gavo ir 25,000 rublių dovaną.

Van Cliburn Maskvoje buvo . priimtas taip šiltai, 
kaip savo tėvų pastogėje. Be kitko, jis skambino koncer
te ir vienoje Kremliaus salių, stebint Tarybų Sąjungos 
vyriausybės nariams, taipgi svečiams iš užsienio.

Pats Chruščiovas Van Cliburną šiltai pasveikino, su 
juo kalbėjosi, jį gyrė, jam, kaip jaunam žmogui, davė 
patarimų, komplimentų, kad jis toliau dar smarkiau pro
gresuotų muzikos mene.

Taip, Van Cliburno laimėjimas Maskvoje buvo kas 
tokio nepaprasto, kas tokio didelio, ilgai atmintino 1

TOS PAČIOS DIENOS (balandžio 14 d.) vakarą, 
kada pianistas, amerikietis Kremliuje savo talentu žavė
jo rinktinę publiką, New Yorko Metropolitan Operos te
atre, kur telpa arti 3,000 publikos, tarybiniai meni
ninkai stebino ir žavėjo kupiną salę žiūrovų.

Čia tą vakarą pradėjo gastroles Moisiejevo Šokėjų 
ansamblis iš Maskvos, — viso, apie 100 menininkų. Čia 
taipgi buvo’ rinktinė publika — daug žymių amerikiečių 
menininkų, rašytojų, švietėjų, visuomenininkų; čia buvo 
nemaža ir diplomatų — visokių tautų atstovų,’taipgi ir 
du Tarybų Sąjungos ambasadoriai: Michailas A. Menši- 
kovas ir Arkadijus A. Soboliovas.

Tarybiniai menininkai-šokejai parodė amerikiečiams 
tai, ko jie ligi šiol nebuvo matę. Sužavėta publika be pa
liovos jūojo katutes, šaukė “bravo—bravisimo!”, kartojo 
“bis!” Žodžiu, tarybiniai menininkai savo didžiu talen
tu, savo išsimokslinimu užkariavo amerikiečių širdis!

Kai kurie meno kritikai ant rytojaus, rašydami 
spaudai, prisipažįsta, kad nesuranda žodžių apibūdini
mui viso to, ką matė tarybinių šokėjų spektaklyje. New 
York Timeso bendradarbis John Martin sako, geriausia 
bus pasakyti, jog visa tai, ką tarybiniai menininkai at
lieka, yra “stupendous” —stebinąs, milžiniškas dalykas!

Tiesa, bulvarinė spauda bandė pasišaipyti, minimi
zuoti tai, ką tarybiniai svečiai-menininkai atliko, bet ir 
toji spauda priversta pripažinti didelį nuopelną tarybi
niam menui ir menininkams.

KĄ GI VISA TAI reiškia? Kodėl mes matėme rei
kalo čia pabrėžti tai, kas praėjusią savaitę maž daug 
tuo pačiu kartu įvyko Maskvoje ir New Yorke?

Visa tai reiškia, mūsų nuomone, gerą kultūrinio 
bendradarbiavimo pradžią. Taip, pradžia labai gera, 
graži, ir jei Dulleso politika kelio nepastos, tikėkime, 
kad kultūriniai ryšiai tarp Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos. tautų tvirtės.

Neužilgo į Tarybų Sąjungą žada vykti su gastrolė
mis garsusis Philadelphijos Simfonijos orkestras. O mes 
gal būt greit matysime Amerikoje ir daugiau tarybinių 
menininkų, socialistinės kultūros atstovų.

Mes. žinoma, pageidautume, kad Hurokas ar kas ki
tas pakviestų iš Tarybų Lietuvos Vilniaus Dainų ir Šokių 
ansamblį su gastrolėmis. Bet abejojame, ar tai greit bus. 
Mat, Dullesas Tarybų Lietuvos dar vis nebepripažįsta; 
jam tokia šalis dar- visai nesanti, o kol nepripažįsta, 
tol jis, matyt, pasiryžęs neįsileisti čion Tarybų Lietuvos 
menininkų.

N. CHRUŠČIOVAS, išklausęs amerikiečio Van Cli
burno koncerto, sakė jam ir tiems, kurie dalyvavo su 
juo konteste daug maž taip:

—Matot, mes čia neturime apskrito stalo politinėms 
konferencijoms, tačiau turime gerą taikaus sambūvio 
(ko-egzistencijos) pavyzdį!...

Taip, mes manome, jei tik valdžios nekliudytų, tai
kus, žmoniškais sambūvis tarp tautų greit suklestėtų. 
Tegu tik vyksta į Tarybų Sąjungą daugiau amerikinių 
menininkų, kultūros darbuotojų, ir lai jie susipažįsta su 
tarybinių tautų gyvenimu ir svetingumu.

Tegu Amerika įsileidžia visų tarybinių tautų kultū
ros atstovus, lai jie prodo čia, “ką gali”, ir tesusipažįsta 
su amerikiečiais, mūsų gyvenimu, mūsų kultūra.

Visa tai labai labai padėtų atversti naują taikaus 
žmoniško sambūvio lapą!

Was ką tašo it lako
TODĖL, KAD KITO 
KELIO JIE NEŽINOJO...

Neseniai Kanadoje praėjo 
federaliniai rinkimai. Prieš 
rinkimus buvo kalbėta apie 
didelius liberalų par t i j o s 
laimėjimus. Bet kalbos kal
bomis ir pasiliko. Kaip ži
nia, rinkimus laimėjo vieš
pataujančioji konservatorių 
partija.

Kodėl?
Į šį klausimą puikiai at

sako kanadiečių “Liaudies 
Balsas.” Laikraštis sako:

Praėjusieji rinkimai į fede 
i alį parlamentą rodo, kad 
žmonės ieško geresnės val
džios. Jie nusisuko nuo libe
ralų, nuo socialdemokratų, net 
ir nuo CCF. Jie nusivylę vi
sais. Ir labai teisingai. Nei 
vieni, nei kiti neatsakė esan
čiai padėčiai. Jie neturėjo pla
no nei dėl sutvirtinimo taikos 
tarptautiniu mastu. Visi tupi
nėjo, barėsi dėl mažmožių. 
Nei vieni, nei kiti tvirtai neiš
stojo ten, kur reikėjo.

Kodėl jie pakrypo prie kon
servatorių ? Jie pakrypo prie 
konservatorių todėl, kad kito 
kelio nežinojo. Jie balsavo už 
konservatus "todėl, kad pasta
tyti prie valdžios kitus žmo
nes. Gal gi jie duos ką geres
nio. Progresyvė darbininkų 
partija dar nedaugeliui pažįs
tama. O prie to, juk ji visuo
met ir visų partijų spaudos bu
vo niekinama, nežiūrint to, 
kad bevelk visds kitos partijos 
per rinkimus, norėdamos pa
traukti j save balsuotojus, 
naudojosi tos partijos seniai 
keliamais obalsiais. Kartais 
net juokinga atrodė, kuomet 
konservatoriai savinos! darbi
ninkų partijos p r o g r a m o s 
punktus.

Ne mums kanadiečius 
mokyti. S u t'i n k a m e su 
“Liaudies 6alsu,f” kad “gy
venimas yra geriausia mo
kykla” ir kad sekanti ket- 
veri metai parodys, ar iš
mintingai jie pasielgė pasi
rinkdami k o n s e r v atus.” 
Mums, tačiau, atrodo, kad 
jie padarė didelę klaidą, 
nedaug balsų tepaduodami

už Progresyvūs darbininkų 
partijos kandidatus. Kana
doje reikia kovingos, ener
gingos opozicinės partijos. 
Tokia partija, kaip pasiro
dė, negali būti nei liberalų, 
nei CCF. Tokią kovingą 
konservatoriams opoziciją 
gali sudaryti tiktai Progre
syvė Darbininku partija.

IZRAELIS IR JO ATEITIS
Nesutikimai tarpe .jaunu

tės žydų valstybės Izraelio 
ir arabiškojo pasaulio kelia 
didelį nerimą tame pasau
lio kampe. Iki šiol visos pa
stangos nešūsi pratimus 
baigti nėra/davusios teigia
mų rezultatų.

Dienraštis ’“Vilnis” (bal.
16 d.) teisingai pastebi:

.. Arabai, o visų pirmiausia 
Jungtinė Arabų Respublika, 
turėtų apsiraminti su tuo fak
tu, kad Izraelio valstybė egzis
tuoja. Su ja reikia skaitytis 
ir pradėti derybas. Izraelis 
taip pat privalo atsisakyti nuo 
antiarabiškos orientacijos, ku
ri jį jau buvo nuvedusi prie 
avantiūrizmo, klastingai už
puolant Egiptą.

Izraelis jokiu būdu negali 
maskuotis savo nekaltybe. Kas 
gi nežino, kad bėgiu pastarų
jų penkerių metų Jungtinių 
Tautų organizacija keturis sy
kius pasmerkė Izraelį už agre
siją prieš arabus!

NENUOŠIRDUS 
PASIPIKTINIMAI

Chicagos menševiku dien
raščio redaktorius paliejo 
dideli kibirą ašarų dėl nu
teisimo mirtin poros vagių 
Bulgarijoje; *G(irdi, “toks 
yra teisingumas liaudies 
demokratijoje...”

Mes jau ne kartą esame 
kalbėję prieš mirties baus
me: Mes manome, kad 
mirties baitsmė turėtu būti 
pašalinta visur.

Bet Naujienų redakto
riaus pasipiktinimas nėra 
nuoširdus. Pa v., jis jokios 
kovos neveda prieš mirties 
bausmę Jungtinėse Valsti

jose, arba Anglijoje, arba 
Francūzijoje. Tai kodėl jis 
ja taip dabar piktinasi Bul
garijoje? !

Atsiminkime, kaip nė žo
deliu Grigaitis nepasmerkė 
čionai nužudymo jaunų tė
vų E. ir J. Rosenbergų. Nė 
žodeliu jis dar nėra pasmer
kęs žudymo desėtkais žmo
nių Sing Sing ir kituose 
kalėjimuose.

Todėl jo ašaros dėl nutei
simo mirtin poros vagiu 
Bulgarijoje yra paprastos 
krokodiliaus ašaros.

ŠYPSENOS
DIDŽIAUSIA KLAIDA

“Daktare, ar- jus kada 
nors esate padarę klaidą?”

“Taip, didžiausią klaidą 
padariau, kai milijonierių 
išgydžiau per tris vizitus.”

| VISTIEK JIS i
LAIMINGESNIS

Kartą eidamas upės pa
kraščiu pastebėjau vieną 
žmogelį meškeriojant. Sa
kau :

—O kaip sekasi?
—Nieko sau, gana gerai, 

— jis atsakė. — Per pas
kutines tris valandas d a r 
niekas neužkibo.

—Tai kaip galima šakyti 
į‘gerai”? — nustebęs klau
siu jo.

—Štai, ar matote, ten to
liau meškerioja kitas? Jam 
per šešias valandas niekas 

! neužkibo. __
SURAMINO

Gražiai gyveno neseniai 
vedusi pora jaunų žmonių, 

i Vieną dieną vyras pareina 
I iš darbo ir randa savo žmo
nelę ašaromis apsipylusią.

—Kas atsitiko, širdele?—• 
klausia susirūpinęs vyras.

—Ogi, va, iškepiau dide
lį keiksą pagal jūsų moti
nos suteiktą receptą. Pasi
dėjau ant lango ir' laukiau 
tavęs pareinant. Tik nusi
sukau, pripuolė katė ir pusę 
keikso suėdė!

—Tai niekis, širdele, kad 
katė pastips. Mūsų kaimy
nas turi net keletą kačiu
ku ir viena mums duos. U v-

Liet Literatūros Draugijos 
suvažiavimo reikalu -t

Mūs suvažiavimas įvyks 
liepos 6 d., 1958 m., Pitts- 
burghe, Pa., LDS 160 kuo
pos. name, 1024 Beaver Ave. 
Prasidės 10 v. ryto. Tai bus 
sekmadienis.

Kadangi suvažiav i m u i 
yra skiriama tiktai viena 
diena, tad prašome delega
tų atvykti anksčiau, idant 
sesiją būtų galima laiku 
pradėti. Draugai pittsbur- 
giečiai energingai rūpinasi 
dalyviams suteikti visus 
jiems galimus patogumus,

idant taip apribotu laiku 
būtų galima tinkamai ap
tarti draugijos reikalus. Iš 
konferencijų ir kuopų' pasi
tarimų matosi, kad svarbie
ji suvažiavime klausimai 
bus knygų ir žurnalo Švie-, 
sa leidimas.. Tiedu klausi
mai reikalauja rimto apgal
vojimo. Katriems nebus ga
limybės suvažiavime daly
vauti, bandykim savo min
tis išreikšti per spaudą ar
ba pasiūlykim suvažiavimui.

LLD. Pirm. K. Petrikiene

ALDLD REIKALAI
Mūsų ALDLD būsiantis su
važiavimas, kuris įvyks pra
džioje liepos menesio, Pitts
burgh, Pa., ir narių bei kuo
pų išsireiškimai daug i jos 

reikalais ir jos ateičia.
Naujosios Anglijos drau

gų manymas, kad nereikia 
leisti knygas, o tik padidin
ti “Šviesą” ir taip pasiten
kinti, mano manymu, klai
dingas. Pamat i n i a i juk 
draugija ir buvo suorgani
zuota ne leidimui trimėnesi- 
nio, arba kad ir mėnesinio 
žurnalo, bet leidimui kny
gų. Aš tikiu, kad ir patys 
tada draugijos tvėrėjai ir 
mintyje neturėjo apie leidi
mą žurnalo. Na, o kad sąly
gos pasidarė tiek palankios, 
kad ne tik nariai kas metą 
gavo po knygą, bet ir žur
nalą ėmė leisti, tai, žinoma, 
buvo didėlis. įnašas į drau
giją skleidimui apšvietos. 
Bet kaip viskas, taip ir mū
sų ALDLD jau neauga na- 

. riais, kąip kad augę, bujoję 
ir ar -mes norim ar . neno
rim, bet turim pripažinti tą 

;faikįtą>kąd mūsų • dęąųgįjosį 
augimui dirva sumažėjusi 
— seni nariai miršta, o mi
rusių vietą užimti naujų ne- 
pribųna. Tad sulaikyti leidi
mą ' knygų, o pasitenkinti 
tik su “Šviesa”, reikštų 
draugijai mirtį.

Nereikia, kad mums kas 
aiškintų — mes patys ma
tom, — “Šviesa” dikčiai su
mažėjusi puslapiais ir pali
ko joje mažai įvairumo. 
Rašejų mes mažai teturim, 
kurie užpildo “šviesos” pus
lapius : tenka užpil d y t i 
“Šviesos” puslapius raštais, 
kurie telpa bei gali tilptų 
“Laisvėj” ir “Vilny”. Ir va
riausiai, gal dėl to ir Šian
dieninė “Šviesa” jau ne to
kia, kokia ii buvo prieš ke
liolika metų.

Tad, jeigu dėlei draugi
jos finansinės padėties, ir 
abelnų sąlygų reikalinga 
daryti pakaitas, tai aš sa
kyčiau: sulaikykime “Švie
sos” išleidimą, o leiskime 
vien knygas, kaip ir iki šiol 
leidome, ir išlaikykime mū
sų garbingą apšvietos drau
giją gyvą kaip, ilgiausia ga
lima; nebūkiih draugijos 
graboriais, iki draugija dar 
gali ilgai ir gerai gyvuoti!

. I. Vienužis 
AfIRi": SEnTtORIVs' ■ 

)V. KĘRR SCOTT
BurlingĮoiji, ;N. C. — Mi

rė North Carolina valstijos 
senatorius W. Kerr Scott. 
Jis b!ivo 62 metų amžiaus. 
I Senata išrinktas 1954 m^ 
tais. Valstijos gubernato
rius L. H. Hodges jo vieton 
paskirs laikiną senatorių.

Komunistai J Amerikos žmones Gegužės Pirmosios proga
Jungtinių Amerikos Vals- ( 

tijų Komunistų partija šio-| 
mis dienomis išleido į Ame-i 
rikos žmones atsišaukimą. 
Jame nušviečiami tie didieji 
klausimai, kurie šiandien 
stovi prieš Amerikos darbo 
žmones ir prieš visą tautą.

Amerikos darbininkai, sa
ko komunistai, šiandien rei
kalauja panaikinimo Taft- 
Hartley įstatymo ir mobili- 
zuojasi pasipriešinti “right- 
towork” ir kitiems prieš- 
darbininkiškiems įstaty
mams. Jie taipgi kovoja 
prieš melus ir visokius dar
bo unijų tyrinėjimus.

Amerikos darbin inkai 
protestuoja prieš rasinę dis
kriminaciją ir reikalau j a 
pilnų lygių teisių visiems 
žmonėms.

Su pasitikėjimu Ameri
kos darbininkai kartu su 
visais šios, šalies žmonėmis 
prideda savo balsą’ prie vi
so pasaulio žmonių reikala
vimo baigti atominių bom
bų bandymus ir užtikrinti 
žmonijai taiką.

Šiemet per gegužinę visur 
turi būti keliamas šūkis už 
vienybę ir solidarumą tarpe 
čiagimių ir sveturgimių 
amerikiečių.

Pirmoji Gegužės yra 
amerikinė šventė. Ji gimė 
Amerikoje 1886 metais. Ji 
gimė Amerikos darbo žnjo-

2 pusi. Laisvė (Liberty)

nių kovoje už geresnį ir .drauda, pensijas ir kitokias 
šviesesnį gyvenimą. . I apsaugas nuo “lietingos

Amerikos darbo žmonės, dienos”, tai dėkui tam, kad 
didžiuojasi savo kovinga buvo pasiaukota ir kovota 
praeitimi. Mūsų šalies isto-, praeityje. Tik po ilgų ir ašt- 
rija kupina aštriausių kovų i rių kovų federalinė valdžia 

' ir įvairių valstijų valdžios 
: buvo priverstos prisiimti at- 
jsakomybę už nedarbo ir de
presijos aukas.

ir pasiaukojimų. Pirmosios 
Gegužės proga mes išreiš
kiame giliausią pagarbą 
tiems, kurie tose kovose 
krito.

Ta pačia proga mes taip
gi išreiškiame sulidarumą 
su visų šalių darbo žmonė
mis.

Komunistai toliau sako:
Apvienytą veikla, darbi

ninkų, farmerių, negrų ir 
visų dirbančiųjų solidaru
mas buvo raktas i visus, lai
mėjimus praeityje. Tiktai 
toks pat solidarumas gali 
užtikrinti pergalę ateityje.

Jie kreipia visos Ameri
kos dėmesį į augantį nedar
bą ir gilėjančią depresiją. 
Masinį nedarbą jau visi ma
to. Nebereikia, kad tai 
mums parodytų kokie spe
cialistai. Nedarbas jau pa
lietė penkis milijonus šeimų. 
Vėl stėri mums į akis seno
sios “duonos linijos”. Tirps
ta darbo žmonių sūtaupos. 
Šimtams tūkstančių bedar
bių išsibaigia nedarbo ap- 
drauda.

Nepamirškime praeities. 
Nepamirškime, kad jeigu 
šiandien turime nedarbo ap-

Jeigu desegregacija tapo 
įstatymu, tai dėkui tam, kad 
buvo stengtasi ir kovota. 
Jeigu tarptautinis* įtempi
mas sumažėjo, tai irgi dė
kui tam, jog buvo kovota už 
taiką ir taikų sugyvenimą 
tarpe tautų, valstybių ir 
žmonių.

Koks gi komunistų vaid
muo ?

Mes, Amerikos, komunis
tai — skaitome minėtame 
pareiškime ,— esame, kaipo 
politinė partija sudėtine da
limi Amerikos žmonių kovų 
per pastaruosius keturias- 
dešimts metu. Anais laikais 
prieš Palmerio ablavas ir 
prieš deportacijų isteriją, 
pastangose suorganizuo t i 
neorganizuotus darbinin
kus, istoriniais didžiosios 
depresijos laikais, pasauli
niame kare prieš fašizmą 
arba vėliau kovoje prieš 
makartizmą, komunis t a i 
buvo pirmosiose eilėse. Taip 
pat šiandien kovoje prieš 
rasinę diskriminaciją ir iš
laikymą taikos pasaulyje

Antrad., bal. (April) 22, 1958 Amerikos komunistai ran

ka rankon eina su visais 
Amerikos < žmo n ė m i s ir 
žmonėmis viso pasaulio.

Paskutiniais desėtku me
tų, sako komunistai, mūsų 
partija nesigailėjo pastangų 
apginti Amerikos žmonių 
demokratines teises ir civi
lines laisves, išgelbėti ir ap
saugoti Teisių Bilių. Ašt
riausi makartizmo smūgiai 
buvo nukreipti prieš' komu- 
nistus.Trisdešimt komunis
tų vadų buvo pasodinti į ka
lėjimą. Trys jų ir šiandien 
tebelaikomi kalėjimu o s e. 
Šimtai kitų komunistų buvo 
sulaikyta ir persekiota. Ne
žiūrint viso to, šiandien ko
munistai stovi pirmosiose 
eilėse kovoje prieš nedarbą 
ir už civilines visu Ameri
kos žmonių laisves, už nusi
ginklavimą ir išlaikymą tai
kos.

Bet komunistai nepasi
tenkina vien tik kovomis 
už kasdieninius Amerikos 
žmonių poreikius. Jie taipgi 
siekia pilno socializmo lai
mėjimo, nes tiktai socializ
mas užtikrins laisvę ir pro
gresą ir prašalins depresi
jas ir karus.

Kapitalizmas su savo ka
rų istorija, brutališkuoju 
imperializmu ir masiniu 
nuskurdinimu žmonių ne
gali patenkinti aukščiausių 
liaudies poreikių. Tiktai so
cializmas galėtų tai pada
ryti.

Štai jų programa
Savo atsišaukime į Ame- 

į rikos žmones komunistai 
siūlo keturių punktų pro
gramą :

1. Sugrąžinkime darbus. 
Plačiausia federalinė ir 
valstijų viešų darbų pro-

j grama. Gamyba taikai, o ne 
ikarui. Daugiau mokyklų, 
i ligoninių, gyvenamųjų na- 
! mų. Už didesnes algas. Ųž 
30 valandų darbo savaitę £U 
40 valandų mokestimi. Už 

I sumažinimą taksų visiems 
j darbininkams ir žemųjų 
įplaukų amerikiečiams. Ša
lin visus priešdarbininkiš- 

I kus įstatymus.
2. Už pilnas lygias teises 

negrams. Galas segregaci
jai ir diskriminacijai.

• 3. Paremkime Kubos žmo- 
! nes kovoje prieš Batistos 
■ diktatūrą. Puerto Rikai pil
na nepriklausomybė. Šalin 
visokia diskriminacija prieš 
puertorikiečius ir indėnūs 
Amerikoje! Geri, kaimyniš
ki santykiai su visomis Lo- . 
tynų Amerikos šalimis. 
Amerikos valstybės depart- 
mentas turi liautis kišęsis į 
Indonezijos reikalus.

4. Už sugrąžinimą Teisių 
Biliaus visiems . žmonėms.> 
Amnestija politiniams kali
niams. Apsaugokime sve
turgimių amerikiečių tei
ses. Atšaukti visus miifties*' 
kontrolės įstatymus. Išmes
ti visas Smith Akto bei Taft-. 
Hartley įstatymo bylas.



Apie žymius žmones
* Rašo D. M. šolomskas

Leninas ir
Apie Leniną yra parašyta 

šimtai knygų ir nerasime 
žmogaus, kuris nebūtų jo 
vardo girdėjęs. Bet apie Le
nino brolius, tai nedaug 
žmonių žino.

Jo tėvai ir broliai
Lenino tikrasis vardas— 

Vladimiras Iličio Ulianovas. 
Leninas, tai vienas iš jo sla
pyvardžių, kuris galų gale 
pasidarė daugiau žinomas, 
kaip tikrasis vardas.

Lenino tėvas, Iii ja Niko- 
lajevič Ulianovas, buvo kul
tūriškas. ir pirmeiviškas 
žmogus. Uralo kalnų Sim- 
birsko gubernijoje jis ėjo 
mokyklų inspektoriaus ir 
direktoriaus pareigas. Le
nino motina Marija buvo 
daktaro dukra, tai]) pat ap
sišvietusi moteris.

Ulianovai užaugino tris 
sūnus: Aleksandrą, Vladi
mirą ir Dimitri jų, ir vieną 
7/Wkrą — Mariją. Visa jų 
šeima susirišus su darbinin
kišku judėjimu.

Caristai pakorė 
Lenino brolį

Vyriausias Ulianovų sū
nus buvo Aleksandras. Jis 
gimė 1868 metais ir caristai 
jį pakorė 1887 metais.

Vyresnysis Lenino brolis 
Aleksandras buvo gabus. 
Jis mokėsi Simbirsko gim
nazijoje, ir 1883 metais ją 
baigė su aukso medaliu.

Ypatingai ‘jis buvo gabus j 
chemijos srityje.

jo broliai
Baigęs gimnaziją, Alek

sandras įstojo į Peterburgo 
Universitetą. Ten jis susiri
šo su studentais, kurie buvo 
nariais “Liaudies valia”, 
slaptos organizacijos, sie
kiančios nuversti carizmą.

Toje gadynėje Rusijoje 
darbininkų dar buvo ne
daug. Jų judėjimas tik pra
sidėjo. Valstiečiai buvo 
tamsūs ir palaidi. Todėl stu
dentų tarpe prigijo indivi
dualinio teroro veikla — žu
dyti caristus viršininkus ir 
pačius carus.

Aleksandras, būdamas 
gabus chemikas, tuojau pa
tapo bombų ir kitų sprogs
tančių įrankių gamintojas.

Aleksandras studi j a v o 
gamtą. Jis paraše mokslinį 
veikalą apie gėlaus vandens 
gyvius ir jų veisimąsi. Už 
tą veikalą Rusijos apšvietos 
ministerija 1885 metais jį 
apdovanojo aukso medaliu.

1881 m. kovo 13 dieną ni- 
chilistai užmušė Rusijos ca
rą Aleksandrą antrąjį. Į 
sostą atsisėdo jo sūnus 
Aleksandras tretysis. Šis, 
keršydamas už tėvą, buvo 
vienas iš baisiausių tironų.

“Liaudies valia”, kurioje 
buvo Lenino brolis Alek
sandras, nutarė užmušti tą 
tironą. Bet organizacijoj at
sirado išdavikas. Suokalbis 
nepavyko. Vyriausi jo daly
viai, jų tarpe ir Lenino bro
lis Aleksandras, buvo suim
ti.

Ulijanovų šeima. Dešinėje (priešaky) sėdi 
Vladimiras (Leninas)

Caristai suruošė jiems 
teismą. Lenino brolis Alek
sandras atsisakė nuo advo
kato, kad pats galėtų save 
ginti ir pasakyti kalbą prieš 
carizmą. Mat, caristai leis
davo besiginančiam sakyti 
kalbą. Lenino brolis kalbėjo 
drąsiai, įrodinėdamas, kad 
carizmas yra pavergėjas 
rusų ir Rusijos tautų, kad 
jis yra liaudies priešas ir 
galų gale bus nuverstas.

Caristai nuteisė A 1 e k- 
sandrą ir dar keturis jo I 
draugus pakarti, o kitus ii-' 
giems metams į katorgą.

1887 m. gegužės 8 dieną, 
dar saulei nepatekėjus, ca
ristai pakorė Lenino brolį 
ir jo sandraugos Šliselbur- 

go tvirtovėje (Dabar ji va
dinasi Petrorepost).

Smūgis visai šeimai
Po šio įvykio caristai pra

dėjo persekioti Leniną ir jo 
brolius. Jų tėvas Ilija Ulia-’ 
novas jau buvo miręs. Jis 
mirė 1886 metais, pirm jo 
sūnaus Aleksandro nelai
mės. Krito caristų nuožiūra 
ant Lenino jaunesniojo bro
lio ir sesers.

Į aukštąsias moky k 1 a s 
jiems uždarė duris. Į svar
besnius darbus, taip pat ne
priėmė.

Bet šeimos nariai nenusi
minė. Jauniausias jų brolis 
Dimitrius lavinosi ir stojo 
į priešcaristinį judėjimą. Į 
Social-demokratų, vėliau 

virtusią Bolševikų - Komu
nistų, partiją, jis įstojo su 
pirmais metais jos susior- 
ganizavimo, 1896 m. Buvo 
jos nariu ir veikė iki mir
ties. Jis mirė 1943 m.

Jų sesuo Marija Uliano- 
va, gimusi 1878 metais, taip 
pat stojo į judėjimą. Ji mirė 
tarybinėje sant v a r k o j e 
1937 metais.

“Eisiu kitu keliu”, 
pareiškė Leninas

Vladimiras Iličio Uliano
vas (Leninas) gimė 1870 m. 
balandžio 22 dieną Simbirs
ko mieste. (Dabar tas mies
tas jo pagarbai vadinamas 
Ulianovsk).

Leninas gabumo parodė 
jau pradinėje mokykloje. 
1879 metais jis stojo į Sim
birsko miesto gimnaziją. 
Užbaigęs, ją, 1887 metais 
įstojo į Kazanės Universite
tą.

Jis įstojo į marksistų stu
dentų eiles, kai įvyko nelai
mė su jo broliu. Caristai 
areštavo Leniną, dar 40 ki
tų studentų, ir juos išvijo iš 
universiteto. Po to jam bu
vo keblu mokslo srityje. 
Vienok 1891 metais Peter
burge jis baigė advokato 
mokslą, kurio jam neteko 
praktikuoti, nes revoliucinė 
veikla tapo jo gyvenimo sie
la.

Kada caristai pakorė Le? 
nino brolį, Vladimiras pa
reiškė’ “Ne, mes neisime 
tuo keliu! Mes eisime kitu 
keli!” Jis jau suprato, kad 
individualinis teroras — nu- 
dėjimas caro ir jo valdinin
kų — liaudies neišgelbės iš 
išnaudojimo ir vargo. Savo 
artimiems Leninas sekamai

aiškino:
Jeigu atsisėsi prie skruz

dėlyno, naikinsi vieną po 
kitos skruzdės, vis vien jų 
neišnaikinsi. Kad atsiekti 
tikslo, reikia sunaikinti jų 
lizdą. Taip ir Rusijos liau
dis galės išsilaisvinti tik su
naikindama carizmo' siste
mą.

Dar pirm susiorganizavi- 
mo Bolševikų (Komunistų) 
partijos, Vladimiras jau ra
šė brošiūras, dalyvavo to
kiose organizacijose, kaip 
“Kovos sąjunga”. 1893 me
tais Peterburge jis. vadova
vo marksistų studentų vei
kimui. 1894 m. išėjo jo kny
ga “Kas tokie liaudies drau
gai” ir eilė kitų.

Caristai daug kartų buvo 
areštavę ir ištrėmę Leniną. 
Jis — partijos narys nuo 
jos susiorganizavimo. Jis 
daug kartų turėjo vykti į 
užsienį ir ten veikė tarpe 
politinių emigrantų.

1903 metais, partijos Ant
rajame suvažiavime, jis iš
dėstė naujos organizacijos 
formą ir taktiką, kas pa

gimdė vardą “bolševikai”, 
nes delegatų dauguma 
(“bolšinstvo”) rėmė jo po
ziciją.

Laike Pirmojo pasaulinio 
karo Leninas gyveno užsie
nyje. Po caro nuvertimo 
li917 metų balandžio 16 die
ną jis sugrįžo į Petrogradą. 
Ir tą pat dieną iškėlė obal- 
sius kovai už socialistinę 
santvarką.

Kerenskinis režimas puo
lė darbininkus. Ponų ir ka
pitalistų valdžia buvo pa
skyrus didelę sumą pinigų, 
jeigu kas suims gyvą ar mi
rusį Leniną. Bet partija jį' 
apsaugojo.

Nors jis turėjo slapsty
tis, bet ruošė ir vadovavo 
partiją ir liaudį paėmimui 
galios į savo rankas.

1917 m. spalio 20 d., tai 
yra penkiomis dienomis 
pirm Proletarinės revoliu
cijos, Leninas slaptai sugrį
žo į Petrogradą.

Spalio 25 d. (lapkričio 7) 
Antrasis Sovietų Suvažia
vimas paėmė galią į savo 
rankas ir paskelbė, kad ša
lyje bus įvykdyta socialisti
nė santvarka.

1917—19220 metais tary
binę santvarką puolė kontr- 
revoliucija, kuriai 18-ka 
užsienio valstybių gelbėjo.

Ilgas ir sunkus buvo pilie
tinis karas. Leninas parodė 
ne vien politinio, bet ir ka
rinio gabumo.

Po nugalėjimo intervenci
jos, Lenino sveikata susilpo, 
ypatingai po to, kada 1918 
metais viena iš suokalbinin
kų jį peršovė.

Leninas mirė 1924 m. sau
sio 21 d., sulaukęs* tik 54 
metų amžiaus.

Kai amžinosios dykumos pavirs medvilnes 
laukais., sodais ir vynuogynais y

* S. BISTRICKAS ir
Ištvermingieji žirgai

Draugai turkmėnai mums 
daug pasakojo apie puikiuo
sius achaltekino žirgus, ga
linčius pakelti didį karštį, 
ilgai išbūti be v a n d e n s , 
įveikti didelius atstumus 
dykumoje. Achaltekiniečiai 
devyniais šimtais metų se
nesni už garsiuosius arabų 
žirgus. L e g e n d a skelbia, 
kad mylimojo Aleksandro 
Makedoniečio arklio Buce- 
falo gyslomis tekėjęs achal- 
tekiniečių kraujas. 1935 m. 
keturių tūkstančių trijų 
šimtų kilometrų nuotoli nuo 
Ašchabado iki Maskvos jie 
įveikė per aštuoniasdešimt 
keturias dienas.

:— Vykit į “Ašchabado” 
kolūkį. Ten auginami šie 
sargai, — patarė.

Laukus jau gaubė sute
mos, kai mes atvykom į šį 
kolūki.

—Kažin ar spėsim ką pa
matyti, — galvojom važiuo
dami prie kolūkio fermos.

Bet mums nusišypsojo 
laimė. Tuo metu kaip tik 
vienas kolūkietis ruošiasi 
jodinėti žirgus.

Sunku apibūdinti achal- 
tekiniečio žirgo grožį. Tam
sus, juodbėris, jis besilei
džiančios saulės spinduliuo
se nušvito lyg varinis. Kaip 
pūką pakėlęs raitelį, išrie
tęs sprandą, jis subildėjo į 
kietą žemę eikliomis kojo
mis ir it vėjas nulėkė lau
kais.

Vieno šautuvo istorija
— Ką čia stoviniuojat 

tamsoje? Užeikit į trobą,— 
pakvietė kolūkio pirminin
kė Changildijevas Anan- 
gildi.

Kaip ir daugelio kolūkie-

so
V. MINIOTA

čių, Changildijevo namas 
buvo naujas, mūrinis, vidu
je švietė elektra. Tačiau 
kambaryj — nė vienos kė
dės. Sienos apdengtos kili
mais, kilimais išklotos grin
dys. Tik ant nedidelio sta
buko kampe stovėjo radijo 
aparatas, kitam kampe — 
medžioklinis šautuvas

Tik dabar pastebėjom ant 
pirmininko krūtinės žėrin
čią Aukso žvaigždę. Pasi
rodo, už gausų daržovių 
derlių užpernai jam buvo 
suteiktas Socialistinio Dar
bo Didvyrio vardas.

— Šeimininkas, matyt, 
medžiotojas,— pradėjom po
kalbį, — rodydami į me
džioklinį šautuvą.

—O šio šautuvo didelė is
torija. Su juo man net 
prieš basmačius teko kovoti.

Changildijevas Anangildi 
ėmė pasakoti, kaip bajai, 
suėję į bandas, užversdavo 
vandens šulinius, kad dech- 
kanai - valstiečiai nuo troš
kulio mirtų, kaip grobstė, 
naikino gyvulius,. kaip 
jiems padėdavo anglai savo 
ginklais, kaip jie rasdavo 
prieglobstį anapus Kopet- 
Dago kalnų. Todėl dechka- 
nai ir padėjo Raudonajai 
armijai naikinti basmačių 
gaujas.

—Nuo to laiko ir stovi pas 
mane šis šautuvas, — s'ako 
Changildijevas ir nutyla.

Po kiek laiko pamažu vėl 
užsimezga pokalbis apie 
vandenį — tai neišsenkama 
tema turkmėnams.
Sena šių žmonių svajone

Paversti Kara - Kumus 
medvilnės laukais, sodais, 
vynuogynais — sena turk
mėnų svajonė. Daug pateik
ta įvairių planų, projektų. 

jog nežinote, kad Čardžou 
moliūgai žinomi visame pa
saulyje. Kolūkiečiai juos 
vežasi į. Maskvą — pavai
šinti maskviečius, kitų res
publikų žemdirbius.

Patvirtinome, kad ne vie
tiniai, iš Lietuvos.

— Iš Lietuvos? Labas, 
draugai!

Lietuviškas . pasveikini
mas m u nustebino, nes Už
kaukazėje teko sutikti žmo
nes, kurie buvo lankęsi Lie
tuvoje. Naujasis mūsų pa
žįstamasis — ypat i n g a s . 
Chalikberdy Molajevas ko
vojo lietuviškajame jungi
nyje. Buvo būrio vadu. Jo 
vadovaujami artile ristai 
triuškino fašistus ties Šiau
liais, Tilže, vadavo Klaipė
dą, grūmėsi Latvijoje, su 
pergale grįžo į senąjį Vil
nių. Molajevas labai šiltai 
atsiliepia apie Lietuvos 
valstiečius, prisimena, kaip 
lietingą' rudens naktį prie 
Joniškio valstietis lietuvis 
jį priglaudė, pavalgydino, 
išdžiovino rūbus. Jis neblo
gai kalba lietuviškai, prisi
mena buvusius savo karius, 
su kai kuriais susirašinėja. 
Neseniai gavo iš Kauno 
laišką nuo Juozo Gurnio.

Molajevas prašo perduoti 
karštus, kaip Turkmėnijos 
saulė, linkėjimus visiems jo 
būrio kariams, visiems pa
žįstamiems, c.

Brangieji kailiukai
Besikalbant apie Lietuvą, 

>pas Molajevą užsuko žymus 
(karakulio žinovas Arvedo- 
vas. Naudodamiesi proga, 
paprašėme, kad jis trumpai 
mums papas’akotų.

Štai trumpas pasakojimo 
turinys.

Tik trys šalys — Afga
nistanas, Pietų Afrika ir 
Tarybų Sąjunga teikia į pa
saulinę rinką karakulio kai

liukus. Iš ko jie gaunami? 
Vilurinės Azijos respubli
kose, Kazachstane, augina
mos specialios avys. Jų 
ėriukai juodi, garbanoti. 

Vieni jų paprasti, kiti 
grandioziški. Sibiro upės 
Irtyšas su Obe neša milijar
dus kubiniu metru vandens 
į Šiaurės ledjūrį. Moksli
ninkai, inžinieriai planuoja 
šias upes pasukti nauja va
ga į Vakarus, į Kaspijos jū
rą, ir jų vandeniu drėkinti 
Vidurinės Azijos dykumas. 
Kalbama ir apie didžiausios 
Vidurinės Azijos u p ė s — 
Amu - Dar jos pasukimą į 
Kaspijos jūrą. Šie planai— 
ateities svajonė. Dabarti
niu metu kasamas Kara- 
Kumų kanalas. Mudu ir 
stengėmės patekti prie nau
josios statybos.

Iki Čardžou (srities cen
tras), šešis, šimtus kilomet
rų skridome lėktuvu. Nutū
pus pareiškė, kad į Kerki 
g’alim patekti tik už dienos 
arba .visą parą važiuoti 
traukiniu, o paskui pers
ikelti keltu per Amu-Darją. 
Prisiėjo laukti.

Čardžou (keturi keliai) 
išsidėstęs kairiajame Aniu- 
Darjos krante. Žiūrime į 
šią kelių respublikų maitin
toją.

—Kiek milijonų hektarų 
galima šiuo vandeniu su
drėkinti !

Tuos žodžius taria kol
ūkiečiai, mokslininkai, par
tiniai darbuotojai. Apie di
dįjį vandenį girdėjome kal
bant ir Čardžou viešbuty. 
Mums pasisekė, čia, pake
liui į Maskvą, į visasąjun
ginį medvilninkų pasitari
mą, susirinko geriausi Čar
džou ir Tašau sričių žmo
nės.

“Labas, draugiai!”
Pirmūnai tempė su sa

vim po kelis moliūgus. 
Kreipėmės į kambario 
draugą, kad paaiškintų.

—Matyt, jūs ne vietiniai,

Nuo to ir vadinami kara
kuliu—juoda garbana. Kai
liukams tinka dienos-trijų 
ėriukai. Vėliau garbanos 
pranyksta. T u r k m ėnijoj 
laikoma iki pusketvirto mi
lijono karakulinių avių. Ne 
visi avinukai būna juodi. 
Pasitaiko ir pilkos, rusvos 
spalvos. Jų kailiai branges
ni. Patys brangiausi auk
siniai (sur) kailiukai, ku
rie pasitaiko labai retai. 
Karakulio žinovas pasidi
džiuodamas sako, kad Turk
mėnijos karakulis labai ver
tinamas tarptautinėse mu
gėse.

Vanduo kasa kanalą
Ties Kerki Amu-Darja iš

sišakoja. Nuo vienos šakos 
ir prasideda Kara - Kūmų 
kanalas. Kanalas tęsis de
vynis šimtus dvidešimt ki
lometrų.

Patenkame į kanalo pra
džią. Tarp gilių krantų 
Amu-Darja varo savo van
denis j pietinius Kara-Ku- 
mus. Pusantro šimto met
rų platumo kanalas prime
na srauniąją Nėrį. Tik 
vanduo kavinis. Į vakarus 
plaukia kateriai, sunkiasi 
pakrautos baržos. Du šim
tai ketriasdešimtąme kilo
metre (iki čia jau atėjo 
vanduo) sutikome kanalo 
statybos viršininką Semio
ną Kaližniuką..

—Kanalą stato daugelio 
mūsų šalies tautų atstovai. 
Iš lietuvių buvo studentai. 
Jus domina statybos ypa
tingumai? Į vakarus kana
lą kasa pati Amu-Darja.

—Kaip upė gali kasti ka
nalą?

—Paprastai. Išimame že
mę nedideliame siaurame 
ruože bei paleidžiame juo 
vandenį ir nedidelius me
chanizmus, kurie platina 
kanalą. Paskui plaukia 
stambios žemsiurbės. Vie
na jų atgabenta iš Cim- 
lianskos vandens saugyklos 
statybos. Ji per pamainą 
išima dvylika tūkstančių 

kubinių metrų žemės ir iš
meta ją į krantą. Kol plau- 
kiojantieji mechanizmai iš
platina, pagilina kanalą, 
ekskavatoriai kasa siaurą 
kanaliuką. Vėl paleidžia* 
mas Amu-Darjos vanduo, 
vėl paleidžiami mažieji me
chanizmai, o po jų ir “sun
kioji artilerija” — žemsiur
bės. Kaip matot, upė ne
blogai atlieka kasėjo darbą.

Nuo Mary pusės visus 
kanalo statybos darbus at
lieka sausumos mechaniz
mai.

Milžiniškas projektas
Ukrainietis Kaližniukas 

nemažiau susirūpinęs nau
jų žemių įsisavinimu, negu 
“Sovet Turkmenistany” kol
ūkio pirmininkas Achmed- 
jarovas.

— Kara - Kūmų kanalas 
įgalins drėkinti daugiau že
mės, negu dabar Įdirbama 
visoje Turkmėnijoje. Tik
tai drėkinamų ganyklų plo
tai padidės penkiais milijo
nais hektarų. Vien kara
kulinių avių skaičius pasi
pildys daugiau kaip milijo
nu. Ir kas svarbiausia, — 
rankos mostelėjimu virši
ninkas pabrėžia šiuos savo 
žodžius, — naujasis kana
las padės Turkmėnijai per 
šį penkmetį du kartus padi
dinti medvilnės gamybą.

Jis mosteli ranka į kairę.
—Jau šiemet čia trys nau

ji tarybiniai ūkiai sės med
vilnę. Steigiami kolūkiai. 
Šiame penkmetyje kanalo 
zonoje bus pastatyti trys 
medvilnės valymo fabrikai. 
Kaip smėlio audros išvaikė 

amerikiečius
Kara-Kumų kanalo entu

ziastas Semionas Kaližniu
kas skuba į vakarinį staty
bos barą, o mes rengiamės 
tęsti savo kelionę toliau. 
Pakeliui į Kerki prisimena
me Ašchabade girdėtą isto
riją, kaip 1912 metais ame
rikiečiai svajojo Kara-Ku- 
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muose nutiesti kanalą. At
važiavo tada Devisas, Me- 
kis. Su jais dar keliolika 
žmonių — ištisa ekspedici
ja. Pradėjo ieškoti geriau
sios vietos kanalui. Pateko 
amerikiečiai į dykumą. Ke
tu r i asdešimties - penkias- 
šimties laipsnių karščiai, 
troškulys, smėlio . audros, 
neišpasakyti sunkumai at
baidė ekspediciją. Susirin
kę savo mantą, amerikiečiai 
skubėjo kuo greičiau išsi
nešdinti už Atlanto.

Tarybiniai žmonės, įveik
dami didžius sunkumus, 
nugali dykumą ir neša 
Turkmėnijai kelis tūkstan
čius metų svajotą didįjį 
vandenį.

Pranyks iš žmonių at
minties ir sena, kaip pati 
turkmėnų tauta, patarlė 
apie tai, kad lašas vandens 
brangesnis už ašarų klaną.

Iš Lietuvos
TRUPUTIS IŠ DAUGŲ
Daugai. — Praėjusią žie

mą ant Daugų ežero įvyko 
tradicinės žirgų lenktynės, 
kuriose dalyvavo šeši kolū
kiai ir 25 žmonės.

Pirmą vietą laimėjo Gab
rys Dobrovolskas, Daugų 
saugumo milicijos arklių 
šėrikas. Premija gavo sta
linį laikrodį.

Antroje vietoje buvo “Le
nino keliu” kolūkio pirmi
ninkas Kazys Bieliauskas— 
gavo foto aparatą.

Trečioje vietojo —“Tėviš
kės” kolūkio kolūkietis Jo
nas Komondulis.

Kovo 8 d. buvo atidaryti 
miesto Kultūros namai.

Kovo 13 d. į Kultūros na
mus persikėlė rajoninė bib
lioteka. Mūsų biblioteka tu
ri 12 tūkstančių knygų fon
dą ir 600 skaitytojų.

O. Česnulevičiūtė, 
Daugų rajono 
b—kos vedėja



EUGENIJA TAUTKAITfi

Takais takeliais i didį kelią Netikėtai nuvykus Chicagon o
(Tąsa)

Tuo laikotarpiu įvyko dar vienas isto
rinis faktas. 1919 m. vasario 10 d. Mins
ke buvo sušauktas bendras vadovaujan
čių komjaunimo organizacijų—Baltaru
sijos Komjaunimo Centro Komiteto ir 
Lietuvos Komjaunimo Laikinojo Centro 
Biuro — atstovų pasitarimas. Jame bu
vo nutarta abiem organizacijoms susivie
nyti į Lietuvos ir Baltarusijos Komunis
tinę jaunimo sąjungą ir sudarytas bend
ras Komjaunimo Centro Komitetas, ku
rio sekretoriumi išrinktas Juozas Grei- 
fenbcrgeris. Taip pat buvo numatyta 
leisti Lietuvos ir Baltarusijos Komjauni
mo sąjungos centrinį organą — “Komu
nizmo fakelą” — lietuvių, baltarusių ir 
rusų kalbomis, tačiau tesuspėjo išeiti tik 
vienas numeris rusų kalba. Kovo mė
nesį Lietuvos ir Baltarusijos Komjauni
mo Centro Komitetas persikėlė į Vilnių.

Vilniaus komjaunimo organizacija 
. smarkiai augo. Po kiek laiko buvo iš

rinktas naujas komjaunimo Vilniaus 
miesto komitetas, kurį sudarė pirminin
kas S. Alperavičius, sekretorius Samins- 
kis, Volovas, Sereiskis ir aš. Tuo metu 

. Vilniuje dar gyvavo priešiškos darbinin
kų jaunimo organizacijos: “Jungbundo,” 
kuri stengėsi atitraukti žydų darbininkų 
jaunimą nuo bendros darbininkų kovos, 
ir taip vadinama “Socialistinė jaunimo 
sąjunga.” Tačiau Vilniaus komjaunuo
lių agitacijos dėka šios abi organizacijos 
nustojo gyvavusios ir daugumas jų na
rių įsiliejo į komjaunimą. Drauge su jais 
į komjaunimą pateko nemaža smulkia
buržuazinio elemento, kuris į komjauni
mo sąjungą žiūrėjo tik kaip į kultūros- 
švietimo, lavinimosi organizaciją. Tai 
buvo daugiausia moksleiviai, kurie, pa
gauti pakilios revoliucinės nuotaikos, la- 

-• bai energingai, aktyviai ėmėsi švietimo 
darbo, savišvietos.- O darbininkų jauni
mas, mažai arba visai neraštingas, už- 

• "guitas, nedrąsus, dar nepakankamai su
sipratęs, į tai žiūrėjo abejingai, jautėsi 
atstumtas nuo politinės veiklos.

Bet nei senasis’ komjaunimo komite
tas, nei naujai išrinktasis nesugebėjo tin
kamai vadovauti tai didžiulei masei, ku
ri įsiliejo į .Vilniaus komjaunimo orga
nizaciją. Komjaunimo vadovybė, susiža
vėjusi dideliu narių skaičiumi, visai už
miršo pagalvoti apie jų socialinę sudėtį, 
nesugebėjo įtraukti daugiau fabrikų ir 
dirbtuvių darbininkų, o taip pat kaimo 
jaunimo.

Tačiau, nepaisant daugelio trūkumų, 
Vilniaus komjaunimo organizacija pasi
žymėjo kovingumu, beribiu atsidavimu 
darbininkų klasei, o svarbiausia—ji bu
vo Lietuvos Komjaunimo sąjungos įkū
rėja.

“KOMJAUNIME, PRIE GINKLO!”
Daug šaunių ir šlovingų žygių Vil

niaus komjaunimas įrašė į Lietuvos dar
bo žmonių kovos istoriją.

1919 metai — tai audringų kovų me
tai. Virs mūsų jaunos Tarybų šalies pa
kibo juodi debesys. Baltųjų generolų 
gaujos apsupo ją iš visų pusių. Lietu
vos ir Lenkijos buržuazija, Antantės re
miama, puolė Taiybų Lietuvą. Lietuvos 
ir Baltarusijos Komjaunimo Centro Ko
mitetas paskelbė: ‘Komjaunime, prie 
ginklo!” Į šį šūkį.gyvai atsiliepė darbi
ninkų jaunimas. Vilniaus komjaunimo 
organizacija jau buvo įvedusi būtiną vi- 

' su savo narių karinį apmokymą ir nuta
rė organizuoti komjaunimo karinį būrį, 
į kurį priimti visus norinčius, neskiriant 
lyties, ne jaunesnius kaip 16 metų am
žiaus, fiziškai sveikus ir mokančius val
dyti ginklą.

Komjaunimo Centro Komitetas prita
rė šiai Vilniaus komiteto iniciatyvai ir 
padėjo organizuoti komjaunimo karinį 
būrį. Šį nutarimą su didžiausiu entuzi
azmu sutiko visi komjaunuoliai, išsky
rus tuos, kurie atsitiktinai buvo pakliu
vę į komjaunimą. Tas atsitiktinis ele
mentas pabūgo, supratęs, kad komjauni
mas — tai rimta, kovinga organizacija 
ir jos nariams reikia atkakliai ir narsiai 
kovoti. Todėl kai kas pasitraukė iš kom
jaunimo, ir taip jo gretos išsivalė nuo 
smulkiaburžuazinio elemento.

Komjaunimo karinį buri sudarė pa
tys geriausieji jaunuoliai ir merginos. 
Tiesa, merginų buvo nedaug, iš viso tik 
septynios: vilnietės Bronė ir Polė Kaz
lauskaitės (dabar komunistų partijos na

rės, gyvena Maskvoje), Kazio Rimšos se
suo Elzė Rimšaitė (jau mirusi), Vil
niaus darbininkės Čilė Mekleraitė ir Li- 
ja Levinaitė, Aldona Matulaityte (dabar 
gyvena Vilniuje) ir aš. Tai buvo retas 
Lietuvos darbininkų klasės istorijos fak
tas, kad merginos paėmė į rankas ginklą 
ir ėjo ginti savo iškovotos laisvės.

Pradžioje į komjaunimo karinį būrį 
įstojo 50 jaunuolių, vėliau būrys padidė
jo iki 100 karių. Taip susikūrė pirmasis 
karinis komjaunuolių būrys, pavadintas 
Karolio Libknechto vardu. Tą vardą pa
sirinkome todėl, kad Karolis Libknech- 
las buvo pirmasis Vokietijos komjauni
mo organizatorius. 1919 m. sausio 15 d. 
jį nužudė šeidemaniečiai (dešinieji Vo
kietijos socialdemokratai).

Karinis komjaunimo būrys uoliai ėmė
si karinio apmokymo. Prasidėjo regulia
rūs kariniai pratimai, kuriuos vesdavo 
karinio komisariato paskirtas buvęs ca
ro armijos karininkas. Savų specialistų 
tuomet dar neturėjome. Komjaunimo 
karinio būrio vadu buvo išrinktas ir ka
rinio komisariato patvirtintas Kostas 
Ivanovas (žuvęs pilietinio karo metu). 
Baigus karinio apmokymo kursą, kari
nis komisariatas atsiuntė specialų in
struktorių patikrinti mūsų žinioms.

Atsimenu, tą, kaip mes vadinome, “eg
zaminų dieną,” visi stengėmės pasirody
ti labai gerai. Mus išrikiavęs instruk
torius tuojau pastebėjo, kad būryje yra 
merginų. Jfrs labai nustebo, nors jokiu 
būdu negalėjo prikibti prie mūsų žinių: 
mes mokėjom puikiai šaudyti ir visus ki
tus pratimus atlikom nė kiek ne blogiau 
už vaikinus. Po patikrinimo karinio ko
misariato įgaliotinis įsakė merginoms iš
eiti iš rikiuotės ir paprašė į’atskirą kam
barį. Čia jis pradėjo mums aiškinti, kad 
merginoms netinka tarnauti armijoj. 
Mes gi atsakėme, kad esame pilnateisiai 
žmonės ir tarnaujame revoliucijai. Jis 
buvo labai pasipiktinęs mūsų atsakymu.

Tas instruktorius, buvęs caro kariuo
menės karininkas, vėliau, kai balt'alen- 
kiai užėmė Vilnių, tapo išdaviku. Jis iš
davė mūsų komjaunimo karinio būrio 
aktyvią narę Bronę Kazlauskaitę, kuri 
Vilniaus gatvių mūšiuose buvo sužeista į 
koją ir negalėjo pasitraukti drauge su 
mūsiškiais. Ją sužeistą nugabeno į Lu
kiškių kalėjimą, žiauriai kankino ir ty
čiojosi iš jos.

Karolio Libknechto vardo Vilniaus 
komjaunimo karinis būrys pradžioje įsi
kūrė Varnų gatvėje Nr. 3, lenkų gimna
zijos patalpose; Tačiau ten buvo nelabai 
patogu, todėl vėliau būrys persikėlė į Vokie
čių (dabar Muziejaus) gatvėje esantį nedi
delį viešbutį. Čia mes gana gerai įsikū
rėme: gavome patogias patalpas ir šalę, 
kurioje klausydavom politinių paskaitų. 
Šiuos specialiai mums suorganizuotus 
kursus turėjo lankyti visi karinio būrio 
kariai.

Komjaunimo karinis būrys, baigęs ka
rinio parengimo kursą ir išlaikęs patik
rinimą, prašėsi. į frontą. Tačiau karinis 
komisariatas nežinia kodėl vis delsė, —■ 
galvojom, kad nepasitiki mūsų jaunumu.

Balandžio 17 dieną Vilniuje pasklido 
gandai, kad lenkų legionierių gaujos 
pralaužė Lydos frontą. Komjaunimo ka
rinis būrys pradėjo dar labiau nerimau
ti ir veržtis į frontą.

Balandžio 19 d. naktį, dar prieš auš
tant, pasigirdo aliarmo garsai. Visas 
būrys kaip vienas žmogus žaibo greitu
mu stojo rikiuotėm Gavome įsakymą 
skubiai vykti į karo komendantūrą, kuri 
tuo melu buvo Katedros aikštėje.

—Tai mus tikrina. Mes įrodysime sa
vo tinkamumą, — įsitikinę kalbėjo kom
jaunuoliai.

Tyli naktis. Žygiuojame po du. “Ne
jaugi tai tyla prieš audrą?”—persmel
kia nujautimas.

Gatvė tuščia. Rytuose brėkšta. Staiga 
nuo Aušros vartų tamsoj vos įžiūrimi at
slenka pilki šešėliai. Išskiri'am legio
nierių konfederates. Aišku — priešas 
mieste. Aiškūs ir jo kraugeriški kėslai.

—Priešas mieste, nėra tikslo eiti to
liau, — pasakė Juozas Greifenbergeris. 
Tačiau Kostas Ivanovas, komjaunimo 
karinio būrio vadas, pasipriešino, aiškin
damas, kad negalima laužyti karinės 
drausmės: jeigu įsakyta eiti j komendan
tūrą, mes privalome tai vykdyti.

(Bus daugiau)

Visai netikėtai, savo se-Į 
seles privatiškais reikalais 
šaukiamas, turėjau vykti 
Chicagon. Balandžio 4-tą 
dieną, 7-tą valandą ryto, 
trys dūšios: žentas, duktė 
ir aš — atsisveikinom su li
kusiais namiškiais, sėdam i 
automobilį ir maunam va
karų link.

Pavasario saulutės veide
lį šluosto pilki debesėliai, 
bet motina žemelė dar mie
ga giliu žiemos miegu. Nau
jąja Turnpaika, kuri netu
ri jokių skerskelių ir leid
žiama važiuoti 65 mylių 
greičiu per valandą — va
žiuok ir norėk važiuoti.

Ir štai mes, išlindę per 
Pennsylvanijos vals t i j o s 
kalnų net septynis tu
nelius, suvynioję 800 mylių 
kamuolį, 11-tą valandą tos 
pačios dienos vakaro jau 
bučiuojamės su giminėmis, 
Chicagoj!

Mūsų laikas taip buvo 
griežtai aprubežiuotas, kad 
turėjome skaitytis su kiek
viena mylia ir valanda. Bet, 
visgi, aš tikėjausi pasima
tyti bent su Vilnies perso
nalu, o užvis labiausia, tai 
su Leonu Prūseika.

Pageidavimas išsipildė
Taip vadinamoj Didžio

joj Subatoj apie pietus, per-

dernizuotą i r išgražintą 
Mildą!

Nors ir tokiame blogame 
ore, bet daktarą Kaškiau- 
čių pagerbti susirinko gan 
skaitlingas draugų bei 
draugių būrelis. Draugas 
Jokubka, savo referatu, 
perbėgo Dr. Kaškiaučiaus 
gyvenimą nuo pačios jau
nystės iki šių dienų. Palietė 
jo vargingą kelionę nuo jau
no studentėlio iki daktaro 
profesijos; jo pasiaukojimą 
lietuvių tautai kaip litera
tūrine kūryba, taip ir dak
tariškais patarimais p e r 
spaudą.

Susitikimas su draugais
Skaitymui pasibaigus, te

ko susitikti su daugeliu se
niai rfiatytų draugų ir suei
ti į naujas pažintis. Teko 
susimušti delnais ir su se
nais škotiečiais — Vincu 
Rudaičiu ir Kazimieru Ma- 
tukaičiu. Džiaugiuosi, kad 
taip netikėtai teko pasima
tyti su tokiu gražiu būreliu 
savų vienminčių.

Susirinkimui pasibaigus, 
draugas Yuris privežė prie 
mano seselės durų ir aš, at
sisveikindamas draugus Yu- 
rius, atsisveikinau ir su či- 
cagiečiais.

Velykas praleidę šeimy
niškoj nuotaikoj pas seselę,

pirmadienio popietyje vėl 
pasinešėme rytų link. Buvo
me nusitarę tik automobily
je kiek prasnausti, pasilsė
ti ir vėl važiuoti, bet... Apie 
12-tą nakties įvažiavome į 
tokią pūgą, kad dangus su 
žeme maišosi. Apdrėbė vi
sus langus ir mes, vargais 
negalais prisikasę prie' ke
leivius aptarnaujančios sto
ties, subegom į vidų. Aud
ros suvytų keliauninkų bu
vo pilna stotis. Kiek užkan
dę, sueinam į poilsio kam
barį. Čia irgi pilna žmonių: 
moterys sėdi ant krėslų, o 
vyrai ant grindų.

Senelis apie pavojų
Įsiklausius pokalbių, dau

gumas kaltina atombombų 
sprogdinimus už oro nepa
stovumą. Štai, repečkomis 
atsistoja ant kojų tvirto su- 
budavojimo senelis, ir, laz
dele baksnodamas į pašonę 
savo kaimynui, tokiam pat 
seneliui, garsiai pipirina: 
Pasakyk tu man, ar kada 
nors, prieš tų bombų sprog
dinimą, mus lamdė tokie 
gamtos prajovai, kaip da
bar? Vakar lijo ir perkūna- 
vo, šiandien sniego audra... 
O kas gali užtikrinti, kad 
išėję iš šios stoties, nerasi
me savo automobilius tor
nado sulamdytus, išvarty
tus ir nuneštus?!

Seneliui kiek atsikvėpus, 
publika paplojo delnais. Se
nelis, pasiganėdinančiai nizp 
sišypsojęs, vėl tęsė: Tų 
bombų dulkės ne tik nuodi- 
na gyvybę ant sausžemio, 
žuvis vandenyse, o ir visą 
gamtą verčia aukštyn kojo
mis! Tikėkite manim: jeigu 
nebus sustota monkytis\su 
tų bombų sprogdinimu, rai
bus išmušta ir pati žemė iš 
savo orbito, susilauksime 
antros ledų gadynės ir ant
ro patapo!

“O tu būsi antru No
jum!” — atsikirto jo kai
mynas.

Publika net kvatodama 
paplojo delnais. Pirmasis 
senelis pasakęs “Sutinku”, 
vėl susirangė šalia savo kai
myno, padavė jam ranką ir 
pasiganėdinančiai šypsoda
masis, užsikūrė cigaretę.

Išsėdėję toj stoty j iki die
nai brėkštant ir audrai ap
rimus, mes vėl kasėmės na
mučių link. Dasikasę iki 
Pennsylvanijos kalnų, vėl 
atsidūrėm nepavydėtinoj 
padėtyj. Sniegas tirpsta, y 
nuo kalnų bėga paudoiw 
molio pliuturzė ir mano 
žentelio, prieš kelionę, nu
mazgotas ir nušvaksuotas 
automobilis, kitų automobi
lių tapo taip apmaliavotas,

I kad biauru buvo į jį pažiū
rėti, namon parvažiavus.

Senas Vincas
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žengęs Vilnies ofiso slenks
tį, radau man nepažįstamą 
moteriškaitę ir vyriškį (gai
la, kad neužsirašiau pavar
džių) ir tuoj suėjom į pir
mutinę pažintį. Kiek pasi
kalbėjus pareiškiau, kad 
norėčiau pasimatyti su 
draugu Prūseika. Tuoj tas 
draugas, įsodinęs mane į 
Vilnies išvežiojimo trokutį, 
nuvežė pas draugus Jokub- 
kus, ir aš jau spaudžiu Le
ono ranką!

Leonas ligų vargintas ir 
suvargintas... Įlindęs į nak
tinę eilutę, sėdi prie laik
raščiais bei knygomis ap
krauto stalo, pradėjęs ką 
tai rašyti. Sakosi, kad ope
racijos pasekmės gan pa
kenčiamos, viskas povaliai 
tvarkosi, bet rimtai atsisa
ko tarnauti kojos... Tikėki
me, kad su pavasario saulu
tės gaivinančiais, spindu
liais sustiprės ir draugo 
Prūseikos kojos.

Tenka pastebėti dar ir 
tai, kad draugas Prūseika 
nors kūniškai ir suvargęs, 
bet su aukštai pakilusia 
dvasia tikisi, kad visi ne
smagumai bus nugalėti! 
Teiraujasi, klausinėja apie 
filadelfięčius, brukliniečius, 
kaip tas ar kitas draugas ar 
draugė laikosi? Tik, deja... 
Jau daugelio draugų nesi
randa tarp gyvųjų. Retėja 
mūsų būrelis, kaip kirviais 
skinama giružė...

Taip ir praleidau visą po
pietį besikalbėdamas su Le
onu ir draugais Jokubkais. 
Klausėmės ir radijo progra
mos net iš Vilniaus. Bet vi
są muziką sugadino, tai Chi- 
cogą užklupusi audra su 
perkūnija, žaibais, . ir lie
tum. Vakarop atvažiavo ir 
draugai Yuriai. Kiek pasi
kalbėję, nuvažiavome į Mil
dą, į daktaro Kaškiaučiaus 
kūrybai ir gyvenimui api
būdinti surengtą paskaitą, 
lietui dar vis tebepilant.

Mildos pastatas moder
niškai įrengtas ir visokiems 
parengimams, mitingams ir 
baliams atsakantis. Didelė 
sale su balkonu, dideliu 
steičium, gražiomis sceneri- 
jomis, pilnai atsako viso
kiems perstatymams. Garbė 
čikagiečiams už taip sumo-

Sprogimų pa 
pakeis žem

Sprogstančioj! medžiaga 
naudinga, kada ji vartoja
ma žmonijos gerovei. Kana
diečiai susprogdino kalną 
įplaukoje į Vancouverio 
uostą, kuris kliudė laivų 
plaukiojimui.

Tarybų Sąjungoje jau at
likta visa eilė didelių sprog
dinimų žmonių naudai ir 
dar planuojama jų daugiau.

Sovietų inžinieriai jau 
įvykdė tris sprogdinimus 
Uralu Kalnų srityje ir to 
pagalba keičia K o 1 o n g a 
upės tekėjimo kryptį.

1956 m. balandžio mėne
sį su pagalba 174 tonų di
namito sudaužė 65,000 ku- 
biškų mastų uolą ir atida
rė 1,500 pėdų ilgio kanalą 
Kolonga upės tekėjimui.

$
1257 m. gruodžio 7 dieną 

ten buvo išsprogdinta 432 
tonos dinamito ir išmuštas 
dar 1,150 pėdų ilgio kana
las. Šis sprogdinimas su- 

! triuškino 150,000 kubiškų 
mastų uolą.

1958 m? kovo 25 dieną ta
rybiniai inžinieriai ten iš
sprogdino 3,100 tonų ‘dina
mito, kuris sutriuškino 
981,000 kubiškų mastų uolą, 
išmušdamas 4,000 pėdų il
gio, 300 pločio ir 80 pėdų 
'gylio griovį.

Taigi, inžinieriai jau iš
mušė 6,650 pėdų ilgio naują 

j vagą Kolonga upei. Jų pla
nas nukreipti upės tekėjimą 
ten, kur vanduo bus nau- 

' į

dingas. Nukreipdami upės 
tekėjimą į kitą pusę, senoje 
vagoje apiausina didelius 
geležies rūdos klodus Pet- 
rovsky-Uralski metalo fab
rikams.

1957 m. gruodžio 19 die
ną tarybiniai inžinieriai, ne
toli Taškento, išsprogdino 
1,000 tonų dinamito. Spro
gimas išnešė 650 pėdų ap
linkui ir 150 pėdų gylio 
duobę. 400 sunkvežimių iš
vežė suardytą žemę. Taip 
sprogimo pagalba “iškasta” 
vandens patalpa stepių drė
kinimui.

Tarybiniai inžinieriai tu
ri visą eilę planų atlikimui

galba žymiai 
ės paviršių
darbų. Jie šhko, kad galima 
po Kaspijos jūra išsprog
dinti tunelį, kuris sutrum
pintų 1.000 mylių geležinke
lio kelią tarpe Užkaukazi- 
jos ir Užkaspijos.

Jie daro planus išsprog
dinti tunelį po Himalajaus 
kalnais, aukščiausiais pa
saulyje, kad pravesti gele
žinkeli, jungiantį Indiją ir 
Tarybų Sąjungą.

Jie turi planą pramušti 
tunelį apačia Kerčio sąsiau
rio, kad geležinkeliu sujun
gus Krymo pussalį ir Ku- 
banės sritį. Dabartiniu lai
ku per tą sąsiaurį trauki
nius kelia, baržomis iš vie
nos pusės į kitą.

Sovietiniai inžinieriai vėl 
kelia klausimą apie sujun
gimą čukotkos, Sibiro da
lies, su Alaska per Beringo 
sąsiaurį. Jie siūlo pastaty
ti per sąsiaurį užtvanką. 
Viršum jos traukiniai su
jungtų Alaską (Ameriką) 
su Sibiru (Azija). Jie įrodi
nėja, kad daug naudos būtų 
iš traukiniais susisiekimo 
tarpe Senojo pasaulio ir 
Naujojo. Taipgi užtvanka 
sulaikytų šalto vandens 
srovę iš Ramiojo vandeny
no į Lediniuotąjį. Tada iš 
Atlanto vandenyno toliau 
tekėtų šiltoji Gulf Stream 
srovė ir Lediniuotasis van
denynas pasidarytų daug 
šiltesnis.

Šiaurinių upių vanduo 
plauks į Kaispiją

Leningrade vandens jėgai
nių institutas išdirbo pla
ną, kaip pasukti galingų 
šiaurinių upių tekėjimą į 
Kaspijos jūrą. Kaspijos jū- 
ja yra šiltoje juostoje, ir 
nepaisant to, kad į ją neša 
vandenis tokios dideles upės 
kaip Volga, Uralas, Emba, 
Kurna, Terekas ir Arakas, 
jūros vanduo nuo 1930 me
tų sumažėjo ant septynių 
pėdų.

Tuo kartu tokios galingos 
upės, kaip Šiaurinė Dau
guva, P e č i o r a, Vyčegda, 
Sųchona, neša savo vandenį

į Lediniuotąjį d id j orį. Tary
biniai mokslininkai, prieš
akyje su G. V. Dimitrova, 
išdirbo planą, kad išgelbėti 
šių upių vandenį ir jį pa
sukti į Kaspijos jūrą.

Sulyg planu, bus skersai 
Pečiorą ir Vyčegdą upes 
pastatyta cemento ir žemių 
užtvarai. Tai bus milžiniš
kos užtvankos, po astuonias 
mylias ilgio ir 2,600 pėdų 
aukščio. Tie užtvarai sulai
kys upių vandenį. Ir Lida 
Pečioros, Vyčegdos ir 
mos aukštupyje susidarys 
dirbtinė jūra. Tarpe Kama 
ir Vyčegdos upių bus pra
kastas 60 mylių kanalas.

Kada dirbtinėje jūroje 
susirinks labai daug van
dens, tada jis kanalu tekės 
į Kamą, o pastaroji įtekės 
į Volgą. Volga apie 41 mi
lijardą kubiškų metrų pri
dedamojo vandens jau neš į 
Kaspijos jūrą.

Kad vanduo nemažėtų Pe- 
čioroje ir Vyčegdoje, že
miau tų užtvankų, tai ant 
upių bus pastatyta naujos 
užtvankos, kurios sulaikys 
vandens tekėjimą į didjūrį. 
Prie tų užtvankų bus pasta
tyta elektros gaminimo jė
gainės.

Pravedus g y v e n i m a n 
šiuos darbus, padidės van
dens kelių kiekis susijungi^ 
mui su Volgos ir su. kitomis ’ 
upėmis ir jūromis. Atmin
kime, kad dabar prie Mask
vos yra panaši jūra, kuri 
jungiasi kanalais su Balti
jos ir Baltąja jūromis, o 
Volga su Kaspijos ir Vol- 
gos-Dono kanalu su Juodąją 
jūra.

Inžinierius G. V, Dimit
rovas sako, kad šie darbai 
yra susieti su labai didelė
mis išlaidomis, nes jie rei
kalauja perkelti 700,000,- 
000 kubiškų metrų žemės ir 
suvartoti iki 3,000,000 ku
biškų metrų cemento. Bet 
ir nauda bus-didelė. Į de
šimti metu išlaidas atmo
kės naujai įrengtos elektros 
jėgos gaminimo stotys, ap
drėkinti laukai ir pagerėję 
vandens keliai.

Štai kokius milžiniškus 
darbus siekia atlikti darbo 
žmonių valstybė, kuri rūįk 
naši žmonių gerove ir kovo
ja už taiką pasaulyje.
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MIAMI, FLA.
4 * Paduosiu biskį žinių iš 

mūsų žieminio veikimo
Miamiečių visas veikimas 

susidėjo iš mitingų ir pa
rengimų — banketų.

Tai turime atiduot dideli 
kreditą M.L.S.K. ir jo gy
vai, veikiančiai valdybai, 
kuri rūpinasi ir pati dirba 
parengimuose. Taip pat ir 
klubo nariam, ypatingai 
draugėm moterim klubie- 
tėm, kurios dirba sunkiau
sią ir atsakomingia u s i ą 
darbą, apsiirądamoš komisi- 
jon priruošimui banketų.

Čia vardų neminėsiu, ku
rios draugės bei draugai 
daugiausiai darbavosi su
rengimui banketų per visą 
žieminį sezoną. Apie tai pa
kalbėsime vėliau. Turėjome 
(> banketus per šį žieminį 
sezoną, ir kiekviename ban
kete turėjome daug svečių 
iš svetur suvažiavusių, ne
skaitant saviškių. Na, o mū
sų darbščiom klubietėm rei-: 
kėjo parua-t kiekvienam j

Parėmė su dovanomis ir 
miamietės klubo narės, savo 
klubo banketus, bet aukoto
jų vardai bus atžymėti vė
liau, nes aš bijausi redakto
rių, kurie visus bara už il
gas korespondencijas. Pra
leidome labai linksmai ,ir 
svetingai šį žiemos sezoną, 
besikalbėdami su jau į)er 
daug metų nematytais savo 
jaunystės draugais, kuriuos 
susitikome klubo banketuo
se.

M. Antanuk

Chicago, Ill.
Iš puikiai pavykusio 

parengimo
Balandžio 13-tą, Roselan- 

do Žemaičiu klubas ir LLD 
7i9-ta kuopa, L. K. svetainė
je davė įdomų pavasarinį 
parengimą. Bendrai paė
mus, tai buvo puiki prarpo- 
ga. ,

Pirmiausia Liaudies.' 
Teatro artistai suvaidino I

vos gautą dainą “Pasveiki
nimas choro”, kuri pritiko 
šiai progai, nes su ja aidie- 
čiai pasveikino svečius su 
besiartinančiu gamtos atbu
dimu.

Paskui, be kitų dainų, ai- 
diečiai puikiai sudainavo 
“Tolimoj tėvynėj” (chorve
dės Daratėlės Yuden kom
pozicija).

Pabuvojus šiame parengi
me gavosi įspūdis, kad rose- 
landiečiai nesnaudžia, kad 
jie turi pirmos rūšies, meni
nių jėgų ir uolių darbuotojų 
Aido choras irgi bujoja, to- 

I bulėja ir siekia vis aukštes
nių lygių.

Kaip vilnietis Jokubka 
savo kalboje pasakė, žemai
čiai yra atkaklūs žmonės ir 
jei ką pradeda, tai ir užbai
gia, luš, ar plyš. Taigi, rei
kia tiktai žemaičiams palin
kėti laimingos kloties, ne 
tik pavasarį, bet ir vasarą 
ir visais kitais metų laikais.

žiūrovas

SKAITYTOJŲ BALSAI
“Vaduotojų” kalbos

Skaitau Laisvės 45-am 
numeryje straipsnį, kuria
me. aprašytas New Jersey 
valstijos ] 
surengtas Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 40 
metų sukakties minėjimas. 
Skaitau politikierių ir “lais
vintoji}” prakalbas. Kartais 
iš jų prakalbų juokas ima, 
o kartais net piktumas pa
ima.

Paimkim kad ir J. Tyslia- 
vos pasakytą “nonsensą”, 
kur jis sakė: “Pirmas karas 
išvadavo Lietuvą, antras 
pavergė, o trečias karas ir 
vėl Lietuvą išvaduos...” Na, 
kur to žmogaus protas? Ar

Kitas “nonsensas” tai bu
vo pasakyta prelato I. Kel
melio. Jis savo invokacijoje 
perskaitė sekamą maldelę:

Lietuviu Tarybos “Visagalis dieve, tu šutve-

atsilankiusiam m a i s t a s. Į Misevičiaus parašytą “Vien-!
- Nors pereitą žiemą buvo irįgungio vargai”.

^Šaltoka, bet svečių buvo Į Tai yra lengvo tuririio, 
M’amėie daug, nes čia vis gi originalus veikaliukas, Nu
šilčiau, kaip šiaurėje būna, ris atitiko pavasarinei nuo-

Turėiome ir labai gerų- taikai ir davė gardaus juo- 
nuoširdžių klubui pritarėjų, j ko. Estrada, nors ir maža, 
kurie prisirašė prie klubo i bet buvo kruopščiaipriruoš- 
kaipo garbės nariai, dalyva-; ta, kas daug prisidėjo prie 
vo parengimuose ir priside-’ vaidinimo pasisekimo.
jo parengimuose su dovano-' Boto sekė pavasariovąiz- 
mis, daugiausiai dovanojo I delis, kurį išpildė jaunutės 
klubo banketamms maisto! aidietės Daratėlė Roman| ir

Onutė Yuden. Abi jos 'dai-ir kit. Tai buvo šios vieš
nios ir svečiai: Samulioniai, 
Vera Smalstienė, E. Jasiu- 
lionienė, A. Astrauskienė, 
N. ir E. Juodaitienės, Va
siliauskienė, M. Butkienė ir 
Viktorija Dirsienė. Kaip 
kurios aukojo ir po kelis 
kartus. Tad klubo komisi
jos ir paties klubo vardu ta
riu jums, draugės ir- dran
ga’, didelį ačiū!

Klubo banketuose dalyva
vo ir kalbas pasakė inž. A. 

> P. Gabrėnas ir • advokatė 
Stephanie Masytė.

i navo labai gražiai.
Solistė Jerry Mikužis pa- 

I dainavo kelias dainas, ku- 
i rios dvelkė jau išbujojusiu 
i pavasariu, tarpe jų “Gegu
žės žiedai” ir “Linksmas 
vėjau”. Kaip ir paprastai, ji 
dainavo laisvai, su pasitikė
jimu, kas daug prisideda 
prie klausytojų sužavėjirho.

Parengimo programą už
baigė Aido choro ansamblis, 
diriguojant Daratėlei Yu- 
den. Pirmiausia jie sudaiha- 
vo naują, iš Tarybų Lietu

Lawrence. Mass.
VISOKIOS ŽINIOS

Muilo išdirbystės Beach 
Go., kuri randasi ant Law
rence gatves, persikels į 1 
Mill St. Jau krausto maši
neriją. Tai labai sena iŠ- 
dirbystė, jau 130 mėtų. Vė
lesniu laiku darbininkai 
susiorganizavo i CIO uniją. 
Pirmiau darbininkai buvo 
mažai apmokami. Darbas gi 
biauruS; labai smirdantis 
nuo visokiu chemikalu ir 
kaulų.

1_
•

Lawrence miestas laukia 
majoro paskelbimo “Law 
Day.” Miesto advokatų su
sivienijimas pagamino pa
reiškimą, kad tokia diena 
būtų paskelbta gegužės 1.

•

Susirgo Jonas Kodis. Tu
rėjo operaciją. Jau sugrįžo 
iš ligoninės. Jo gyvenimo 
vieta: 7 Walnut St. Jonas 
yra Maple parko pirminin
kas. Jis ten labai reikalin
gas. Ypač dabar iš pava-

rei žmogų pagal savo pa
veikslą. Tu jam suteikei iš
mintį, protą, laisvę, kaip 
save tvarkytis...”

Tai kodėl jūs nesusitvar- 
kot, kaip dievas jums įsa
kė? Kodėl jūs dirbat ir dir
bat, kad surengus trečią ka
rą?

O kai prelatas sakė iš sa
vo išgalvotos maldelės, kad 
dievas yra “visagalis”, tai 
kodėl jūs, kunigija, vaduo
tojai ir dipukai, nepasikvie- 

| čiat “visagalį” ir nesumušat 
jau jis ir jo pasekėjai pa- socialistinių kraštų, o tada 

galėtumėt atiduoti dvarus 
ir dirbtuves ponams ir ku
nigams?

Toliau prelatas iš malde
lės skaitė: “Visagalis dieve, 
mes nužemintai prašome ta
vęs atkreipti savo švenčiau
sią atidą, išlaisvink mūsų 
tautą iš nelaisvės ir pada
ryk tą patį, ką padarei su 
žydais, išlaisvindamas iš 
Egipto nelaisvės.” Tai čia 
jau buvo pasakyta iš pote
rių, kur kalbama: “Aš esu 
viešpats dievas tavo, kuris 
išvedė tave iš Egipto nelais
vės”. Čia prelato buvo apsi
lenkta su žinojimu religijos 
istorijos, kas žydus išvedė

miršo praeito karo bombų 
darbus Japonijoje ant Hi- 
rošima ir Nagasaki miestų? 
Ar jie mano, kad Lietuva 
būtu “išlaisvinta” tik su 
bombomis? Tai kam tada 
Lietuva būtų naudinga, 
kuomet ji būtų bombų sude
ginta !

sario daug yra darbų. Lin
kiu Jonui greitai ir pilnai 
pasveikti ir vėl darbuotis su 
mumis.

Teko susieiti su Al Gros. 
Sakau: Kaip viskas? Jis 
atsako: Su manimi viskas 
gerai, ale nelabai gerai su 
mano teveliu. Jisai .
Jis, kaip žinia, jau 84 me
tų. Linkiu draugo Groso 
tėveliui pasveikti.

Teko kalbėtis su komisija 
surengimui metinio banke
to, kuris įvyks gegužės 18 
d. Tai bus šaunus parengi
mas, dar šiemet pirmutinis 
Maple parke. Patartina ko
misijai gerai padirbėti, kad 
banketas būtų pasekmingas. 
Taip ir nariams abiejų kuo-

serga.; Egipto. Bet žinoma, kad 
kunigai negali pasakyti, 
kad ir norėtų,' tikros religi
jos istorijos, nes jie paruošti 
mulkinti nesusipratusius.

them.” (Kapitalistai gali 
ramiai miegoti, pakol jų 
kraštuose darbininkai leis 
jiems).

Toliau Chruščiovas sakė: 
“We advise them (capital
ists) not to poke their noses, 
or as we Russians say, their 
pigs snouts into Socialist 
garden.” (Mes patariam 
jiems (kapitalistams), kad 
jie nekištų savo kiaulškos 
nosies į socialistinį daržą...”

Šitie Csruščiovo pareiški
mai atitinka “vaduoto
jams” ir dipams, nes jų 
kiauliška nosis neknis Lie
tuvos DARŽO.

§enas Baltimorietis

San Francisco, Calif. —< 
C. Kreshmer, žymus chemi
kas, sako, kad netrukus ra
ketos galės skraidyti saulės 
jėgos pagalba.

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

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

South Boston. Mass.
Gegužinis Parengimas

Šio parengimo tikslas yra sukelti kiek finansų 
pasiuntimui delegatų į LLD suvažiavimą, kuris 
įvyks liepos 6-tą d., Pittsburghe.

Rengia LLD 2-ros kuopos Moterų skyrius.

Įvyks Sekmadienį

Gegužės 4 Mav
Salėje 318 Broadway

Bus duodami skaniai pagaminti pietūs 
ir bus graži programa.

Kaip matote, šis parengimas yra labai svarbus, 
nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti jame. Ren-tad 

gėjos užtikrina, kad būsite skaniai pavaišinti ir 
linksmai laiką praleisite.

Pradžia 1-mą valandą dieną.
Rengimo Komisija

Vietinėje spaudoje tilpo 
Tarybų Sąjungos premjero 
Chruščiovo prakalba, pasa
kyta Budapešte Vengrijoj. 
Chruščiovas kaltina Vaka
rų korespondentus ir ko
mentatorius už iškraipymą 
jo prakalbos’. Jo prakalboje

Gerinkime ir Platinkime
“ JjLD 37 ir LDS 125 yra pasakyta sekamai:“Ca- 

reikia su komisija koope- pitalists can sleep quietly as 
ruoti platinime tikietų. long as tpe workers in their 

S. Penkaiiskas ' own countries will let
ruoti platinime tikietų.

LAISVE
Laisvė yra leidžiama du kartu į savaitę

Įspūdžiai iš Kalifornijos
Rašo Anthony J. Orlen

Per daugeli metų troškau draugė. Rochesteryje nerna- 
pamatyti Kaliforniją, n e s žai su ja vaidinome teatrų, 
ten turėjau jaunystės dienų Paulina, jos dukra ir žentas 
draugų. Jie mus kvietė at-'yra labai malonūs žmonės 
silankyti, pasimatyti ir 
sigerėti Kalifornija,

Bet nėra taip lengva žmo-; nas- 
gui įvykinti jo pageidavi-| . . 
mus vis atsiranda tai vie-i^^ng'h Žentas plačiai i 
nokiu, tai kitokių kliūčių.Iriojo ir aprodė mieštą ir 

“apylinkes. 
• vi*Trečią dieną, ten viešint, 

atvažiavo Jonas Alvinas su 
savo žmona ir nusivežė pas 
juos į San Frdncisco. La- 

bet Jonas visvien 
J ir! - ' .• , jaunesni 

v,eU-|tai ir 
ir gyvena.

pa-i ir nuoširdžiai mus priėmė.
Į Ras juos išbuvome tris tlie- 

. Už didelį jų draugiš- 
į.Įkumą esame jiems labai dė- 

<ve-

nuo to laiko, kai ji išvažia
vo į Kaliforniją, tai nebu
vome matęsi. Ji ir mano 
žmona Rochesteryje dirbo 

Iprie kriaučių, organizavosi 
'į uniją. Bet po tiek laiko

nas Alvinas daug jaunimo 
prikalbino prie darbininkiš
ko judėjimo. Jis ir dabar 
veikia, pagal savo išgalę.

At s i s v e i k i n ę su San
Francisco, Santa Claros ir
Redwoodo draugais, išva- jau vieni antrų negalėjom 
žiavome į Los Angeles.

Pagaliau, ir ilga kelionė į 
\ Kaliforniją!

Bet kada šiemet g a m t a 
' taip užsirūstino, pradėjo be
galiniai kankinti . sniegas, 

t mano amžiaus draugai jau 
neišlaikė, tai mudu su žmo
na nusitarėme, kad sniege 
neapsimoka baigti savo die
nas. Užsisakėme vietą lėk
tuve. Devintą valandą ryto 
sėdome į lėktuvą, o už 10 
valandų jau buvome San 
Francisco mieste, Kalifor
nijoje.

Mūsų tai buvo pirmoji 
kelionė lėktuvu, bet 
mums labai patiko. Lėktų- lyčių valstijose, 
vas visas laikas skrido virš esame pažįstami jau __  ___ - -
debesų, iš viršaus jie atro- 1913 metų, kada jis gyvė- į kasdien yra daug 
dė kaip kokie kalnai.

San Francisco orlaukyje 
mus pasitiko per šešioliką 
metų buvusi Webster, N. 
Y., mūsų kaimynka. Jai la
bai ačiū! Apartmentą pasi- 
randavojome Santa Clare, 
Calif.

Ant rytojaus ji mus ve
žiojo ir aprodė įdomesnes 
tuetas. Nuvežė pas P. Vai- 
vadienę, kuri gyvena pas

* dukteri, Redwood, 
—' 7

. pažinti, tik veikė malonūs
Ten nuvykome’pas Joną; atsiminimai. Ji ištekėjus 

Vilkaitį, taip pat savo lai-!už jugoslavų tautybės žmo- 
kais buvusį Rochesterię gy- gaus. Gerai gyvena, turi 
ventoją. Jis gražiai priėmė, nuosavą namą ir gražų 
turi gerą automobilį Jis ap-'apelsinų sodą. Tik liūdna, 
rodė visą miestą ir apylin-jkad jos draugas keli metai 
kės. Mes turėjome keleto atgal buvo sužeistas darbe 
draugų antrašus, tai visus(ir visam gyvenimui prara- 
aplankėme. Jau pagyvenę* do sveikatą. Jis gauna pen- 
žmonės, turi savus namus.'siją.

Čia pat gyvena Merkev.i- 
prie Rochesterio se-bai lijo, 

parodė m u m s miestą 
daug labai įvairių ’ 
Pas Al vi nūs gyvenome 
valgėme skaniausius val
gius per dvi dienas. Jie mus 
nuvežė pas kitus lietuvius 
ii- supažindino. Visi , jie 
draugiški. Daugumoje turi 
savo nuosavus namus. Sa
ko, kad Kalifornijoje daug 

ji ; geriau gyventi,' negu šiaur

žmonės, turi
Kiti jau gyvena iš senatvės 
pensijos, bet turi ir savų čiai,

Žmonės,. kuri e niau buvę ūkininkai. Kada 
būdami susitaupė,'jie turėjo ūkį, tai progresy- 
senatvėje lengviau viai pas juos turėdavo išva- 
Jie skaito darbi- žiavimus. Daug kartų ten

n i n k iškus laikraščius — susirinkę parėmėme darbi- 
“Laisvę” ir “Vilnį.”

ine Rochesteryje.
Kada 1914 metais buvo k a d, sveikatos 

pastatyta Gedemino Drau
gijos svetainė, tai mes tada 
rengėme lietuvių perstaty
mus ir patys vaidinome, 
daug abu dirbome. Kartu 
dalyvavo ir Mary Lukąus- 
kaitė, dabartinė Dementie- 
nė, kuri gyvena Los Ange
les mieste. Tais laikais bu
vo daug jaunimo, kurį nuo 

Calif, progresyvių norėjo kitos 
VaiVadienė yra senų laikų srovės pavilioti. Tada Jo-

ninkišką spaudą, surinkda- 
Tik liūdna buvo, kad jau vOme aukų, pagelbėdavome 

daug senų pažįstamų, drau- ir organizacijoms. Jonas ir 
gų ir draugių yra mirę.

Los Angeles yra gražus ir 
įdomus miestas. Tik man, 

. Su Jonu’kaip su pažeista širdimi, tai 
į nuo'oras buvo netinkamas, nes 

dūmų. 
| Vietos lietuviai ir sako, 

atžvilgiu, 
Los Angeles nelabai geras 
miestas. Atsisveikinę ir pa
dėkoje visiems draugams, 
mes išvykome į Yucaipa 
miestą, kuris yra apie 80 
mylių nuo Los Angeles.

Ten gyvena taip pat semi 
Rochesterio gyventojų. Su
stojome pas Mary Radę. 
35 metai atgal Mary Sa
vickaitė gyveno pas mūs 
kambarine Rochesteryje. Ir

Barbutė Markevičiai visada 
buvo pažangūs ir nuoširdūs 
draugai.

Nors jau nejauni žmonės, 
bet abudu gerai laikosi. Jie 
nusiperka apleistą namą, 
Jonas pataiso ir parduoda. 
Taip jie gauna nemažai pa
jamų.

Ji-e yra seni “Laisvės” pa
triotai. Ir dabar pas juos 
radąme laikraštį. Ycaipoje 
yra apie 40 lietuvių šeimy
nų. Visi santaikoje sugyve
na, vieni kitus aplanko ir, 
reikalui esant, pagelbsti. 
Tai ir pas save mus kvie
tė ir tokie lietuviai, ku
rie nebuvo pažįstami. Ma
no draugė surado žmones,

kuriuos 45 metai atgal pa
žinojo Bostone, tai yra Ro- 
maldą ir Petronėlę Stasius. 
Tai buvo labai didelis malo
numas susitikti. Yucaipoje 
išbuvome dvi savaites laiko 
ir taip susipažinome ir susi
draugavome -su lietuviais, 
kad labai gaila buvo skirtis.

Yucaipa yra tikrai poil
sio miestas. Gyventojų tu
ri 12,000. Jis randasi San 
Bernardino kalnyne ant 4,- 
500 pėdų virš jūrų lygu
mos. Oras labai geras. Sau
lė ir šviesu. Jokių fabrikų 
nėra, vien tik poilsio namai, 
tai didesni, tai mažesni, 
miestas greitai auga ir ple
čiasi, vis stato daugiau 
naujų namų. Namai yra 
brangūs, bet senesnius gali
ma ir pigiau nusipirkti.

Septyni metai atgal turė
jau širdies smūgį. Pasvei
kau, bet vis jaučiu skausmą 
ir gydytojų pagalba reika
linga. Bet čia gyvendamas 
nejaučiau jokio skausmo. O 
tai reiškia, kad labai geras 
ir sveikas oras. Jis geriau 
tarnauja, kaip gyduolės.

Todėl aš patariu tiems, 
kurie jaučiasi nekaip, bet 
išgali apsilankyti į Yucai
pa, o kam galima, tai patar
tina ir apsigyventi. Norin
tieji daugiau žinių, galite 
kreiptis pas mane, o aš jų 
suteiksiu.

Visiems draugams ir 
draugėms širdingia u s i a i 
esame dėkingi už taip malo
nų ir gražų mūsų priėmi
mą. Jeigu kada atvyksite į 
Rochesterį, tai mes jums at
silyginsime.

Webster, N. Y.

Išeina antradieniais ir penktadieniais
Laisves, kaina Jungtinėse Valstijose

$9.00 Metams, $5.00 Pusei Metų

Kanadoje $10.00 metams
Lietuvoje $12.00 metams

Pavienė kopija 10 centų

Suretinus Laisvės išleidimą, visas Laisvės personalas 
rūpinasi jos gerinimu bei tobulinimu literatūriniai ir 
technikiniai. Prašome bendradarbių padėti mums šiuo 
atžvilgiu, suteikiant gerų informacijų iš lietuvių judė
jimo šioje šalyje ’ir kitais įdomiais klausimais.

Darbuokimės Platinimu Laisvės
širdingai dėkojame ilgamečiams Laisvės platintojams 
ir maloniai prašome visų dabar juo labiau darbuotis 
jos platinimu. Dabar Laisvė išeina didesnė puslapiais 
ir turtingesnė raštais. Ji bus skaitytojų namuose veid
rodis svarbiųjų pasaulinių įvykių. Pasirūpinkim, kad 
ji pasiektų kuo daugiausia namų.

Rūpinkimės Laisvės Išlaikymu
Prašome kolonijų veikėjų visur rūpintis Laisvės išlai
kymų. Prašome ruošti pramogas, kur galima ant di
desnės skalės, o kur negalima turėti didesnių paren
gimų rengkite ir mažesnius. Visi žinome, kad prie da
bartinės brangenybės, kad ir suretinus Laisvės išleidi
mą, finansine parama-reikia rūpintis. Rūpinkimės ir 
darbuokimės, kad Laisvė gyvuotų.

Laisvė Eina Į Lietuvą
Laisvės kaina į Lietuvą dabar tik $12 metams. Gi kul
tūriniams santykiams pagerėjus tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos, laikraščių persiuntimas eis reguliariai. 
Tad užsakykite Laisvę savo giminėms ar draugams 
į Lietuvą.

Laisvės antrašas:
LAISVĖ

110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.
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NEĮEIS KOMUNISTAMS 
KALBĖTI PER RADIJĄ 
Roma. ■ 

ras Adone Zoli p 
ke parlamentarinės rinkimų 
kampanijos neleisti Komu
nistų partijai kalbėti per 
radijo ir televizijos tinklus, mad. buvo susirinkęs spe- 
Parlamentariniai rinkimai 
įvyks gegužės 25 d.

DIDYSIS NEW YORKAS SS?“
eZoifpatvfrkriadAidiečiai pagerbė savo 

narę šauniu pokyliuku
Aido Choras praėjusį sek-

cialiai pamokai, kurioje jau 
dalyvavo ir svečiai solistai 

1 bei vaidintojai akto iš ope- 
. retos “Kornevilio varpai”.

Choras, dabar visu ikarš-1 c

KINUOS PASIEKIMAI
REIKMENŲ GAMYBOJE

Pekinas. — Laike pirmo- čiu pasiruošia savo jubilie- 
jo penkmečio gyvenimui! jiniam koncertui gegužės 
reikmenų pagaminta dvigu-j 4-os popietį (daugiau žinių 
bai. Bet kai kurių pagamin- žiūrėkite skelbime).
ta net virš dešimts kartų. į Sekmadieninė pamoka, 
Dviračių pagaminta 800,-į pasirodė, turėjo ir kitą tiks- 
000, tai dešimts kartų dau-ilą. Pirmesnėje pamokoje 
giau, negu pirmiau. Laikro-! choriečiai buvo sužinoję, 
dėlių ir laikrodžių pagamin-! kad ilgametė ir veikli cho- 
ta tryliką kartų daugiau.

JIE PERKAINAVO 
!* SAVĄSIAS JĖGAS

Havana. — Kubos dikta
toriška Batistus valdžia tu
ri visš 30,000 vyrų armiją, 
ginkluotą modern iškaiš 
įrengimais. Castro sukilėlių 
buvo tik apie 2,000. Pasta
rieji perkainavo savo jėgas 
išstodami Havanoje.

DEBATAI NEW JERSEY 
SEIMELYJE

Trenton. — Valstijos sei
melyje iškilo karštos disku
sijos. nedarbo apdraudos 

i klausimais. Yra įneštas bi- 
' liūs mokėti bedarbiams ap- 

draudą iki $43 į savaitę. Bi- 
lių remia AFL-CIO unijos.

Kostė
Čepu- 
vaka-

i riste Marijona Misevičienė 
iš atostogų Floridoje sugrį
žo jau Lideikiene, Prano 
žmona. Ant greitųjų choris
tės sumanė, jog čia turi bū
ti vestuvinė puota, chorie
čiai vyrai tam šiltai prita
rė. Tad po šios pamokos ir 
buvome pakviesti į 
restauraną.

Marijona Wilson, 
Rushinskienė ir Ona 
lienė pagamnio gerą
rienę, o jaunuolė Mary An 
Wilsonaite patarnavo.

Choro vice - pirmininkas 
Valys Bunkus iškvietė dau
geli choriečių ir svečių tar
ti žodį. Pasakyta daug gra
žių linkėjimų ir komplimen
tų. Visi jie buvo labai už
pelnyti, nes abu. Pranas ir 
Marijona Lideikiai, yra 
•Veiklūs meno ir kitų kultū
rinių veiksmų dalyviai.

Galop tarė žodį ir abu 
garbės svečiai. Choriečiai 
Marijonai įteikė kuklią do- 

Rep.

OPERAVO BUVUSį
PREZIDTNTĄ HOOVERĮ

New Yorkas. — Colum
bia Presb.. Medikaliąme 
Centre padarė operaciją
buvusiam prezidentui H. |Vanelę 
Hooveriuu Jam išėmė tulžį. ' ’---- 1—----
. -y .y • . q ' Gal vėl matysimės ta. Hopveris jau yra 83 me- p J

' tU. < ’ H A ,

ABIEJI GINKLUOJASI
Londonas. — Čia kalba ir 

i rašo,. būk Tarybų Sąjunga 
gaminasi Atominės !' jėgos 
submarinus. ‘ Yra žinoma, 
kad ji pasigamino ledlaužį 
“Lenin” 16,000 tonų, 
varo atominė jėga,,

Darbiečių laikraštis rašo, 
kad nėra nieko nuostabaus, 
jeigu kiti ginkluojasi, tai tą 
daro ir Sovietai.

su usteneciais

kurį

Bonna. —- Laukia į Vaka
rų Vokietiją atvykstančio 
A. Mikojano.

Washingtonas. — Moks
lininkai mano, kad Sovietai 
iššaus raketą linkui mėnu
lio.

Baltimore, Md. — Balti
more & Ohio traukiniai 
daugiau nevežios keliaunin
kų tarpe Baltimorės ir New 
Yorko.

Washingtonas. — Darbo 
departmentas sako, kad bir
želyje bus apie 6,000,000 
bedarbių.

Brescia, Italija. — Iš ka
rinio lėktuvo nukrito 
ba, sprogo ir sužeidė 
nių.

bom- 
žmo-

PiusRoma. — Popiežius 
XII sako, kad atominė radi- 
oakcija yra pavojinga žmo
nijai.

•' Kalbėjausi su Jonu 
bu, kuris sekmadienį 
nuvykęs į Worcester, Mass., 
pamatyti pastatymą opere
tės “Kada kaimas nemie- 
ga.” Mūsų Jonas yra įgu
dęs dainoje ir vaidyboje. Ir 
jeigu jis negali atsigerėti 
usteriečių pasirodymu su 
šia operete, tai drąsiai gali
ma sakyti, jog vaidinimas 
buvo nepaprastai šaunus.

Worcesterio Aido Choras, 
Jono Dirvelio vadovybėje, 
mums jau yra seniai ir ge
rai pažįstamas. Kiekvienu 
jų pasirodymu mes džiaugė
mės.

Štai kokia mintis yra ki
lusi: Ar nereikėtų dar kar
tą mums Worcesterio aidie- 
čius pamatyti ir išgirsti? 
Į operetės “Kada kaimas 
nemiega” susimokinimą jie 
yra įdėję labai daug darbo 
ir talento. Tegu dar kartą 
jie ir mus palinksmina!

Jonas Grybas yra mūsų 
LLD Antrosios apskrities 
pirmininkas. Jis yr'a dide
lių ir nepaprastų parengi
mų entuziastas. Aš spėju, 
kad jis bandys su usterie- 
čiais susisiekti ir juos pa
kviesti. Diena, kiek man ži
noma, būtų tinkama gegu
žės 25 d.

Žiūrėsime, kas iš to visko 
išeis. • 7?ep.
kampaniją. Rinkimai, kaip 
žinia, įvyks gegužės 25—26 
dienomis.

buvo

Lowell, Mass. — Gaisras 
iškilo mokykloje. Sėkmin
gai išėjo virš 150 berniukų 
iš degančio namo.

Londonas. — Teismas nu
baudė aktorių A. R. Har- 
risą už pamėgdži o j i m ą 
Churchillo.

Roma. — Visos katalikų 
bažnyčios jėgos pasikinkė į 
parlamentarinių rink i m ų

Tokio. — Atvyko Lenin
grado Simfonijos orkestras.

Pora valandų pokalbiui Smetoniniai tautininkai 
apie širdį ir pasiklausyt 

nuostabios poemos
Tai įvyks jau šį sekma

dienį, balandžio 27 d.. Audi
torijoje.

Apie širdies sunkų darbą 
tarnyboje mes girdėsime 
paskaitą. J o n parinkta 
pluoštelis žinių iš pareiški
mų žymių asmenų, kurių 
visas gyvenimas paskirtas 
tyrinėti širdį. Jie tiria tiks
lu ją pažinti, nes tai įgalina

laikys suvažiavimą
Pranešta, kad gegužės 30,

nelaimių. Tuo patimi tikslu 
ir mums verta savo širdį 
gerai pažinti.

Girdėsime ir poemą, po
ema, tiesa, nieko nekalba 
apie Širdį. Bet, ak, kaip ji 
šauniai liečia mūsų širdį! 
Lietuvos poetas Eugenijus 
Matuzevičius toje žavingoje, 
poemoje pavaizduoja visą 
Lietuvos darbo moters-mo- 
tinos gvvenimą iki šių die
nų. Tai galėjo būti jūsų, 
mano, arba bile kieno mo
tinos gyvenimas.

Šia poema LLD 1-oj kuo
pa nori pagerbti mūsų visų 
motiną artėjančios Motinos 
Dienos proga. Būkite ir jūs 
to pagerbimo dalyviais!

Po programos turėsime 
laisvą pokalbį prie karštos 
kavos ir lengvo užkandžio.

Kviečiame visus. Įėjimas 
nemokamas. Rengėjai

Yorke yra šaukiamas sme- 
tonininkv Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos su
važiavimas. Kviečiami da
lyvauti ir pašaliniai žmo
nės. Smetonininkai žada 
“pajudinti žemę.” Jų suva
žiavimo dienotvarkis yra 
toks:

“Tautini ų o i ‘ga n i zac i j ų 
veiklos derinimas.

Tautinių organizacijų pa- 
ži ūra į bendr i nes org-jas: 
Pasaulio Lietuviu Bendruo
menę, BALF-ą, ALT-ą ir k.

Tautinės spaudos klausi
mas.

Jaunimo problemos.
Mūsų politika išeivijoj
Konkretūs Liet, laisvini

mo žygiai ir kt.”

Į Bronkso zoologijos dar
žą (Bronx Zoo) yra atga
benta paukščių, kurie vadi
nasi “flamingais”. T i e 
paukščiai yra daug didesni 
už garnius, ilgomis kojo
mis, dideliais snapais, r.uža- 
vos, j liepsną panagios spal
vos. Jie ir praminti nuo lo
tynų žodžio “flame” (lieps-

Mire Rubinstein
Sulaukus 82- metu

Stella Rubinstein, savo lai
kais buvusios labai turtin
gos giminės narė. Caro lai
kais Rubinsteinai net carui 
skolindavo pinigų.

Kaa Rusijoje įvyko revo
liucija, Rubinsteinai su ne
maži? turtu paspruko į už- 

Is.ienį. Amerikoje jie turėjo! 
įvairių bizniu. Bet visi 
skundėsi, kad “bolševikai 
mus nuskriaudė”, nes Pe
terburge jų banką naciona-i 
lizavo.

mirė
JHL J ^0^
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JAPONŲ KRAUTUVĖ
Didžioji japonų Takashi- 

maja firma, kuri Japonijoje 
biznį daro per 130 metų, 
atidarys savo krautuvę 
New Yorke. Tam tikslui fir
ma parendavojo 10,000 ket
virtainių pėdų plotą ant 
Fifth Ave.

reikalavimai
REIK ALI N G A S K A M B A RYS

Pavieniam vyrui reikalingas erd
vingas, šviesus kambarys Woodha
ven, Jamaica, ar Richmond Hill apy
linkėje. Prašome rašyti sekančiu 
adresu: J. Z., c/o Store, 307 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. (40-50)

DOES A HEARING AID 
HAVE TO BE

b TO BE THE BEST?

™ Ne jūsų gyvenime! The 
Zenith kokybės 50-R yra $50 
su viskuo... tačiau yra nevir
šijamas veiksmų girdėjime nė 
su pagalbinėmis priemonėmis, 
parduodamomis už $200, arba 
daugiau. Garantuojamas 10- 
ties dienų pinigų grąžinimu! 
Užeikite... arba telefonuokite 
išbandymui namie šiandien!

ZENITU 
RADIO CORPORATION 

OF NEW YORK 
Hearing Aid Division 

666 Fifth Ave. 
New York 19, N. Y. 

Circle 5-1400
MES TURIME BATERIJŲ 

IR PRIETAISŲ PRIE 
GIRDĖJIMO PRIEMONIŲ.

Arba matykite jums arti
miausią įgaliotą Zenith Hear
ing Aid pardavėją. Jo vardas 
yra jūsų classified telefonų 
knygoje.

I NUŠOVĖ MERGINĄ ' i
William Combe, 23 metų, 

iš Roselle, N. J., nušovė 18- . 
kos metų merginą Dianą 
__________ Ž m o gžudys- 

. . tę atliko ant 8th Avė. ir
seph P. Kelly išleido auto-. 44^ St., Manhattan mies- 

...... . . .......... . > persergėjimą ' t0 dalyje.
l “už teritori-1 l ik per vieną kovo mėn. ke-1 §Ovikas sako, kad jų 

Atėmė-nuo jų gumines! Ii šimtai vairuotojų neteko L<medg pairo”. Mergina mi- 
vie-i leidimo auto . vai ruoti. Į 3 ‘

ii reikalaujama lai-!________ _______________
važiuotos taisyklių. PR ANEŠI M AI

hDS 1 kp. metinis banketas jvyks 
! gegužės4 (May) 10 d., 7.30 vai vak., 
Liberty Auditorijoj, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. 

Šis banketas bus nepaprastas, 
kadangi Alex Velička, 1 kuopos pre
zidentas, gamins patrovas šiam ban
ketui. O jis per daugelį metų paty
ręs tame darbe. Taigi kviečiame 
skaitlingai atsilankyti, ir patirsite, 
kad maistas skaniai naruošlas.

Rengėjai

Automobilistai, 
saugokitės!
'New Yorko valstijos va- Mercandetti.

nuolius Queens miesto daly-i žiūotės komisijonierius Jo
je. Dvi organizuotos jau-' i 
nuolių gaujos buvo pasiren- j mobilistams 
gusios į kara 
ją”. " 
dūdas, du revolverius,
na “zip šautuvą”, kelis ga- Griez 
balus retežių, aštriais galais i kytis 
kablius, metalinių vamzdžių Už pakartojamus taisyklių! 
gailiu daug didelių diržų su >sulaužymus bausmė skaudi.! 
storomis metalinėmis sagti- New Yorko valstijoje yra 
mis, ledo skaldymui ylų, įvesta punktų sistema. Už 
peilių ir net kareiviškų dur-! mažą prasižengimą duoda 
tuvų. vieną punktą. Už didesnį

L . ., v,. nusikaltimą gausi du punk-Vietos laikraštis
Island Daily Press” rašo};
kad New Yorko miestas pa-1 
virto į “mirties raistą”. Nė- ■ 
ra tos savaitės, kad jaunuo-1 
liai nedaužytų mokyklų ar
ba nevestų savo tarpe ka- ■ 

! ro. Visai neseniai kelis šim
tus automobilių apdaužė ir 

' daugelį ratvalkių subadė.
Gal būti nėra pasaulyje 

.kitos vietos, kur jaunimas 
! tail) būtų žemai nupuolęs.
Miesto viršininkai šneka, 
tariasi, bet rimtų žingsnių 
nedaro ištvirkėlių suvaldy
mui ir kitu jaunuolių kultū
riniam auklėjimui.

Y U Kuiliui UI ^UUVkU ŪLA H A * J *

veltus. Jeigu bėgiu dvejų metų
1 as0’I susikuops šeši ar aštuoni 

.. | punktai, jau netekai vaira-
ivimui leidimo.

GAISRAS MUZIEJUJE
Modern Art muziejuje 

buvo iškilęs gaisras. Muzie
jus yra 11 W. 53rd St., Man- 
hattane. Tvarkytojai sako, 
kad greitai sutvarkys mu
ziejų ir už kelių dienų ati
darys publikai.

Aido Choras
šią savaitę įvyks z pamo

kos: bal. 23 ir 25. Moterys 

 

pradeda 7:/30. Valdyba

SAKO, “DAUG SERGA”
Miesto transporto tvar

kytojai sako, kad “perdaug 
serga transporto darbinin
kai”. Sulyg kontrakto mies
tas moka sergantiems už 
dvi savaites laiko. Sako, kad 
“visi darbininkai pilnai iš- 
serga” tą laiką kiekvienais 
metais.

GEGUŽINES APVAIKŠCIO.HMAS
Jvyks gegužės 2 d., 8:30 vai. vak. 

Tunis Mansion, 929 Bergen Street, 
Newark, N. J. Kalbės Patrick Tou
hey, Martha Stone. Bus įvairi pro
grama. Jžanga 50c. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
švęsti gegužės pirmąją dieną. Ren
gėjai— May Day Committee of Essex 
County. ' (49-51)

. LLD 10 kj). extra susirinkimas
įvyks 25 d. balandžio, 1150 N. 4th 
St., 7:30 v. v. Nariai dalyvaukite,
turime svarbių reikalų aptarti, kaip 
tai delegato siuntimą j suvažiavimą, / f 
ir važiavimą į Baltimore. Vald.

(49-50)

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Siuvėjų 54-to Skyriaus 
(A. C. W, of A. Local 54) mėne- 
sin'is susirinkimas įvyks balandžio 
(April) 2.3 d., 5.30 v. v., Unijos pa
talpose, 11-27 Arion PI. Nariai pra
šomi skaitlingai dalyvauti. Bus 
svarbių pranešimų. (47-49)

CHORO
JUBILIEJINIS XOIOEOTAS

Choras su Solista’s Statys Vieną žavingą Aktą iš Operetės“KORNEVILIO VARPAI“
Tai Bus Atžymejimas Aido Choro 45-r'ą metų Jubiliejaus

AIDO CHORAS, vadovaujamas Miklied Stensler, kuris rengia šį koncertą.
ĮVYKS

SEKMAD., GEGUŽĖS (MAY) 4,1958
LIBERTY AUDITORIUM

110 06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Operetes vaidintojai:

Nellie Ventienė, Suzanna Kazokytė, 
Brazauskas, Nastė Buknienė, Elena 
Yuskevich, Irene Babarskaitė.

Koncertinę dalį išpildys:
Čigonų vaizdą atliks Elena Hope su
Solistės: Suzanna/Kazokytė, Elena 
kaitė.
Girdėsite dainų iš tolimos, praeities.
atsiminimus. Ir pirmu kartu išgirsite

Kviečiame visus kartu su Aido Choru minėti šią gražią sukaktį.
Koncertas prasidės 3.30 vai. popiet. Įžanga $1.50 asmeniui

Jonas Lazauskas, Povilas Rainys, Walter 
Brazauskienė, Ona Kazlauskienė, Amelia

akordionu ir Sasha, kontraltas.
Brazauskienė ir šokėja Irene Babars-

Y

Jos prikels malonius skaisčios jaunystės 
naujausias, šių dienų kūrybos dainas.

*

Anksčiau gyvenau
Kriklionių kaime.

Vilnius,

Pajieškojimai
Ieškau brolių Vinco ir Antano Za- 

rauskų. Jie išvyko į JAV prieš pir
mąjį pasaulinį karą. Po I-ojo pa
saulinio karo korespondenciją su 
broliais palaikiau, o po 2-ojo p. ka
ro jokios žmios apie juos neturiu. 
Prieš išvykimą į Ameriką jie gyve
no Alytaus apskr., Daugų valsč., Ge
du konių kaime. 
Alytaus apskr.,
Dabartinis .mano adresas:
Savičiaus g-vė, Nr. 9, b. 4, Amilė 
Zagorskienė, Lithuania, .USSR.

(49-50)

Eugenija Murauskaitė ieško savo 
dėdės Juozo Murausko, kuris 1907- 
1908 metais (iš Peterburgo) išvyko 
Amerikon. Jis buvo apsigyvenai 
Bruoklyne ar New Yorke, tikrai ne-’ 

Į žinau, nes su juo seniai yra nu
trūkęs susirašinėjimas. Labai no
rėčiau su juo susirašinėti. Būtų 
labai smagu jei jis pats ar kurie 
apie jį žino,, man parašytų sekamu 
adresu: Vilnius, Žygio g-vė 9-3, 
I -rig. Murauskaitė, Lithuania,. USSR.

(49-50)

Lietuvoj gyvenanti Kriūkonių Šei- 
I ma paieško j Ameriką išvykusios 
! Levisios Baranauskaitės, po vyru 
Černiauskienės, kilusios iš Klepočių 
kaimo, dabar Alytaus rajone. Ji pa
ti ir ją žinantieji prašomi jos adre
są ar ką nors apie ją parašyti S. 
Večkiui, 91-49—115th St., Richmond 
Hill 18, L. I., N. Y.

Aš, Vitunskienė Ona, Adomo duk
tė, gimusi Arlauskaitė, ieškau bro
lio Prano Arlausko, s. Adomo, ir 
jc šeimos. Mano adresas: Jezno ra
jonas, Punios paštas, Vitunskienė 
Ona, Adomo, Lithuania, USSR.

HELP WANTED MALE

Ūkininkas. Jaunas, pavienis, rei- i 
kaliningas modemiškame pieno pro
duktų ūkyje, 75 mailės nuo New 
Yorko Miesto. Melžimas mašino
mis ir rankomis. Gera alga tin- 'M 
kantam vyrui. EV. 6-5181. (47-49)

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

«•

Newark 5, N. J. B
MArket 2-5172 B

426 Lafayette St.

Ar Turite Televizijos Bėdų?
Kodėl turėti prastą rodymą? 

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

County Radio-T-V
Service j

716 Richmond Ave.
Port Richmond, S. I.

Gibraltar 8-0850.
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