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KRISLAI
Vilniečių suvažiavimas.
Sveikinimai
Su aidinčiais.
Sveika mintis.
Keturios iš dešimties.
Pelnas iš kraujo.
Protinga moteriške.

Rašo A. Bimba

Jau čia pat dienraščio Vil
nies šėrininku suvažiavimas. 
Vilniečiai prie jo smarkiai ruo
šiasi.

I.aisviečiai irgi privalome 
prisidėti prie suvažiavimo pa
darymo tikrai sėkmingu.

Kaip ?
Ogi pasveikinimais ir finan

sine parama, Nepaskūpėkime.

Bet man rūpi ir Lietuviu Li
teratūros Draugijos suvažiavi
mas. Juk tai didelis, nepa
prastas mūsų kultūriniame gy-l 
venime Įvykis. Reikia, kad Į 
suvažiavimą iš visų Amerikos 
kampų suplauktų d a u g y b ė 
sveikinimu.

Tai galėtų padaryti ne tik 
LLD kuopos, bet ir visi jos na
riai.

Nepamirškime ir vietinių 
reikalų. Gegužės 4 d. Įvyks 
mūsų Aido Choro šaunus pa
rengimas. Tai bus pusiau kon
certas, pusiau vaidinimas. Pa
sirodys mūsų apylinkės geriau
sios meninės jėgos.

Tegu visi keliai veda Į Kul
tūrinio Centro auditoriją! 

» ---------

Man labai patinka su
manymas pasikviesti šaunųjį 
Worcesterio Aido C h o r ą su 
operete “Kada kaimas nemie
ga.” Nežinau, žinoma, ar jie 
mūsų užkvietimą priimtų, bot 
pabandyti reikėtų.

Tuo geriausiai ir greičiau
siai, kaip man atrodo, galėtų 
pasirūpinti Literatūros Drau
gijos Antroji apskritis.

Nedarbas jau yra skaudžiai 
užgavęs keturias šeimas iš 
kiekvienos dešimties. O ta 
pavietrė te be plinta.

Nei vyriausybė, nei Kongre
sas nė nekalba apie nukreipi
mą poros desėtkų bilijonų do
lerių iš militarinio biudžeto Į 
kovą su depresija.
> Kodėl niekas nekalba apie 
organizavimą bedarbių tary
bų?

t Atrodo, kad ir vėl tenka rū
pintis komunistams. Niekas 
kitas tuo nesirūpina.

Moderniškojo gydymo siste
moje be kraujo apsieiti nega
lima. Bet ir čia priviso visokių 
plėšikų. Jie iš to daro didelį 
biznį.

Stačiai skandalas. Raketie- 
liškos Įstaigos ir firmos iš 
biedno arba geros valios žmo
gaus nuperka kraujo puskvor- 
tę už penkis dolerius, o nelai
mėje atsidūrusiam žmogui 
parduoda už nuo $25 iki $60!

Ir niekas tų žulikų nesu
valdo.

Moterų Balsuotojų Lygos 
prezidentė Mrs. Lee yra pro
tinga moteriškė. Kvailiais ji 
vadina tuos, kurie laukia Ta
rybų Sąjungoje revoliucijos.

Man atrodo, kad ji turi min
tyje mūsų valstybės sekreto
rių John Foster Dulles.

4, ——
Afrikiečių konferencija pa

sisakė už neutralumą tarpe 
Rytų ir Vakarų. Ji pasmerkė

menkoje augus;
žmogų deportavo

Washingtonas. — Justice 
departmento žmonės San 
Francisco mieste suėmė iš 
darbo einantį W i 11 i a m ą 
Heikkilą, 52 metų žmogų, 
Amerikoje augusį, turintį 
šeimą, ir išvežė į Suomiją. 
Jam neleido nei į namus pra
nešti, nei advokato pagalbos 
pasišaukti. Jo tėvai jį atsi
vežė iš Suomijos, kada jis 
buvo t'k dviejų ir pusės mė
nesio amžiaus.

Prieš Heikkilą valdžia
seniai kėlė kaltinimą, būk Vėlesni pranešimai sako, 
jis buvęs Komunistų parti-j kad Justice departmentas 
jos narys. Buvo nuspręsta jau įsakė Heikkilą tuojau 
jį deportuoti, bet vėliau iš-j parvežti iš Suomi jos ir su
kilo nau ji įrodymai jo nau-* teikti jam nau ją teismą.

Komunistinės šalys 
viena kitai gelbsti

“Švarios bombos” - 
yra nesąmonė

Bonna. — Profesoriai F. 
Strassman ir Otto Flahn, 
specialistai atomų reikalais, 
ir Max Planck Instituto 
Mainz universitete veikėjai, 
pareiškė, jog pasakos apie 
“švarias atomų bombas” 
yra nesąmonė.

Šie profesoriai jūu virš 
dvidešimt metų veikia ątb- 
mų jėgos srityje. Jie Šau
kiasi į Vakarų Vokietijos 
gyventojus, kad atsisakytų 
nuo atominio apsiginklavi
mo.

JAUNIMAS DAROSI 
PALAIDESNIS

Washingtonas. — FBI 
pranešė, kad raportas 4š 
1,220 miestų už 1957 m. ro
do, jog jaunimas daugiau 
išdyko. Žemiau 18 metų 
amžiaus jaunuolių areštų 
buvo beveik 10 procentų 
daugiau už 1956 m.

MAISTO KAINOS VĖL 
ŽYMIAI PAKILO

Washingtonas. — Darbo 
ir Prekybos departmental 
pranešė, jog kovo mėnesyje 
pragyvenimo reikmenų, y- 
patingai maisto, kainos vėl 
pakilo. Už tą patį maistą, 
kurį 1949 metais buvo gali
ma nupirkti už $1, dabar 
reikia mokėti $1.24.

MIRĖ LIETUVOJE
PETRAS ŠALČIUS

Kaunas. — Antradienį 
Kaune mirė Petras Šalčius, 
sulaukęs 65 metų amžiaus. 
Profesorius seniau dėstė 
Kauno Universitete. Vėles
niu laiku jis ilgai sirgo.

MANEVRUOS 5 UŽMUŠĖ 
IR 137 SUŽEIDĖ

Fort Campbell, Ky. — 
Laike armijos manevrų ma
siniai mėtė iš lėktuvų para
šiutininkus. Penki užsimušė 
ir 137 susižeidė.

kolonializmą ir užgynė Alžyro 
kovą už nepriklausomybę.

Tai dar tik pradžia afrikie
čių atbudimo. Imperialistams 
reikės iš Afrikos nešdintis. 
Kurie patys nesusipras, bus 
“išprašyti.”

dai. Tai taip ir buvo jo by
los reikalas nebaigtas.

Federalis teisėjas P. Mur
phy, kurio rankose Heikki- 
los byla buvo, pasmerkė to
kį Justice departmento pa
sielgimą, kaipo “gestapiš
ką”. J's pareiškė: “Aš dary
siu viską, kad tas žmogus 
būtų parvežtas atgal. Jis tu-! 
ri gauti teisingą teismą.” 
Heikkilą tėvai buvo Ameri
kos naturalizuoti piliečiai.

Gyventoją protestas 
prieš A-bombas

Moen. — Carolina ir Mar
shall salų gyventojai kelia 
protestą prieš Amerikos 
ruošimą vėl bandyti atomi
nes bombas. Vietos žmonės 
pamena, kad kada 1954 m. 
amerikiečiai bandė atomi
nes bombas, tai ant Utirik 
ir Rongelap salų ,virš 200 
žmonių, pžsinuodjįo nuo; fa-: 
diacijos.

> ‘PasaĮijįs, ’užstokite mus.!”, 
išrašė Truk ir fAtoll salų 
gyventojai ant protesto pla- 

i katu.
Šios salos yra Jungtinnių 

Tautų kontrolėje, bet pa
vestos Amerikai “globoti”.

TARYBŲ SĄJUNGA 
ATMETĖ SIŪLYMUS
Washingtonas. — Tarybų 

Sąjunga vėl atmetė Vakarų 
siūlymus viršūnių konfe
rencijos reikalais, kaipo 
“toli atidėliojančius konfe
renciją”. Vakarai siūlė, kad 
ambasadoriai svarstytų vi
sus yįršūnių konferencijos 
klausimus, o pąskui vėl juos 
diskusuotų užsienio minist
rai. Ir jau tik tada, kada 
“bus viskas parengta”, tai 
turėtų susirinkti valstybių 
vadai.

IZRAELIS MINĖJO 
10 METŲ SUKAKTĮ

Jeruzalis. — Izraelis mi
nėjo dešimt metų sukaktį 
nuo savo nepriklausomybės 
paskelbimo. Minėjimas bu
vo atžymėtas armijos para
dais ir kraštutinio naciona
lizmo prakalbomis..

Izraelio ir kaimyniškų 
arabų valstybių santykiai 
dar vis tebėra įtempti.

1957 METAIS JAV DAUG
- DAVĖ UŽSIENIUI
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos 1957 metais 
savo talkininkams davė 
$5,076,000,000 vertės para
mos. Daugiausia tai buvo 
militarinė parama, k u r i 
siekė $2,550,000,000.

Washingtonas. —Vyriau
sybė neduos žinių apie mi- 
litarines jėgas.

Sovietą ir Lenkijos 
vienybe yra tvirta

Varšuva. — Kultūros pa- 
lociuje buvo tarybinės, dele
gacijos išleistuvės. Lenkų 
vadai pareiškė, kad Lenki
jos ir Tarybų Sąjungos vie
nybė yra tvirta.

Lenkai kalbėjo, kad tuš
čios “Vakarų” viltys atida
lyti Lenkijos politiką nuo 
Tarybų Sąjungos. Jie sakė, 
kad jie dėk'ngi Sovietų žmo
nėms už pagalbą atgavime 
vakarinių plotų, kuriuos bu
vo pasigrobę vokiečiai.

Maskva. — Lenku amba
sadoje buvo surengtas 
banketas. Jame dalyvavo 
kitų šalių atstovai ir Tary
bų Sąjungos vadai. N. 
Chruščiovas, Tarybų Sąjun
gos premjeras, sakė, kad 
Vakaruose skleidžiami gan
dai, būk komunistinės šalys 
viena kitą išnaudoja, yra 
“piktas prasimanymas tiks
lu padalinti komunistines
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s Skraid Vmai-i atominėmis
-

homhomis grūmoja taikai
Jungtinės Tautos. — Jau 

prieš kelias dienas A. Gro
myko, Tarybų Sąjungos už
sienio ministras, iškėlė prieš 
Ameriką kaltinimą, kad jos 
kariniai lėktuvai, su atomi
nėmis ir hidrogeninėmis 
bombomis, skraido linkui 
Sovietų sienų.

Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybos posėdyje A. So
bolevas, Tarybų Sąjungos 
atstovas, faktais įrodė, kad 
Gromyko kaltinimas yra 
pamatuotas. Jis sakė, kad 
Tarybų Sąjungos žmonės 
užimti statybos darbais ge
rinimui savo gyvenimo. Ta
rybinė vyriausybė viską da
ro išlaikymui pasaulyje tai
kos. Ji jau kelintas mėnuo 
siūlo viršūnių konferenciją, 
siūlo uždrausti atominius 
ginklus ir pati sulaikė ato
minių bombų bandymus.

Tuo kartu. Jungtinės Vals- 
tijos nepertraukiančiai 
siunčia savo didelius bombi- 
nius “B-52”, “B-47” ir “B- 
36” lėktuvus, prikrautus 
atominių bombų, linkui Ta
rybų Sąjungos pasienių. So
bolevas parėmė tą citatomis 
iš Amerikos aviacijos ko- 
mandieriaus generolo Twi- 
ningo raporto ir tilpusių 
spaudoje žemėlapių. Jis sa
kė, kad tokie siuntinėjimai 
karinių lėktuvų “linkui kitų 
šalių sienų yra karinė pro
vokacija”.

Sobolevas buvo pateikęs 
rezoliuciją. Bet jis paskui 
padarė pareiškimą, kad pir
mininkas, Jungtinių Valsti
jų atstovas H. C. Lodge, 
naudojęs “pažabojimo” ir 
“mašipalio balsavimo” tak
tiką, kad jis neleidęs Tary

'A-bombos sudaro karo 
pavojų, sako Bevan

Londonas. — “Amerikos 
lėktuvų skraidymas su ato
minėmis ir hidrogeninėmis 
bombomis linkui Tarybų Są
jungos sudaro karo pavo
jų”, sako darbiečių vadas 
Bevanas. “Ir tas turi bū
ti sulaikyta, kol dar nėra 
vėlu”, tęsė jis toliau. Kas 
dėl viršūnių konferencijos, 
tai, girdi, nors jau penketas 
mėnesiu tas kla u s i m a s 
svarstomas, bet nesijudina 
pirmyn.

šalis.
Jis sakė, kad komunistu 

priešai to nesulauks. “Visos 
komunistinės šalys turi ly
giai maršuoti pirmyn viena 
nuo antros neatsiliekant. 
Tie, kurie šneka apie 'vieni 
kitų išfiaudojimą’, tai jie 
nesąmonę kalba... Komunis
tinės šalys nori taikos, nes 
žino, jog lenktynes su kapi
talizmu jos laimės.

bų Sąjungos atstovui pilnai 
išdėstyti kaltinimą. Po to 
Sobolevas pareikalavo re
zoliucijos nebalsuoti, bet iš
keltą kaltinimą palikti die- 
notvarkyje.

Vėliau Sobolevas sakė 
spaudos atstovams, kad jis 
pareikalaus iš naujo tą 
klausimą svarstyti, kada 
tam ^aus nuo savo valdžios 
nurodymą.

Ir “švarios” atomŲ 
bombos pavojingos

Asilomar, Calif. — Moks
lininkų konferencijoje vy
riausybės šalininkai teisino 
Dulleso politiką, kad Ame
rikai reikią “laikytis atomi
nių ginklų”.

Bet ten pat mokslininkas 
ir atominių bombų specia
listas. Dr. Wilard F. Libby 
pareiškė, kad “švarios” ato
minės bombos yra pavojin
gos.

Jis sakė, kad nuo 1945 
m., kada buvo pirmosios 
bombos mestos ant Hiroshi
ma ir Nagasaki miestų, tai 
daug progreso padaryta su
valdyme radiacijos, bet už 
tai dabar ir bombų jėga yra 
daug galingesnė.

VIETNAME! JUNGIASI 
VALSTIEČIAI

Hanoi. — šiaurinio Viet
namo valstiečiai jau jungia
si į kolektyvinius ūkius. N. 
Van Tran, planavimo virši
ninkas, mano, kad į trejus 
metus visi žemdirbiai bus 
susijungę į kolūkius.

Šiaurinis Vietnamas turi 
virš 13,000,000 gyventojjų.

Lėktuvų nelaimėje 
žuvo 49 žmonės

Las Vegas, Nev. — Lėk
tuvų nelaimėje žuvo 42 ke
liauninkai ir 7 dviejų lėktu
vų Įgulos nariai. Nelaimė 
įvyko, kada karinis lėktu
vas “jet” F-100-F trenkė į 
keleivinį DC-7 virš 21,000 
pėdų ore.~

Keleivinis, lėktuvas DC-7 
skrido is Los Angeles į Den
ver linkui New Yorko. Ja
me buvo 5 įgulos nariai ir 
42 keliauninkai. Kariniame 
lėktuve buvo du žmonės.

Kodėl karinis lėktuvas 
smogė į keliauninkų lėktu
vą dienos šviesoje, niekas 
nežino, nes visi žmonės žu
vo. Keletas vietos gyvento

Amerikos ir Sovietų 
veteranų susitikimas

New Yorkas. — 1945 m. 
balandžio 25 dieną Ameri
kos ir Sovietų karo jėgos 
susitiko prie Elbos upės 
bendroje kovoje prieš hitle
rininkus.

Amerikos buvę karinin
kai pasikvietė £arybįniuq 
karininkus į Ameriką minė
jimui 13-kos metų sukak
ties. Atyyko tarybinis ra
šytojas Borisas Po Ievoj, 
kuris tada aprašė susitiki
mą, generolas A. P. Morse- 
jev ir pulkininkai A. Garde- 
jev, Ivan Samčuk ir Juriji 
Voiski.

HEIKKILĄ BUS 
PARVEŽTAS AMERIKON

Washingtonas. — Įsaky
ta sugrąžinti į Ameriką iš 
Suomijos Williamą Heikki
lą. Vyriausybė klausinės 
emigracijos narį J. M. 
Swinga, kodėl jis sauvališ- 
kai deportavo šį žmogų.

Iš Vancouverio, Kanados, 
praneša, kad ten per 48 va
landas Heikkilą laikė kalė
jime. Vancouverio majoras 
Fred Hume tyrinės polici
jos viršininką, kodėl jis 
prie to prisidėjo.

KARINIAI LAKŪNAI 
BUVO KALTI

Los Angeles, Calif. — 
Prasidėjus tyrinėjimui 
dviejų lėktuvų susikūlimo 
priežasties darosi aišku, 
kad kalti buvo kariniai la
kūnai.

Walter Plett, civilinės 
aviacijos viršininkas., sako, 
kad karinių lėktuvų lakūnai 
sauvališkai užsiima akroba- 
tiškais žaislais skraidymų 
metu.

KOMUNISTAI ĮSPĖJA 
TITO PARTIJĄ

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partija iš
leido ilgą pareiškimą, ku
riame kritikuoja Tito par
tijos programą. Sovietų ir 
liaud'škų respublikų komu
nistai persergsti jugosla
vus, kad jie eina klaidingu 
keliu.

jų sakosi, kad jie matė kari
nį lėktuvą pavirtusi į ug
nies kamuolį.

Tai jau 4-ta Amerikoje 
lėktuvams ore susidūrus ne
laimė Yra sakoma, kad ka
rinis lėktuvas neturėjo ten 
skrajoti. Iš Washington© iš
siskubino valdininkai į ne-, 
laimės vietą tyrimams.

TITO IR KAIMYNINIŲ
ŠALIŲ KOMUNISTAI
Ljubljana. — Jugoslavi

jos prezidentas Tito, savo 
partijos suvažiavime, vėl 
kalbėjo prieš Tarybų Sąjun
gos ir liaudiškų respublikų 
komunistu taktika, c.

Reikalauja drausti 
atomines bombas

New Yorkas. — 140 pro- 
testonų kunigų ir religinių 
vadų, jų tarpe devyni vys
kupai, paruošė peticiją su’> 
reikalavimu uždrausti ato
minius ginklus. Jie savo rei
kalavimo kopijas į t e i k e 
Jungtinėms Tautoms ir pa- > 
siuntė Jungtinių Valstijų, 
Anglijos, Francūzijos, Ka
nados ir kitų valstybių val
džioms.

PREZIDENTAS DAUG 
KALBĖJO, BET...

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris daug 
kalbėjo pasitarime su spau
dos atstovais, bet suvedė 
tik prie raminimo. Jis pri- 
pažino, kad nedarbas “lėtai 
didėja”. Tuo tarpu, girdi, 
Republikonų partija rengia
si prie rinkimų, valdžia rū
pinasi, kaip “pasigaminti 
daugiau ‘švarių’ atominių 
bombų”. Kas dėl viršūnių 
konferencijos, tai preziden
tas kartojo “keblumus” ir 
“keblumus”.

AFRIKOS ŽMONĖS 
PRIEŠ A-BOMBAS

Accra, Ghana. — Baigė
si pirmoji Afrikos valstybių 
konferencija. Joje dalyva
vo: Ghana, Liberija, Ethio- 
pija, Marokas, Libija, Su
danas ir Jungtinė Arabų 
Respublika. Buvo atstovau
ta 200.000,000 milijonų žmo
nių. Konferencija pasisakė 
už sulaikymą atominių 
bombų bandymų ir uždrau
dimą atominių ginklų.

TARYBŲ SĄJUNGOJE 
TRUMPIAU DIRBS

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė, partija 
ir darbo unijos paskelbė, 
kad trumpina darbo valan
das. Nuo dabar plieno dar
bininkai dirbs, po septynias 
valandas i dieną, o mainie- 
riai po šešias. Iki 1959 metų 
pabaigos visų darbininkų 
valandos bus sutrumpintos,

Tunis. — Tunisija kreip
sis į Jungtines Tautas prieš 
Francūziją.
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Dėl rinkimų Italijoje
ITALIJOS PARLAMENTO deputatų rinkimai įvyks 

š. m. gegužės 25 ir 26 dd. Toje šalyje dabar vyksta rin
kiminė kampanija: kiekviena partija, dalyvaujanti joje, 
ruošia masinius mitingus, per spaudą ir kitomis prie
monėmis veda žmonėse propogandą už tai, kad jie bal
suotų už jos kandidatus.

Gaila, kad Nenio partija — kairiųjų socialistų parti
ja — atsisakė bendrai su Italijos komunistų partija sta
tyti kandidatus. Išvien veikiant, abidvi partijos daugiau 
laimėtu, v

Pasirodo, kad Italijos Komunistų partijai tapo at
imta teisė naudotis radiju. Buržuazija daro visa, kad ko
munistai juo mažiau galėtų išrinkti savo deputatų į par
lamentą. Bet Italijos komunistai tebėra tvirti, turi stip
rią spaudą, turi galingą organizaciją, turi gerų organi
zatorių. Bet svarbiausia: ji turi gerą programą ir su to
kia programa partija tikisi rinkimuose daug laimėti!

Amerikos reakcionieriai taipgi nesnaudžia. Jie nu
sigandę dėl Italijos Komunistų partijos tvirtumo ir veik
lumo. Jie norėtų matyti, kad Italijoje parlamentan ne- 
būtųr išrinktas nė vienas komunistas deputatas.

Tai ką gi jie daro?
Jie kreipiasi į italus, gyvenančius Amerikoje, pra

šant, kad šie rašytų savo giminėms bei pažįstamiems į 
Italiją, raginant nebalsuoti už komunistus!

Tuo klausimu bulvarinis New Yorko “Daily News” 
net redakcinį išspausdino. Šis geltonlapis pripažįsta, kad 
Italijos komunistai sutvirtėjo, kad jie sekamuose rinki
muose gali išrinkti daugiau deputatų negu turėjo perei
tame parlamente. Todėl prašo, ragina, amerikiečius ita
lus rašyti laiškus bei siųsti telegramas savo giminėms, 
patariant jiems nebalsuoti už komunistus!

Tenka manyti, jog šis bulvarinio lapo editorialas. at
spindi visų Amerikos reakcionierių nuomonę. ,

Galimas daiktas, kad neužilgo jau ir itališkoji dva
sininkija pradės iš sakyklų reikalauti, kad katalikai* ita
lai, gyveną Amerikoje, kištųsi į vidujinius Italijos rei
kalus. <J .

Bus siuntinėjama1 pas amerikiečius italus apmoką-

“PRAKEIKIMAS 
AR UŽDAVINYS?” .

Tokiu keistu pavadinimu 
Brooklyno Vienybėje dėsto 
savo mintis pabėgėlis E. 
Turauskas. Jo mintys labai 
pesimistiškos. Pavyzdžiui:

Mūsą laukia dar labai ilgas, 
bent žmogišku numatymu, ko
vos kelias. Mūsų eilės retėja: 
senieji jas apleidžia galutinai, 
jaunesnieji tirpsta kitų tautų 
“rašaluose’ arba skęsta sveti
mose “balose.” Tarptautinė 
padėtis sunkėja. Mūsų pagrin
dinio ir šiuo metu vienintelio 
priešo — Maskvos — ragai iš
augo ligi “sputnikų.” Vaka
rai stipriai pakrikę ir jieško 
“apeasementų.” Padėtis daro
si ne tik rimta,- bet net tragiš
ka. Maskva migdo ir liūliuoja 
savo “taikos” sirenomis, įsibai
minusius Vakarus.

Nebūkime naivūs: ir jungti
nėmis, sutelktinėmis savo pa
jėgomis pasaulio politikos ne
pakreipsime mūsų Tėvynei 
naudinga linkme.

Mes gi seniai pranašavo
me tokį likimą ti-ems, kurie 
niekina, šmeižia ir keikia 
savo tauta. Smetonininkai 
pasirodė nei kiek neprotin- 
gesni už menševikus iš Nau
jienų ir Keleivio bei kleri
kalus iš Darbininko 
Draugo.

Mums tik gaila, kad 
Turauskas ir kiti, kurie
vo likimą jau vadina pra
keikimu, nesistengia iš jo 
išsigelbėti. Priešingai, jie 
dar giliau skęsta prakeiki- 
man ir desperacijom

ir

sa-

DAR VIENAS 
PRANAŠAS

Ik;i šiol kpniunizmo laido
jimu daugiausia rūpindavo
si Naujiehų redaktorius Pi
jus Grigaitis. Dabar jis 
susilaukė talkos. Toje pa
čioje Chicagoje jo kaimynas 
Ignas Pašilis kunigų Drau
ge (bal. 16. d.) išdidžiai pa- 

i reiškia, kad “raudonojo ko-
Na, ir net akivaizdoje ši-,munizmo saulė nors ir pa- 

tokios padėties, girdi, “va- mažu leidžiasi žemyn.” 
duoto,jai” plaunasi tarp sa-Į Toji mūsų Chicaga tikrai 
vęs. Todėl, jo supratimu,1 laiminga. Dabar ten turėsi- 
“tremtis yra tapusi prakei- me, kaip amerikiečiai sako, 
kimu.” ' net du “crack pots.”

mi, išlavinti agentai, kurie parašys jiems laiškus, apmo- paliesta^ ŠiĮ 
taip bandys panaudoti' nuomone.kėdami net ir persiuntimą, ir 

tamsesnius žmones juodajai politikai!
Panašiai buvo daryta,, rodosi, 1948 metais, kai vyko 

Italijoje rinkimai. Visokias Šlykščiausias priemones 
akcionieriai naudoja žmonijos progresui sulaikyti!

re-

Afrikos tauhj balsas
BAIGĖSI AFRIKOS nepriklausomų valstybių atsto

vų konferencija, trukusi apie devynias dienas.
Konferencija buvo sušaukta jauniausios nepriklau

somos Afrikos valstybės — Ghana — sostinėje, Akros 
mieste. Konferencijoje dalyvavo: Ethiopija, Ghana, Li
berija, Libija, Morokas, Sudanas, Tunisija ir Jungtinė 
Arabų Respublika. ’I

Koks šios konferencijos tikslas?
Svarstyta eilė klausimų, tarp kurių buvo: savo ne

priklausomybių apsaugojimas, apsikeitimas kultūriniais 
bei moksliniais pasiekimais, ekonominių ryšių sutvirtini- 

• mas tarp šių valstybių, taipgi dar nelaisvų ir nepriklau
somų teritorijų likimas.

Pastarasis klausimas buvo ilgokai ir visapusiškai 
diskusuotas dėlto, kad jin įėjo Alžyro ateities klausimas.

Įdomų ir, mūsų nuomone, svarbų nutarimą konfe
rencija padarė Alžyro reikalu. Jinai pripažino Tautinį 
Išsilaisvinimo Frontą Alžyro valdžia* ir reikalavo, kad 
Francūzija ištrauktų iš Alžyro savo kariuomenę, reika
lavo, kad Alžyrui būtų suteikta nepriklausomybė!

Konferencija atsišaukė į Francūzijos sąjungininkus 
(aišku, vyriausiai į Ameriką), kad jie nepadėtų Francū- 

_ zij’os imperialistams ginklais bei kitkuo slopinti Alžyro 
žmones, kovojančius už savo Laisvę ir nepriklausomybę.

Tai reikšmingas nutarimas. Turime atsiminti, jog 
-Aki •os konferencijoje dalyvavo dauguma “Vakarų šali
ninkų”.

Alžyro Tautinio Išsilaisvinimo Fronto delegacija 
taipgi dalyvavo konferencijoje, bet tik su patariamuoju 

. balsu. Delegacija nupiešė tuos žiaurumus, kuriuos atlie
ka “Vakarų civilizacijos” barbarai francūzai imperialis
tai prieš alžyriečius, ryždamiesi 9,000,000 žmonių laiky- 

- ti pavergtus.
Konferencija tarė:
Pripažinti alžyriečiams teisę būti nepriklausomais.
Pradėti tuojau pasitarimus įsu Alžyro Tautinio Išsi

laisvinimo Frontu.
Baigti militarinę Alžyro okupaciją.
Šis nutarimas — didžiulė moralė paspirtis Alžyro 

jpatrijotams, pasiryžusiems. iškovoti savo kraštui nepri
klausomybę.

Mūsų LLD suvažiavimas
š. m. liepos menesi Bitts- 

burghc turėsime LLD naci
onalinį suvažiavimą, kokio 
neturėjome per daugelį mo
tin Prie jo turėtume gerai 
pasiruošti, kad: jis būtų 
skaitlingas, nes nuo perei
to suvažiavimo daug kas pa
sikeitė. ' Tad nėra a bėjo nes, 
jog ir 'mes daug dalykų’ pa:- 
keisime šiame suvdžiavimč.
> . . i i. j.■ f.,- .A ; !

! Naujosip§rĄngdj<|.^ vęikę- 
jįji pasitarėme platokai' buvo

1 ‘ ■1 “* ■ klausimas, Vi e- ’
'kad sustabdyti 

žurnalą “Šviesą, ’ o tūli iš
sireiškė, kad jų knygynas 
užverstas knygomis ir netu
ri, jų kur dėti.; .niekas nė už 
dyką nenori imti.

Tiesa, buvo J 
met kuopos turėjo, knygius 
ir jie per parengimus turė
jo progą ne tik knygas, iš
parduoti, bet dar, ir kelis 
centus uždirbdavo. Šiandięh 
to nėra, ii* mes į praeitį nei
sim, o turime taikytis pri-e 
aplinkybių. ■ : y

Tie, kurie mano, kad kny- 
eu neužsimoka daugiau leis
ti, nes jie jau,peržengę 60- 
65 metus, tai ką čia ir iš
moksi, o * jeigu ir išmoksi, 
tai bene pasinaudosi, pana
šūs yra vienam indusui.

Kartą Indijoj prie kelio 
senelis, sodino obelį. Praei
damas jaunuolis užklausė:

—Ką čia sodini, seneli?
—Obelį,— atsakė senelis.
—Nagi, tu beproti, negi 

tu sulauksi nuo jos obuolių 
valgyti?

jog 
jūs 

minėtas 
iš trečio sykio

kartus, o pamatysie, 
trečiu sykiu perskaitę 
labiau pamylėsite 
knygas ir 
daugiau pasimokysite, negu
jŠ,. dviejų pirmųjų. Kitas 
dalyką^, m e s praleidome 
jaunystę, išauklėjome šei
mas, atidirbome savo dalį ir 
darbavietę’ pavedė m jaunes- 
hėi kartai; Dabar kaip tik 
laikas1 'atsisėsti po mėdžiu, 
pasiimti* knygą ‘ir 'gėrėtis 
pasauliu.'-Prie to■ reikią pri
dėti; ‘jog ■ dauguma; vietoj 
švariau apsirengti, išva
žiuoti, nueiti į parengimus, 
geresniu maistu pavaišinti į 
savo senatvę, tai skrumniai į 
gyvena, bile tik palikti dau- 

i -u. • i |“’iau dolerių kitiems. At- 
/ai ™ink, jog tau niekas nepa

liko prikrautų maišų, nepa
lik ir tu — valgyk, skaityk 
ir matyk pasaulį!

Dabar kas link knygų, 
kurių “neturime kur pade-' 
ti.” Tiesa,' kad tūkstančiai1 
mūsų Draugijos narių išmi-! 
rė, ir jeigu jų knygų niekas 
nesudegino, tai jos lentyno
se pelėja. Čia tai jau mūsų 
pačių'apsileidimas, kad mes 
tokią brangią apšvietą nai
kiname, kitais žodžiais, mi
rusiųjų palikimo nesirūpi
name perduoti kitiems, ku
rie apšvietos ieško.

Manau, jog busimasis su- 
važiavimas turėtu šiuo 
klausimu susirūpinti ir su
tvarkyti šį reikalą. Gal bū
tų labai gerai, jei šuva/- 
žiavimas paskirtų prie čen- 

T . ... , |tro komisija, kuri surinktų
Jeigu niekas nebūtų so- nesųaįtomas knygas ir su-

Artinasi vasara. Galvokime apie suruošimą kokios 
nors vasariškos pramogos “Laisvės” naudai. Laikraščiui 
parama vasarą labai reikalinga.

dinęs, tai tu šiandien obuo
lių nevalgytumei.

Daleiskime, šiandien 
Amerikoj randasi apie du 
milijonai žmonių, sulauku
sių virš devyniasdešimt me
tų, tai išeitų, kad mums dar 
lieka gyventi 30 metų! Tai 
kur būtų protas patiems sa
ve palaidoti?

Reikia pasakyti, jog apie 
vienas trečdalis LLD narių 
nėra ištisai perskaitę mūsų 
išleistų knygų; kai kurie tik 
pavartė ir padėjo į “muzie
jų” ir dabar nežino, ką su 
jomis daryti. ,

Tiems, kurie neskaitė, ne
ri askaitė ir kurie sykį per
skaitė,. ve ką aš patarčiau: 
paimkite seniau mūsų iš
leistas knygas ir perskaity
kite tas pačias knygas tris

rūšiuotų į komplektus. Tas 
nebūtų sunku, : 
atliktų rinkimo darbį.

Gaunu laiškus iš Lietuvos 
tos teritorijos, kuri randasi 
po lenkais. * Jie nusiskun
džia, kad pas juos badas lie
tuviškos spaudos. Reikia 
atminti, kad pas juos dabar 
yra pagrindinė kalba lenkų, 
o vis dėl to jie gražiai kalba 
ir rašo t lietuviškai. Kiek
vienas didesnis kaimas turi 
mokyklas ir bibliotekas 
(knygynėlius), o tokių-kai
mų lenkų teritorijoj randasi 
apie penkiasdešimt. Ne tik 
kad laiškais nusiskundžia 
dėl lietuviškos spaudos, bet 
gal daugelis pastebėjote 
■priešų, spąųdoj, kur tiesiog 
maldauja ^lietuviškos spau-

nomiškos surenka m o s i o S 
gelžbetoninės konstrukcijos 
bei detalės, stambūs silika
tiniai blokai, spalvoti sįliV 
katiniai dirbiniai. Daug 
naujų produkcijos rūšių 
pradeda gaminti ir kitų pra
monės šakų įmonės.

Tarptautinėse parodose
Lietuvoje išleidžiami prie-

Klaipėdoje — jau daugiau 
kaip treji metai gaminami 
lietuviški vidutiniai žvejy
biniai traleriai. Neseniai ši 
įmonė pradėjo išleisti refri- 
žeratorinius tralerius. Lai
vų statykloje pagamintais

lengvosios, laivais nuolat papildomas taisai, dviračiai, kurie prieš 
maisto, medžio apdirbimo Lietuviškas laivynas, išti- karą čia nebuvo gaminami, 
pramonės tolesniu vystymu, j sus metus žūklaujantis At- o taip pat šilkiniai bei vilno- 
pokariniais1 metais respub-; lanto vandenyse. Kaune įsi- 
likoje susikūrė naujos ša-įsavinta keleivinių garlaivių 
kos —.mašinų ir prietaisų i statyba upių transportui, 
gamyba, laivų statyba, elek- (Netrukus Lietuvoje bus 
trotechnikos bei .
n i kos pramonė.

Lietuvos mašinos 
užsieniuose

Neseniai Lietuvos mašinų 
gamybos pirmagimis—Vil
niaus “Žalgirio” staklių ga
mykla šventė savo dešim
ties metu sukakti, o šios v u z
įmonės produkcija jau pla
čiai žinoma užsienyje. Čia 
gaminamos sparčiaeigės ho
rizontalės, vertikalės, uni- 

; versalės fr-ezavimo staklės, 
stalinės gręžimo staklės 
siunčiamos į Kiniją, Indiją, 
Egiptą, Korėją, Vietnamą 
ir daugelį kitų šalių.

Dabar Lietuvos mašinų 
gamybos įmonėse išleidžia
mos dobilų ir grūdų kulia
mosios, durpių kasimo kom
bainai ir durpių surinkimo 
mašinos, sėjamosios, uni
versalūs pašarų smulki n to
jai, dizeliniai varikliai. Vi
sa ši produkcija prieš ka
rą buvo importuojama iš 
užsienio. ■

' Sparčiai auga nauja pra
monės šaka — turbinų ga
myba. Kauno “Pergalės” 
gamykloje įsisavintas ‘kėlių 
tipų garo turbinų ; išleidi
mas. Šiemet čia bus pradė
tos gaminti liauju pavyz
džių daugialaipsnės garo 
■turbinos, o taip s pat. turbi
nos, kurios dirbs viename., 
blolve su generato r i u m i . 
Bendras turbinų ^>alingu-UauS šlifavimo stakles.

; mas, kurias šiemet išleis ši 
(įmonė, beveik pus antro 
karto viršys praeitais, me
tais pagamintų turbinų .ga
lingumą.

Lietuviškas laivynas
Lietuvos uostamiestyje—'tosgaminti sudėtingos eko-

Praėjusiais metais Lietu
vos pramonės bendrosios 
produkcijos apimtis maž
daug septynis kartus virši
jo prieškarinį lygį. Šiemet, 
respublikos pramonė toliau 
sparčiai auga.

Kartu su

niai audiniai, meniniai gin
taro, keramikos, odos dirbi
niai, gėrimai, šiemet siun.- ’ 
ei am i į Briuselio, Osakos, 
Leipcigo, Milano tarptauti
nes parodas bei muges.

„radiotech-l pradėtos gaminti savieigės 
baržos, taip pat skirtos 
upių transportui.

Visiškai naujos gamybos
Naujose Lietuvos įmonėse 

gaminami sudėtingi apara
tai, elektros suvirinimo 
įrengimai, matavimo prie
taisai, įrankiai ir kitos res- 
publikai naujos produkcijos h>ADĖKA GERAM

GYDYTOJUI

Havana. — Kubos lėktu
vai naikina sukilėlius. Jie 
šaukiasi į Ameriką medika- 
lės pagalbos.

šypsenos

Vilniuje išleidžiami suvi
rinimo agregatai bei trans- 
formeriai, : 
nio aparatūra, taip pat, į —Labai, 
kaip ir staklės, eksportuoja-i gydymą! 
ma į įvairias Azijos, Afri-' —Betgi
kos ir Europos šalis. Čia!kad kada 
neseniai pradėti gaminti i gydęs! — : 
vietinių konstruktorių su-: Rytojas, 
kurti magnetofonai, dulkių' —/Tiesa,
siurbliai. Respublikos sos-j bet gydete mano dėdę, kurio 
linėje stojo rikiuotėn galiu-'visas turtas man paliko!— 
ga grąžtų gamykla. Prade-;su džiaugsmu atsakė vyru- 
jusi dirbti pilnu pajėgumu,įkas, 
ji bus didžiausia šios rūšies į ------- r

Prieina prie gydytojo
šiuolaikine dažy-paunas vyrukas ir sako: 

labai ačiū už

aš neatsimeAi, 
ners būčiau jus 

sako nustebęs gy-

manęs negydėte,

pecializuota įmone šalyje. IŠGIRDO IR SUPRATO
Šiemet pirmąsias partijas 

kasos aparatų išleido nauja 
skaičiavimo mašinų gamyk
la. Artimiausiu laiku joje j 
bus' gaminama įvairios pa-j 
skirties naujau sios kon-I 
strukcijos skaičiavimo ma
šinos. . _____
, Respublikos sostinėje! NUSIVYLĘS 
sparčia} statoma stambi Mi-į ,■ . j . . .
.f avimo staklių g a m y b a . ’ • pū pažįstami kalbasi apie 
Dar pirmoje šių metų pu-! atostogas.

Jsėje ji pradės gaminti apva-l Vienas klausia:

S ta ty bin ės medžiagų s
Smarkiai išsivystė staty

biniu medžiagų p ra m o n ė . 
-Ši aitrės' Lietūvoj-e sukurtas 
stambus cemento pramonės 
centras, respbulikoje pradė-

Darbo
WASHINGTON. — Gele

žinkeliečių unijos džiaugia
si laimėjimu. Mat, Kongre
sas priėmė bilių, kuriame 
reikalaujama įvedimo ant 
geležinkelių naujų apsaugos 
priemonių. . Manoma, kad 
prezidentas bilių pasirašys 
ir padarys įstatymu.

CINCINNATI, Ohio. — 
Čionai kalbėdamas Railway 
Clerks unijos prezidentas | 
G. M. Harrisonas smarkiai 
kritikavo prezidentą Eisen- 
howeri ir visa administra
ciją. Jis pareiškė, kad mū
sų valdžia rimtai ' dar vis 

nes kuopos Tai ar nebūtų gerai, 
jeigu mes pasiųstume kiek
vienam kaimui po komplek
tą'mūsų išleistų knygų? O 
kodėl mes negalėtume to pa
daryti Pietų Amerikoje?

Kas liečia “Šviesą,” ma
nau, jog būtų geriau, jei 
mes ją sulaikytume. Viena, 
skaitytojai retėja, o antra, 
literatūrinės spėkos suretė
jo; gi trečia, tuos straips
nius bus galima sutalpinti 
mūsų laikraščiuose, ir nuo
stolių nebus. Geriau tuos 
pinigus, ką šiandien išlei- 
džiam ant “Šviesos,” pa
naudokime išleistų knygų 
sutvarkymui. Gi knygas 
leiskime, iki galėsime jas 
leisti! Jaimvtis

M-ergina:
—Aš tada jau pasakiau, 

kad aš nebenoriu jo matyti.

, —Tai ką jis tada darė?
. Mergina:

—Ogi užgesino šviesas.

—Praėjusią vasarą xjūs 
i atostogas praleidote
Terry vi lie vasarvietėje.
gera vieta, ar patiko?

Kitas:
—Baisiai nepatiko.

visą laiką
Per 

visą laiką nieko daugiau 
negalėjau daryti kaip ilsė
tis !

unijų kovos lauke 
nesistengia kovoti su -ekono-! 
mine krize.

Harrisonas nurbdinėjo, 
kad depresija plėtosis, jeigu 
jai nebus pastotas kelias. 
“Nedarbas gimdo nedarbą.” 
sakė unijų vadas. Ypatin
gai jis susirūpinęs geležin
kelių padėtimi. Jis numato 
tolimesnius darbininkų pa
leidimus iš darbo.

WASHINGTON.—Gele- 
žinkeliečių Maintnance of 
Way Employees uni
jos prezidentas T. C. Car
roll reikalauja, kad geležin
kelių kompanijos liautųsi 
atleidinėjusios darbininkus. 
Jis sako, kad kompanijos 
panaudoja visokias priemo
nes sumažinimui darbų ant 
geležinkelių ir prie geležin
kelių. Pav., 1921 metais 
Pirmosios klasės geležinke
liai samdė 1,659,000 aptar
nautojų; 1957 metais jų 
jau beliko 984,000, o šian
dien tiktai apie 862,000!

NEW YORKAS.—Maši
nistų unija jau susitarė su 
Republic Aviation korpora
cija. Darbininkai gauna 
nuo 10 iki 14 proc. algas 
pakelti. Tai skaitoma ne
menku organizuotų darbi
ninkų laimėjimu.

DETROITAS. — Didelis 
smūgis United Auto Work
ers unijai. Džiūrė nuspren
dė, kad unija turi sumokė
ti geležies laužo biznieriui 
Gari Renda $400,000. Mat* 
kai anais metais buvo pa
darytas pasikėsinimas ant 
unijos prezidento Walter 
Reuther gyvybės unija mž 
tai apkaltino Renda. Pasta
rasis buvo suarešt u o t a^ 
Paskui prieš jį kaltinimai 
buvo išmesti ir byla panai
kinta. Jis tada apskundė 
uniją už neteisingą jo kalti
nimą. Reikalavo trijų mi
lijonų dolerių. Laimėjo ke
turis šimtus tūkstančių. U- 
nija sako, kad ji apeliuos į 
aukštesnį teismą prieš džiū- 
rės nuosprendį.

WASHINGTON.—Sens
ti niai investigat oriai ka
mantinėjo Philadel p h i j o s 
tymsterių unijos lokalo 107 
iždininką Raymond Cohen. 
Jo buvo klausta, ar jis pasi
ėmė iš lokalo iždo $90,000 
savo asmeniškiems reika
lams. Cohen atsisakė atsa-. 
kyti į tokį klausimą.

Raymond Cohen yra rie
biai apmokamas unijos vir
šininkas. Kaipo lokalo iždi
ninkas jis gauna $2(j^000 
algos.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., bąl. (April) 25, 1958 >
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Tarybų spulnikai ir sensacijos
Kiekvienas naujas pasie

kimas yra įdomus įvykis. 
Kada amerikietis Ch. Lind
berg 1927 m. iš Amerikos 
nuskrido į Paryžių, lėkęs 
3,600 mylių be sustojimo, 
tai buvo didelis Įvykis. Bet 
dabar, kada per Atlanto 
vandenyną kasdien skraido 
lėktuvai su keliauninkais, 
tai visai jau paprasta.

1957 m. spalio 4 d. pasi
liks žmonijos istorijoje, nes 
tą tą dieną Pirmasis tarybi
nis sputnikas buvo iššautas 
į erdvę. 1957 m. lapkričio 
3 d. buvo iššautas Antrasis, 
kuris svėrė 1,118 svarų ir 
savyje turėjo šunį. Tokio 
sputniko dar niekas kitas 
neiššovė.

Antrasis 'tarybinis sput
nikas 1958 m. balandžio 14 
d. nusileido į tirštesnį orą, 

Išsprogo ir sudegė. Bet jis 
į penkis ir pusę mėnesio lai
ko padarė 2,370 apskridimų 
aplinkui žemę, atlikdamas 
62,500,000 mylių ilgio ke
lionę!

Nors tarybinis sputnikas 
jau daugiau nebeskrieja 
-aplink žemę, bet Amerikos 
spaudoje dar nesi baigia 
svarstymai. Don Guy rašo, 
būk Antrasis sputnikas bu
vo 7,000 svarų sunkumo. 
Savo išvadas jis remia 
Smithsonian Astrophysical 
observatorijos patyrimais. 
Jis tvirtina, būk tokios nuo
monės yra daugelis moksli
ninkų Amerikoje ir užsie
nyje.

“Amerikos satelitai yra 
tik nykštukai prieš sovieti
nius,” rašo jis. Tvirtina, 
kad tarybinis spu t n i k a s 

buvo 40 pėdų ilgio ir pen
kių pėdų diametriniai.

Tokio milžino iššovimui 
sovietiniai mokslininkai tu
rėjo panaudoti nemažiau 1>- 
000,000 svarų spaudimo ra
ketą. Amerikos stipriausios 
raketos yra “Jupiter” ir 
“Thor,” kurių spaudimo jė
ga tik 135,000 svaru.

R. S. Allen dėsto, kad ko
vo pabaigoje Sovietų moks
lininkai iššovė 3,300 svarų 
raketą, kuri į nužymėtą 
vietą nusileido. Jis net 
abejoja, ar ir 1,000,000 
sVarų jėgos užteko toki sun
kuma iššauti, v

Don Guy rašo, kad So
vietų mokslininkai, šauda
mi meridianine kryptimi iš 
šiaurių į pietus, negavo že
mės sukimosi pridedamo
sios jėgos, kuomet ameriki
niai mažyčiai satelitai, iš
šauti 35 laipsniais linkui 
ekvatoriaus, naudojosi že
mės sukimosi pagalba.

Mes manome, kad pasie
kimai yra labai dideli, bet 
jų svarba pilnai paaiškės 
tik ateityje.

Greičiausias
Iš pienžindžių gyvūnų 

greičiausias yra leopardas, 
kuris gali daryti iki 70 my
lių per valandą ir ilgai bėg
ti.

Žmogus gali bėgti iki 25 
mylių per valandą, bet ne
ilgai. Dramblyys bėga taip 
pat apie 25 mylias. Išlavin
tas arklys daro iki 50 my
lių. Medžiojamieji šunes 
iki 35 mylių. Antilopos da
ro nuo 60 iki 65 mylių per! 
valandą. ,

Vau Clibum
Tarptautinėse Čaikovskio 

vardo piano ir smuiko mu
zikos varžybose Maskvoje 
pirmąją dovaną laimėjo 
amerikietis pianistas V a n 
Cliburn, 23 m. jaunuolis iš 
Texas valstijos. Jį mask
viečiai vadino “Malčik” iš 
pietų.

Įdomus įvykis. Jaunuolio 
tėvas dirba biznio agentu 
Rockefellerio Oil Go. Jau
nuolis gimė Shreeveport, 
La. Jis augo Texas valsti
joje. Rockefellerio Founda- 
cija padengė jaunuolio ke
lionės į Maskvą lėšas.

Van Cliburn iš mažens la
bai mylėjo muziką, ir ypa
tingai Čaikovskio kompozi
cijas. Jis taipgi yra didelis 
mylėtojas gėlių, paukščių, 
gamtinio grožio. Jis yra 
laibas, smulkaus veido, bet 
6 pėdų ir 4 colių aukščio.

Jis mokėsi Kilgore High 
mokykloje, bet piano muzi
koje padėjo motina, kuri yra 
pianistė. Jaunuolis pasi-i 
rinko ne kokį “džiazą,” • bet 
Liszto, Šopeno, Čaikovskio 
ir Rachmaninovo muziką. Mo
kėsi Juilliard Muzikos mo
kykloje. Jau būdamas 12- 
kos metų gerai pasirodė su 
Čaikovskio Concerto No. 1 
Houston simfonijos orkest
re.

Jis debiutavo New Yorke. 
Jis yra laimėjęs daug dova
nų. Su dovana jis baigė ir 
Juilliard muzikos mokyklą 
1954 metais.

Kada jam buvo patarta 
vykti į Maskvą ir dalyvauti 
Čaikovskio muzikos išpildy
me, jaunuolis Cliburn prak
tikavo po dešimt ir daugiau
valandų į dieną.

Maskvoje buvo 49 piano 
įr smuiko kontestantų. Jis 
susitiko su žymiais tarybi
niais muzikais. Ir štai jis' 
liko laimėtojas pirmosios 
dovanos — auksinio meda-1 
lio ir 25,000 rublių pinigais.1

PO TRUPUČIUKA
Surado moderniškąTarzaną

Iš Brisbano Reuters žinių 
agentūra 12-ą balandžio 
praneša, kad Australijos la
kūnas Bob Norman sako su
radęs modernišką Tarzaną 
laukų džiunglėse toli į šiau
rę nuo čia.

Kapitonas sakė, jog Tar
zanas turįs trijų vyrų spė
ka, atėjęs pagelbėti ant pa
kraščio (beach) skystų smė
lių arti Cairus 1,050 mylių 
į šiaurę.

Barzdotas ir bronzinės 
spalvos žmogus išėjęs iš 
džiunglės ir vienas pakėlė 
1,600 svaru lėktuvą!

Gyvena ant byčiaus

Tada, pagelbstint Norma
nui ir jo dviems keleiviams, 
Tarzanas nunešė lėktuvą 
prie byčiaus pasiekti van
dens pakilimą (tide).

Jis persistatė save Pra
nu Carey ir sakė esąs 26 
metų. Gyvenąs arti byčiaus 
šlubelėje su savo žmona, 
valgąs paršieną, krūmų 
kurkinus, paukščius, žuvis 
ir yamų šaknis (yams auga 
tik tropiškam klimate, ku
riu šaknys turi gera mais
tą).

Tarzanas pakvietė juos 
ant pietų, bet Norman ir 
du keleiviai atsisakė priim
ti jo “loską,” kadangi ta 
upė, kuria reikia plaukti, 
yra pilna krokodilių ir ryk
lių (sharks). Tada Tarza
nas nėrė upėn, greitai per
plaukė ją ir dingo džiunglė
se.

Pasirodo, kad tos šiltų 
kraštų džiunglės dar nėra 
civilizuoto žmogaus žino
mos, ištirtos, kuriose gyve
na visokie beždžionžmogiai, 
tarzanai ir kitokie sutvėri
mai.

Nubaude plakimu
.. Martinsville, Virginia, 

apskrities teisėjas patvar
kė nuplakti 6-šis berniukus, 
kad jie tinkamai nepatar
navo kaimyno mului ir ap
mušė jį. Henry apskrities 
teisėjas John D. Hooker sa
kė:

“Beraniukus turi nuplak
ti tėvai, matant šerifui, pa
vieto viršininko deputatui, 
kuris juos areštavo, ir vals
čiaus gerovės direktoriui. 
B-erniukų gynimo advoka
tas gali tėmyti tą viską, jei 
jis nori ten būti.

“Tėvai turi užmokėt mu
lo savininkui už nuostolius: 
už kornų ėdžias ir tvorą, 
kurias berniukai nuplėšė ir 
jomis mušė mulą.”

Berniuku amžius nuo 12- 
kos iki 15-kos metu, v

Dvi seserys
Cantanzaro, Italija, sau

sio 18 d.—Lucrezia Dattilo 
jau gali šiandien kalbėti dė
lei tos pačios priežasties, dėl 
kurios ji neteko kalbos šeši 
metai atgal. Ją sesuo tada 
taip įpykdė, kad ji iš pik
tumo neteko kalbos. Ir nuo 
1951 metų ji buvo bekalbė, 
nepaisant daugelio daktarų 
dėtų pastangų sugrąžinti 
jai kalbą.

Vakar ta pati sesuo įvarė 
Lucreziją į tokį pasiutimą, 
kad ji pradėjo rėkti ir kal
bėti.

Dabar matome, ką daro 
didelis ir nesuvaldomas pik
tumas. Mano teta, dabar 
jau mirusi, būdavo kai už
pyksta, tai kokias devynias 
dienas nekalba ne tik su sa
viškiais, bet ir svetimais 
žmonėmis.

Atsiprašau, kad dviejų se
serų elgėsi pavėlavau para
šyti įvairumų puslapin, bet 
žinia, kaip keistumo • žinia, 
nėra pasenusi. J. N.

Apie bombas
Spaudoje daug rašoma 

apie atomines ir hidrogeni
nes bombas. Šie baisios jė
gos naikintojai yra vėlesnių 
laikų išradimas. Bet bom
bos buvo žinomos jau prieš 
kelis šimtus metų.

Bombas išrado kiniečiai 
prieš tūkstantį metų. Tai 
buvo paprastos bombos. 
Pripildyavo indą paraku ir, 
padegę, numesdavo. Pra
džioje ji buvo religinė ap
eiga nugąsdinimui “piktų 
dvasių.”

Nuo kinų bombas pasiga
minti išmoko rusai, indusai, 
arabai ir maurai. Jie iš
moko pagaminti apvalą ru
tulį, pripildyti paraku ir 
įmesti į tvirtovę. Pradžioje 
vartojo menkesnius įrengi
mus, o vėliau pradėjo ga
minti kanuoles.

Vakarų Europoje iš ka- 
nuolių bombas pirmieji pa
leido maurai 1342 metais 
prie Algeciras miesto Ispa
nijoje. Po šio įvykio arti
lerijos bombos tobulėjo kar
tu su kanuolėmis.

Didelio naikinimo artile
rijos sviediniai pasiekė tik 
mūsų šimtmetyje. Laike 
Pirmojo pasaulinio karo 
(1914-1918) pirmos bombos 
buvo numestos iš lėktuvų. 
Karo pabaigoje lėktuvais 
jas mėtė tūkstančiais.

Antrajame pasauliniame 
kare buvo numesta milijo
nai bombų. Jos jau buvo 
trijų rūšių. Ardančios bom
bos — tai didelio svorio 
griovimui miestų namų ir 
ardymui tiltų. Skeveldrinės 
bombos, kurios metamos 
ant kareiviu. Jos veikia 
panašiai, kaip ir kanuolių 
sviediniai. Ir padegančios 
bombos, kurios yra pripldy- 
tos degančios medžiagos. 
Nukritę jos sprogsta ir už
dega namus. Padegančios 
bombos nedidelės, bet jos 

buvo vartojamos masiniai. 
1942 m. birželio 19 dieną 
nacių lėktuvai ant Sevasto
polio numetė 38,000 pa
degančių bombų ir sukėlė 
550 gaisrų.

Apie kurmius
Kurmis, tai nedidelis 

juodas požeminis gyvūnėlis. 
Jų yra apie 200 veislių, 
vie Jingtinėse Valstijose 
apie 30. Visi jie labai pa
našūs, užauga apie 8 colius 
ilgio.

Kurmio kailiukas žvilga. 
Pirmutinės kojos trumpos ir 
tvirtos. Ausys ir akys labai 
mažytės. Ilgai buvo mano
ma, kad jis visai neturi 
akių. Jis jas turi, bet labai 
prastai mato. Kurmiai turi 
gerą klausą ir didelį pa jau
timą.

Minkštoje dirvoje kurmis 
į minutę laiko įlenda Į že
mę.

Kurmiai gyvena požemy
je ir nuolatos rausiasi. Jie 
dažniausiai laikosi grupė
mis ir rausiasi nakties lai
ku. Į vieną naktį kurmis 
gali padaryti virš 200 pėdų 
ilgio • požeminį urvą.

Kurmis maitinasi šakni
mis, bet mėgiamas jų mais
tas — sliekai. Sliekai yra 
naudingi gyvūnėliai. Todėl 
vėlesniu laiku kurmius pri
skaito prie žalingų gyvūnų. 
Ne tik kad jie surausia pie
vas, bet ir suėda labai daug 
sliekų.

PRANCŪZŲ PASAKOS
Paryžius. — Nors Tarybų 

Sąjunga ištraukė iš Vokie
tijos 41,000 ir iš Vengrijos 
18,000 savo kareivių, bet ji 
vis dar galingesnė už 
NATO, taip sako francūzai. 
Francūzijos karininkai pa
sakoja, kad dabar tarybinė 
armija yra ginkluota geres
niais ginklais, todėl ir ga
lingesnė.

Mikromegas

žiūrint pro mano akinius
Šių metų liepos 1-mą die

ną bus 100 metų nuo to lai
ko, kai anglų gamtininkas 
Karolis -Darvinas paskelbė 
Londono mokslininkų kon
ferencijoje savo paskilbusią 
tezę dėl gyvybės atsiradimo 
žemėje, jos rutuliojimosi 
raidos ir tobulėjimo. Šita 
naujo mokslo aušra yra ži
noma evoliucijos vardu, o 
jos sukūrėjas — evoliucijos 
tėvu. Šis epochinis įvykis 
bus šiemet atžymėtas visa
me civilizuotame pasaulyje 
kaip svarbiausias devynio- 
&ktojo amžiaus atradimas, 
išlaisvinęs žmoniją iš iki tol 
galiojusios biblinės sąvokos, 

*būk žemę dievas sutvėręs 
4004 m. prieš mūsų erą 
(B. C.), būk joje iš pat 
pradžios buvę sutverti 
tobuli gyviai bei augmenys, 
būk visi žmonės, juodi ir 
balti, yra kilę iš Adomo ir 
Jievos, būk jokiu pakitimą 
pasaulyje neįvykę ir dabar 
neįvkstą.

Darvinas įrodė, kad pri
mityvi gyvybė žemėje yra 
nuo šimtų tūkstančių metų, 
kad ji nuolatos kinta, tobu
lėja, kad žemė susiformavo 
prieš bilijonus metų ir kad 
patsai žmogus, evoliucijos 
keliu, — atėjo iki dabarti
nio tobulumo iš žemesnių 
gyvybės formų! Tai buvo 
mirtinas smūgis visom bib- 
linėm legendom apie pasau
lio pradžią, apie šešių dienų 
dievo kūrybą. Sugriovus šį 
a^aulingą teigimą — iš
slydo pagrindas visai teolo
ginei scholastikai, skelbu
siai “amžinus ir nekinta
mus dievo įstatymus.”

Laivu Beagle
1831 m. gruodžio 27v d. 

iš Anglijos uosto išplaukė 
242 tonų įtalpos burinis lai
vas Beagle pietinio žemės 
pusrutulio tyrinėti. Jo tiks
las buvo studijuoti chrono- 
metrinius,' hidrografinius ir 
kitus mokslinius duomenis, 
galiojančius tos žemės da
lyje. Tarp kitų mokslinin
kų, ten buvo ir jaunas na
tūralistas Karolis Darvinas. 
Laivas, sustodamas dauge-1 
lyje vietų, plaukiojo apie 
penkis metus. Įvairiose pie
tų Amerikos pakrantėse ir 
Ramiojo vandenyno šalos-e 
(Galagapos ir kitose), kur 
tik laivas sustojo kiek ilges
niam laikui, Darvinas tyri
nėjo vietos gamtą, gyvūni
ja bei augmeniją, minerolo- 
giją ir šiaip visokias senie
nas. Pastabus Darvinas pa
matė, jog tarp įvairių “se
nojo pasaulio” gyvūnų yra 
didelis skirtumas ir kartu 
yra bendrų bruožų tarp 
skirtingų genčių. Pradėjo 
jis tuos ypatumus studijuo
ti bei rūšiuoti, kol pagaliau 
vis’a tai išsiplėtė į bendrą 
visą gyvūniją apimančią 
sistemą bei vietos sąlygų 
veikiamą kaitaliojimąsi ir 
naujų genčių atsiradimą. 
Darvino išvadas, jog kovoje 
už būvi išlieka tik tobuliau
si, geriausiai prie esamų są
lygų prisitaikę gyvūnai bei 
augmenys, kad jų įgyti ypa
tumai pereina jų ainiams ir 
taip visa gyvybė laipsniškai 
tobulėja.

Sukilo tamsios Įjėgois
Detalingą laivo Beagle 

kelionę, iš kurios jis parsi
vežė daugybę eksponatų, K. 
Darvinas aprašė savo kny
goje, išėjusioje 1839 m. Per 
20 metų jis studijavo par
sivežta “lobi” ir rinko nau
jas informacijas savo vei
kalui, “Veislių atsiradi
mui” (The Origin of Spe
cies), paskelbtam 1859 m. 
Jei šis jo kūrinys sukėlė 
scholastika primirkus i o s e 
galvose audrą, tai kitas jo 
veikalas, “Žmogaus , gimi
mas” (The Descent of 
Man), — sukėlė tikrą ura
ganą! Visos tamsiosios jė
gos sukilo prieš Karolio 
Darvino nesumušamus ar
gumentus, prieš dievo auto
riteto paneigimą! Kunigai 
jį keikė bažnyčiose, draudė 
jo raštus skaityti, skelbė jų 
autoriui anatemas. Tai bu
vo nepaprastai drąsus Dar
vino žingsnis prieš įsisenė
jusią tradicinę scholastiką 
ir jos skelbėjus. Buvo ban
dyta net “moksliškai” dai*- 
vinizmą sugriauti, jis buvo 
boikotuojamas ir ignoruoja
mas, prieš jį buvo vedama 
žūtbūtinė kova. Kovota, o 
kai kur dar ir šiandien ko
vojama, su evoliucijos 
mokslu ir mūsų krašte. Tū
luose atsilikusiuose užkam
piuose dar ir dabar mokyk
lų vaikams dėstoma, jog pa
saulį dievas sutvėręs per še
šias dienas ! Tennessee 
valstybėje 1925 m. jaunas 
mokytojas J. T. Scopes bu
vo kaltinamas “erezija” ir 
jam iškelta byla už evoliu
cijos skelbimą mokykloje.

Bet po šimto metų kovos 
ir įžūlaus šmeižimo — šian

dien darvinizmas yra stip
resnis, negu buvo seniau. 
Jis yra visų sveikai protau
jančių žmonių pripažintas 
evoliucinės raidos pagrin
du ir jo autoritetas auga 
bei stiprėja!

Karolio Darvino tėvas, 
gydytojas, norėjo padalyti 
savo sūnų kunigu. Tačiau 
patekęs į Cambridge uni
versitetą jaunas Karolis 
pamėgo gamtinius mokslus 
ir tapo stipriausiu ateizmo, 
piliorium. Kai jis 1882 m. 
mirė, įžūli kova prieš jo 
idėjas jau buvo kiek atslū
gus!; jis buvo kaip moksli
ninkas deramai pagerbtas 
ir palaidotas Vestminsterio 
koplyčioje, kur laidojama 
kiti Anglijos pasiž y m ė j ę 
asmenys. Darvinas laimėjo!

Istorija mums rodo, jog 
senovės Lietuvos valstiečių 
gyvenimas, kaip ir kitose 
rytų Europos valstybėse, 
buvo ir skurdus ir juodas. 
Kai vakaruose jau reiškėsi 
renesanso pragiedruliai, 
mūsų senojoj tėvynėj dar 
buvo tamsi naktis! Mokyk
lų nebuvo, skaityti ar rašy
ti nei vienas kaimietis ne
mokėjo, žmones slėgė vergi
ja ir baudžiava, valstietis 
turėjo savo ponui dirbti po 
šešias dierias per savaitę, o 
savo sklypelį apsidirbti 
samdiniais arba naktimis. 
Net ponų-feodalų bibliote
kose knygų buvo- mažiau, 
negu jų arklidėse žirgų! 
“Aukso laisvėmis” naudo
josi tik didikai ir bajorai 
dvarininkai. Atslinkus iš 
Lenkijos į Lietuvą feodaliz
mui ir šlėktai, dvarininkas 
buvo savo baudžiauninko 
absoliutus viešpats: jis ga
lėjo vargšą parduoti, į šu

nis išmainyti ar rimbu iki 
mirties užkapoti. Jokio teis
mo jam nebuvo. Ponas bu-
vo vienintelis jo teisėj'as. efektingų ir gana pelningų! 
N a u d o d a miesi visokiom Buvo vartojama t. v. “Bani-
“privilegijom,” ponai šuva- facija,” kuomet apkaltinta- 
rė buvusius laisvus valstie- sis buvo išvarytas iš savo 
čius į kaimus ir paskyrė krašto, o jo turtai konfis-
jiems prasčiausią žemę.

Bažnyčių žemė
Sukrikščionintoje Lietu

voje gyvenamosios žemės 
visas trečdalis priklausė 
bažnyčioms ir vienuoly- 
nams, nes mūsų “dievobai
mingi” kunigaikščiai buvo 
labai “duosnūs,” vysku
pams atidavė didžiausius 
dvarus, geriausius kaimus 
ir miškus. Vyskupų dva
ruose kumečiai skurdo dar 
labiau, negu kituose, nes jų 
savininkai “mokėjo” savo 
baudžiauninkams daž n i a u 
“dangum,” negu grūdais!

Popiežiaus ir vyskupų ga
lia buvo neribota. 17-tame 
amžiuje dvasininkai kovojo 
su pasauliečiais visomis is
paniškosios inkvizicijos lie
kanomis. Pav. 1689 m. Vil
niaus vyskupas Bžastaus- 
kas, pats, stambus dvarinin
kas, Varšuvos seime (tuo
met Lietuva buvo susijun
gusi su Lenkija) įnirtęs 
raeikalavo bajorą Leščinskį 
teisti, kaip ateistą. Leščins- 
kis buvo nuteistas: jam bu
vo išpjauta liežuvis, nu
pjauna rankos ir pats dar 
gyvas ant laužo sudegintas! 
Tasai pats vyskupas pra
keikė (ekskomunikavo) vy
riausiąjį Lietuvos etmoną 
(kariuomenės vadą) Kazi
mierą Sapiegą todėl, kad šis 
reikalavo, jog ir vyskupo 
dvarai turi prisidėti prie 
Lietuvos kariuomenės išl'ai- 
kymo- ... wSfSi

Be tiesioginės inkvizici
jos, valdininkai dar turėjo 
ir kitokių ginklų, labai

kuoti, ir “Infamija,” kai 
žmogus prarasdavo piliečio 
teises, netekdavo turto, 
įstatymai jo negynė, jį ga
lėjo kas tik nori be jokios 
atsakomybės užmušti, etc. 
Karo belaisvius, skolinin
kus ir šiaip nusikaltėlius— 
parduodavo amžinon vergi- 
jon.

Lietuvoje
Tuomet Lietuvoje nebuvo 

ne tik jokios politinės lais
vės, bet nei tikybinės tole
rancijos. 1717 m. augščiau 
minėtojo Vilniaus vyskupo 
Bžastausko pasidarbavimu 
buvo pravesta įstatymas, 
kuriuo einant Lietuvoje ne- 
katalikam buvo užginta 
statydintis bažnyčias, neįsi
leista jų Seiman, senatan, 
tribunolan, seniūnijon ar 
teisman. Protestantai jo
kių visuomeninių urėdų ne
galėjo užimti. Jėzuitų api
nasris smaugė kiekvieną di
sidentą. 1729 m. jėzuitų 
sukurstyta gauja sugriovė 
protestantų bažnyčią Sala
miestyje ir norėjo patį ku
nigą užmušti. Bažnyčia to
leravo raganavimą ir puo
selėjo raganų deginimą. 
“Raganų” deginimas buvo 
užginta tik 1776 m.

Tai tokia buvo padėtis 
Lietuvoje, kai ją valdė su
lenkėję dičĮikąi ir bajorai, 
visokie Radvilos, Sapiegos, 
Potockiai, Oginskiai, Pacai, 
Bžastauskai, Zarankos, Bie-

lozarai, Vyšnioveckiai ir ki
ti parazitai! 

•
Lietuviai su lenkais se

niai veda ginčą dėl Naugar- 
dėlio piliečio, gen. "’’ado 
Kostiuškos, tautybės; jį sa
vinas! ir vieni ir kiti. Kai- 
kas Kostiušką laiko net Lie
tuvos patriotu; mat jis 1790 
m., būdamas Lenkijoje, ra
šė Naugardėlio vai v a d a i 
gen. Niesolovskiui, kad no
rįs tarnauti Lietuvos ka
riuomenėje, kad esąs gimi
mu lietuvis, nors kultūra— 
lenkas, kad jam nepatinka 
Lenkijos tarnyba ir t. t. 
Tačiau atrodo, jog menamo
ji “patriotinė” deklaracija 
buvo padaryta dėl asmeni
nio patogumo, o ne dėl pat
riotizmo. Asmens patriotiz
mas sprendžiamas iš darbų, 
o ne iš žodžių!

Kaip žinoma, 18-tojo am
žiaus gale trijų kraštų im
perialistai susitarė pasida
linti Lietuvos-Lenkijos vals
tybę savo naudai. Tai bu
vo Katrės Il-sios Rusija, 
Austrija ir Prūsija. 1794 
m. antrojoj dalyje jungti-, 
nės lietuvių ir lenkų ka
riuomenės vadas, gen. Ta
das Kostiušk'a, organizavo 
sukilimą prieš .pavergėjus. 
Lietuvių kariuomenei vado
vavo gabus gen. Jokūbas 
Jasinskis. Pradžioje jam 
gana gerai sekėsi. Jis bu
vo liberalus, Francūzijos 
jakobinų idėjų šalininkas. 
Knservaty vus Košt i u š k a, 
regimai lenkų'paveiktas, iš
sigando Jasinskio radikalu
mo bei kylančio lietuvių 
savarankumo ir pašalino 
Jasinskį iš lietuvių vadovy-

(Tąsa 4-tam pusi.)
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EUGENIJA TAUTKAITĖ

Takais takeliais į didį kelią Vienoje Lietuvos apylinkėje
Rašo L. M.

(Tąsa)
Pagaliau Juozui pavyko Įtikinti Kos

tą, kad priešo negalima leisti gilyn į 
miestą. Tyliai duodama* komandą. Iš- 
sirikiuojam po vieną ir, prigulę prie že
mės, slenkam vorele. Didžiojoje gatvėje 
sugulam prie miesto teatro (dabar Dai
lės muziejus) kolonų ir žiūrim. Legio
nieriai nuo Aušros vartų taipgi tyliai 
slenka ir sulenda į kiemą prie Kazimiero 
bažnyčios. Mums iš už kolonų jie gerai 
matomi.

—Ugnis! — staiga sušunka Juozas 
Greifenbergeris, ir pirimeji į priešą pa
leisti šūviai pažadina įmigusį miestą.

Šautuvuose turime iš viso tik po pen
kis šovinius (budintiems kariniams da
liniams po tiek šarvinių kariui tepriklau
sė). Keletą kartų varstomos tarška spy
nos, ir penkios kulkos... jau paleistos į 
priešą. Komjaunuoliai sunkią valandą 
nesusvyruoja, nepasitraukia. Jie gerai 
žino, kad, išėjus i mūšį, nėra kelio atgal.

—Pirmyn, draugai! — girdim valin
gą Juozo Greifenbergerio balsą. Paky- 
lam nuo kolonų, vienas paskui kitą per
bėgant į priešingą gatvės pusę ir, priglu
dę prie sienų, slenkame toliau. Štai mes 
prie pat vartų, kuriuose pasislėpė legio
nieriai. Jų buvo nedidelė grupė, mūsų 
šovinių sulaikyta ir atkirsta nuo pagrin
dinio legionierių būrio. Netikėtai užklup
ti ponvaikiai sumišo. Tokio staigaus 
puolimo jie nė nelaukė. Griebėsi durtu
vų, bet jau buvo per vėlu. Stiprios dar
bininkiškos rankos išplėšė jiems šautu
vus. Ponvaikių gauja spruko gelbėtis, 
kaip kas išmano.

Pirmą kartą teko taip arti, akis į akį, 
.susidurti su priešu, bet baimės nejuto
me nė krislelio. Tai buvo nepaprastas 
mūšis. Niekas mūsų nemokė, kaip pli
kom rankom eiti į mūšį, kaip be šovinių 
laimėti puolimą, o vis tik mes kovojom 
lyg įgudę, gerai apmokyti kariai. Tai 
buvo mūšis, kuriame nugalėjo drąsa, 
didvyriškumas, meilė savo liaudžiai.

Taip buvo sulaikytas priešas, kuris 
kėsinosi iš pasalų užklupti vyriausybę, 
ją suimti ir iškelti kruviną puotą.

Juozas Greifenbergeris apie tai rašė:
“Balandžio mėn., kuomet lenkų balta

gvardiečių gauja, padedant kontrrevoliu
cinei geležinkeliečių daliai, naktį prislin
ko prie Vilniaus, tikėdama nejučiomis 
užpulti miegančius darbininkus ir jų 
kraujuose ir lavonuose pakelti savo Vely
kų šventę—KJS kovos būrys pirmas pa
kilo.

Daug krito aukų Vilniaus gatvėse, bet 
sunku įsivaizduoti, kaip būtų išsiplėtusi 
skerdynė, jei tas jaunuomenės būrys ne
būtų laiku pakilęs. Jaunieji kovotojai 
spėjo užimti savo revoliucines sargybas, 
baltiesiems artinantis prie būrio namų, 
ir visą mūšių laiką gynė Vilniaus darbi
ninkus nuo užpuolimo. Daug jaunų 
draugų krito mūšiuose, o dar daugiau 
tapo sužeista.

Kovoj dalyvavo ir draugės — vienos 
su šautuvu rankose stengėsi atremti puo
limą, kitos, kurios nevartojo ginklų, dali
no šovinius ir rišo atskiras kariuomenės 
dalis. Sunkiai sužeista draugė K. pate
ko baltųjų naguosna. Jos vardas drauge 
su vardais visų kitų mūsų draugų, kri
tusių ir sužeistų kovos dienose, amžinai 
pasiliks Lietuvos ir Baltarusijos darbi
ninkų atmintyse...” (B. Grigas—J. Grei
fenbergeris)

Tris dienas ėjo atkakli kova Vilniaus 
miesto gatvėse. Komjaunimo karinis bū
rys nepaleido iš rankų ginklo ir skau
džiai pergyveno atsitraukimo momentą, 
palikdamas draugu krauju aplaistytas 
mylimo Vilniaus gatves. Tai buvo sun
kios dienos. Atsimenu paskutiniąją 
naktį Vilniuje. Mūšy karinio būrio da
lis buvo išdėstyta dailės muziejaus pa
talpose (dabar Mokslų akademija — 
Vrublevskio gatvėje). Po nemigo naktų 
draugų veidai ištįsę, išvargę, bet akys 
gyvos, žėrinčios, o po pilkomis milinė
mis plaka karštos komjaunuoliškos šir
dys, kupinos ryžto kovoti, kol bus pasiek
ta pergalė.

Mudu su Juozu Greifenbergeriu gavo
me įsakymą eiti į žvalgybą. Pasukę į 
Kranto (dabar K. Požėlos) gatvę, slin
kome palei sieną, — tik staiga pasipylė 
kulkosvaidžio kruša. Mes prigludome 
prie sienos ir atsitraukėme keletą žings
nių į Šalį. Paskui, įbėgę j pirmą pasi
taikiusį kiemą, per kitus vartus išėjome

į Tilto gatvę ir pamažu prisiartinome 
prie Katedros aikštės. Aplink tylu. 
Staiga nuo Gedimino kalno ir varpinės 
Katedros aikštėje sutratėjo kulkosvaidis.

Sunku orientuotis kur čia mes atsi
dursime: ar jau baltųjų užimtoje terito
rijoje, ar čia dar eina kova. Nutarėme 
užlipti ant kampinio namo aukšto ir pa
tikrinti. Pasisiūliau aš, kadangi mergi
nai, reikalui esant, bus lengviau išsigin
ti. Nusiėmiau savo gauruotą kepurę, 
nusijuosiau diržą. Šovinius, šautuvą ir 
visa kita atidaviau Juozui ir ėmiau lipti 
laiptais į viršų.

Pasirodė, kad ten kaunasi du vokie
čių spartakiečių kulkosvaidininkai ir 
trys mūsų būrio draugai. Pamatę ma
ne, jie labai nudžiugo. Aš pašaukiau 
Juozą, ir mes ėmėm dairytis, kur esame. 
Paaiškėjo, kad Gedimino kalnas jau se
niai užimtas legionierių, bet jie anks
čiau nesirodė, o dabar pradėjo aktyviau 
pulti.

Mūsų kulkosvaid i n i n kas spartakietis 
pasistūmė kulkosvaidį visai arti palėpės 
lango ir ėmė šaudyti į varpinę. Legionie
riai, supratę, iš kur šaudoma, taip pat 
papylė iš kulkosvaidžio į mūsų aukštą. 
Mes su Juozu Greifenbergeriu kiek galė
dami stengėmės padėti kulkosvaidinin
kui. Tik staiga spartakietis susikeikė 
ir apsipylė krauju. Dar kurį laiką jis 
spaudė kulkosvaidžio rankeną ir šaukė, 
kur reikia taikyti, bet greit nutilo ir 
sukniubo ant kulkosvaidžio. Mudu su 
Juozu puočlme ir jį atitraukėme, o ant
rasis kulkosvaidininkas, paskubėjęs sto
ti į draugo vietą, šaudė toliau. Tada 
mes pradėjome tvarstyti spartakietį. 
Kol aš neigudusiom drebančiom rankom 
rišau krauju paplūdusią žaizdą, Juozas 
mėgino jį kalbinti vokiškai. Spartakie
tis sunkiai atvėrė akis ir vėl užsimerkė 
lyg atsisveikindamas. Jo gyvybė grei
tai užgeso.

—Štai buvo žmogus ir jo jau nebėra. 
Mažas švino gabalėlis nutraukė gyvybę. 
Kaip keistai sutvarkytas žmogaus gyve
nimas!—prašneko susimąstęs Juozas.

Mums nulipus nuo aukšto ir išėjus į 
Tilto gatve, Juozas Greifenbergeris ma
ne įspėjo, kad turime būti labai atsar
gūs, todėl mažomis gatvelėmis pasuko
me geležinkelio stoties link. Įsitikinę, 
kad stotis jau užimta legionierių, grįžo
me kitu keliu ir iš Mažosios Pohulian- 
kos (dabar Kalinausko g.) pusės įslin- 
kome į vokiečių kapines. Ten buvo tylu, 
ir nesimatė nė gyvos dvasios. Perėjom 
visus kapus ir per tvorą išlipome į Tau- 
rakalnį. Pradėjus leisti žemyn, staiga iš 
priešakio, iš pakalnės, į mus pasipylė šū
viai. Mes greit kritom ant žemės, nie
kaip negalėdami suprasti, kur vėl pa
kliuvome. Nejaugi tai priešas? O gal 
mūsiškiai mūsų nepažino?

Tačiau ilgiau čia likti taip pat buvo 
neįmanoma. Reikėjo rasti kokią nors iš
eitį. Aš pasisiūliau eiti pažiūrėti. Juo
zas iš karto nesutiko, bet pagaliau man 
pavyko įtikinti jį, kad aš šiam darbui 
geriau tinku: jeigu tai šaudo mūsiškiai, 
—jie pamatys mane ir iškart supras, kas 
aš, nes legionierių tarpe merginų nėra. 
Bet jeigu ten jau priešas? Skubiai nusi
ėmus kepurę, užsikišau už ančio, šautuvą 
ir šaudmenis atidaviau Juozui ir ėmiau 
leistis nuo kalno. Pamačiusi į mane at
kreiptus šautuvus, pakėliau abi rankas. 
Taip prisiartinusi prie šaudančiųjų, pa
žinau saviškius ir ėmiau juos plūsti.

Pasirodo, aš buvau teisi,—ten budėjo 
mūsų raudonarmiečiai ryšininkai. Jie 
stebėjosi, kad mes nepakliuvome į priešo 
rankas. Mus išgelbėjo vokiečių kapai; 
jeigu būtume ėję per Mažąją Pohulian- 
ką,—būtume patekę tiesiai pas baltuo
sius legionierius. Tuo tarpu mūsų ry
šininkai, pastebėję pilką Juozo milinę, 
labai panašią į legionierių apsiaustus, 
palaikė mus lenkais ir ėmė šaudyti.

Ryšininkai mums pasakojo, kad< visas 
kalnas legionierių užimtas, jie saugo tik 
tą kvartalą, neleisdami priešui prieiti 
prie Žaliojo tilto, nes mūsų daliniai jau 
ėmė keltis per upę.

(Bus daugiau)

I

I 
I

Susitikimas kelyje
Kelias, vingiuodamas tarp 

kalvų, staiga pasuko į deši
nę. Pamatęs už posūkio mo
terį su pakelta ranka, šo
feris sustabdė mašiną.

—Kur, motin?
—Į Tiskūnus.
—Sėskis.
Įsėdus į mašiną, moteris 

tvarkingai pastatė prie ko
jų krepšį, kažko prikrautą, 
ir lengviau atsiduso.

—-Pavargai? — pasitei
ravo šoferis.—Turguje, tur
būt, buvai? '

—Mieste buvau, reikalų 
buvo.- Paėmiau knygas, ku
rias sūnus išrašė. Užėjau 
į taupomąją kasą, pinigų 
padėjau.

Taip klausimas sekė po 
klausimo, pamažu užsimez
gė kalba — nuoširdi, atvira, 
kaip būna dažnai kelyje 
tarp pakeleivių.

Tai buvo Marijona Masi
liūnienė. Ji — kolūkietė iš 
“Pakeltos velėnos” artelės, 
dešimties vaikų moti n a . 
Marijona su mielu noru, 
meiliai apie juos pasakoja.

—O tėvas kur?—paklau
sė šoferis.

Marijona ne iš karto at
sakė. Ji sėdėjo atsilošus, 
lyg ką tai prisimindama.

—Palaidojome jį,—-ištarė 
ji pagaliau. — Patruko jis 
bedirbdamas, palaužė jėgas 
pirma laiko. — Pamačiusi, 
kad mes nustebome, mote
ris paaiškino:—Dešimt me
tų mes su juo kumečiavo- 
me... Būdavo, per ištisas pa
ras nieko nevalgėme, gyve
nome daržinėje pas šeimi
ninkus, kuriems , dirbome, 
neturėjome kuo apsirengti. 
O vyras buvo nebe jaunas... 
Neištvėrė...

Marijona nutilo. Tylėjo
me ir mes, nenorėdami jos 
jaudinti savo klausimais. 
Bet Masiliūnienė pati vėl 
pradėjo lėtai pasakoti:

—Galvojau aš tuo metu— 
žūsiu su vaikais. Bet susi
dėjo kitaip.

... Taip, šios moters gyve
nime įvyko didelės, džiu
gios permainos. Pasibaigė 
karas, Lietuvos žemė apsi
valė nuo fašistinių bjaury
bių. Tarybų valdžia dau
giavaikei samdinei davė že

Žiūrini pro mano akinius

N esi vėlinki te, Laisves Prieteliai
Tuojau pasisakykite, kad stojate į Lais

vės prieteliy eilę, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite,

po kiek galite mokėti j mėnesį, ir pradėkite 
darbą.
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(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
bes. Vietoj Jasinskio, jis 
lietuviams paskyrė suglebu
sį ir neg'abų lenką gen. 
Vielhorskį,* kuris ir pražudė 
visą reikalą. Pats Jasins
kis tuomet vadino Kostiuš- 
ką lietuvių išdaviku!

Lemiamoj kovoj 1794 m. Į 
gruodžio 10 d., ties Varšu
va, gen. Suvorovo vadovau
jami rusai negailestingai 
sumušė Kostiuškos jungtinę 
lietuvių-lenkų kariuomenę 
ir išblaškė jos likučius. Toj 
kovoj žuvo gen. Jasinskis, 
o pats Kostiuška sunkiai 
sužeistas pateko rusams į 
nelaisvę. Sekamų metų pra
džioje įvyko trečiasis ir 
paskutinysis Lenkų valsty
bės pasidalinimas. Katali
kų dvasininkija, popiežiaus 
Pijaus VI-jo vadovaujama, 
okupantams nesipriešino 
(žiūr. popiežiaus b r e v e 
1795 m. gruodžio mėn. 15 
d.).

Mirus Katrei II-jai (1796 
m.),Rusi jos carų sostas te
ko Povilui I-jam, kuris Kos- 
tiušką išlaisvino. Kostiuš- 
ka mirė 1817 m. spalio T> d. 
Šveicarijoj. Sekamais me
tais jo palaikai, caro Alek
sandro I-jo lėšomis, buvo

mės, paskyrė pensiją, jos 
valkai pradėjo lankyti mo
kyklą...

Vėliau Tiskūnų gy veli
jai susibūrė į kolūkį. Jų 
tarpe ir Masiliūnienė. Ji 
atsidavusiai dirbo. Vaikai 
pasekė motinos pavyzdžiu.

—Praėjusiais metais, žie
mą, — tęsė savo kalbą mū
sų pakeleivė, — susirinko 
visa mano šeima po ata
skaitinio susirinkimo. Pa
valgėme vakarienę. jVaikai 
pradėjo girtis, kas kiek ga
vo už darbadienius. Pas
kui sudėjome visus uždar
bius į vieną krūvą. Pasiro
dė, kad vien pinigais gavo
me aštuoniolika tūkstan
čių... Nusipirkome mes ta
da radijo imtuvą, motocik
lą, baldus... v 7

—O dabar? — neiškentė
jo šoferis.

—O dabar darbas dar ge
riau klojasi, — nusišypsojo 
moteris.—Beveik dvidešimt 
penkis tūkstančius uždirbo
me...

Masiliūnienė pažiū r ė j o 
pro langą.

—Sustabdykite, prašau,— 
kreipėsi ji į šoferį. — Štai 
mano namas. — Lipdama 
iš mašinos, Marijona pridū
rė: — Kolūkis man jį davė. 
Ne tik man. Namus gavo 
ir Jurgis Kiaunė, ir Jadvy
ga Brazauskaitė, visi mūsų 
buvę samdiniai... Neblogai, 
liesa? O kas dar laukia 
mūsų ateityje?

Vakar ir šiandien
Apie tai, kad Marijonos 

Masiliūnienės ir visų jos 
k a i m y n ų ateityje laukia 
nauji džiaugsmai, galima 
vaizdžiai įsitikinti, pažvel
gus į “Pakeltos velėnos” 
kolūkio šiokiadienius. Į šį 
kolūki susibūrė visi Tiskū
nų apylinkės gyvent o j a i. 
Užtenka susipažinti su ar
telės vystymosi eiga, atsi
minti netolimą jos praeitį, 
sužinoti, apie jos dabartį. 
Pavyzdžiui, 1954 metais ar
telės piniginės pajamos sie
kė 647 tūkstančius rublių, o 
1957 metais — 2,300 tūks
tančių. Praeitais metais už 
kiekvieną darbadienį buvo 
išduota 2.5 kilogramo grū
dų ir 7 rubliai, o šiais me- 

perkelti į Krokuvą ir palai
doti šalę Lenkijos karališ
kųjų karstų.

C_ •__
Šiuo metu Lietuvoje stro

piai rūpinamasi dr-o Vinco 
Kudirkos-Kapso literatūri
nio palikimo klausimu ir jo 
politine b ei visuomenine 
ideologija. V. Kudirka bu
vo “Varpo” įkūrėjas, pozi- 
tivizmo pradininkas Lietu
voje ir “tautiškos giesmės” 
autorius, gyvenęs 1858-1899 
m.

Vilniuje einąs savaitraš
tis ‘Literatūra ir Menas” 
s. m. nr. 12 praneša, jog V. 
K u d i r k o s reikalą veda 
Mokslų Akademijos lietuvių 
kalbos ir literatūros insti
tutas, kuris, jau yra gavęs 
iš TSRS Centrinio valstybi
nio istorinio archyvo Lenin
grade naujos rastos me
džiagos apie V. Kudirką. 
Neužilgo Institutas tikisi 
gauti papildomosios me
džiagos ir iš Maskvos ar
chyvo. Dalis tos medžiagos 
bus paskelbta Instituto 
mokslinių Darbų “Literatu
rą ir kalba” šiemet išlei
džiamame eiliniame tome.

Ten pat skaitome:
“Vakar įvyko akademiko

Buckneu, III.
e . .Liūdnas Prisiminimas

IPOLITAS J. STANKUS
Balandžio 27-ta diena, 1958 metais, sukanka fr 4 7 7*

vieneri metai, kai jis mirė.
Velionio šeima su pagarba ir didžiu gailesčiu 

prisimena savo mylimą ir brangiausią tėvą.
Dukterys

MARY ir JULE
ir jų vyrai

tais—po 4 kilogramus grū
dų ir po 10 rublių pinigais.

Ne vien šie skaičiai pa
vaizduoja smarkų visuome
ninio ūkio kilimą, jo galios 
augimą, žengimą pirmyn. 
Netoli kolūkio valdybos pa
stato išaugo gyvulininkys
tės miestelis. Čia puikiai 
įrengtos tipinės karvidės, 
kiaulidės, patalpos pašarui 
ruošti. Visi daug darbo rei
kalaujantieji procesai me
chanizuoti, gyvuliams skir
tos patalpos elektrifikuotos, 
įrengtas garinis apšildy
mas.

Į fermas mes atvykome 
tuo metu, kai gyvulių šėri
kai ilsėjosi. Jiems įrengtas 
specialus poilsio^ kambarys. 
Poilsio kambaryje Janė Šid
lauskaitė ir seserys Jadvy
ga ir Bronė Baniukaitytės 
sėdėjo prie radijo imtuvo, 
klausėsi pirmojo Čaikovskio 
koncerto.

—Tokie kambariai, — pa
sakė artelės pirmin i n k a s 
Ipolitas Sabauskas, — pas 
mus įrengti prie kiekvienos 
fermos.

Netoli fermų gyvulių šė
rikams pastatyti trys dvie
jų butų namai.

Mokslas—jėga
Kaip tai kartą, prieš dve

jus metus, pas apylinkės 
Tarybos pirmininką Birutę 

! Berulytę užėjo Juozas Ra
manauskas, kolūkietis, dir
bantis statybos brigadoje.

—Baigiau kadaise aš sep
tynmete mokyklą, — pasakė 
jis jai.—Dabar jaučiu, kad 
reikėtų dar pasimokyti. Ne
žinau tik, kaip tai padaryti.

Berulytė pasitarė su Sa- 
bausku, pakalbėjo su kolū
kiečiais. Norinčių tęsti 
mokslą neatsitraukiant nuo

K. Korsako .pirmininkauja
mas išplėstas Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto 
mokslinės tarybos posėdis, 
kuriame, be instituto dar
buotojų, dalyvavo Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko v. 
universiteto ir Pedagoginio 
instituto dėstytojai, Lietu
vos TSR Rašytojų sąjungos, 
Valstybinės grožinės litera
tūros leidyklos ir spaudos 
atstovai. Posėdyje buvo 
svarstomi V. Kudirkos lite
ratūrinio palikimo vertini
mo klausimai. Instituto vy
riausias mokslinis bendra
darbis* prof. B. Pranskus pa
darė pranešimą ‘Idėjiniai 
V. Kudirkos literatūrinio 
palikimo bruožai,’ Instituto 
mokslinis sekretorius J. Le- 
bionka referavo apie nau
ją archyvinę medžiagą, lie
čiančią V. Kudirkos ryšius 
su lenku revoliucine ‘Prole
tariato’ partija,” etc.

.Iškeltu klausimu kalbėjo 
tokie stambūs lietuvių lite
ratūros korifėjai, kaip A. 
Venclova, prof. J. Žiugžda, 
V. Mykolaitis - Putinas, K. 
Korsakas ir kiti. Visa tai 
rodo nepaprastą susidomė
jimą V. Kudirkos praeitimi.

M i kr omegas 

gamybos pasirodė labai 
daug. Tada Berulytė nuvy
ko į rajono liaudies švieti
mo skyrių.

Ir štai Tiskūnuose jau 
veikia vakarinė kolūkinio 
jaunimo mokykla. Užbaigę 
savo darbo dieną, suoluose 
susėda paukštininkė Vanda 
Ruselaitė, laukininkas Jo
nas Andraščiūnas, daug ki
tų kolūkiečių. x

Šiuo metu Tisįkūnų mo
kykloje mokosi iš viso dau
giau kaip 200 žmonių—be- 
veik dvigubai daugiau, n<* 
gu, sakysime, prieš ketve
rius metus. O ir mokykla 
dabar nebe tokia, kokia ji 
buvo. Dabar čia veikia vi
durinė mokykla, o seniau 
čia buvo tik pradinė.

Daug reikalingų žinių 
duoda mokykla savo auklė
tiniams. Apie* 50 žmonių, < 
užbaigę ją, tęsia mokslą 
Maskvos, Vilniaus, Kauno 
ir Leningrado aukštosiose 
mokyklose. Bet dar dau
giau jų dirba savajame kol
ūkyje, sėkmingai taikydami 
čia įgytas žinias dirbant 
laukuose ir fermose.

Kad kyla apylinkės gy
ventojų kultūrinis lygis, 
vaizdžiai rodo vietines bib
liotekos skaitytojų sąrašai. 
Mes užsukome į ją kartu su 
melžėjomis Elena Būgaite 
ir Janina Bičkaite. i

Bibliotekininkė Zofiją 
i Zigmantaitienė išėmė jau
nųjų skaitytojų sąrašus. 
Kiekviename jų buvo užra
šyta apie trisdešimt knygų 
pavadinimų.

Biblioteka dabar turi dau
giau kaip du šimtus nuola
tinių skaitytojų.

Skambėk, daina
Iš apylinkės grįžome vė

lai vakare. Fermų patai-
pos, išbaltintos kalkėmis, 
tamsoje susiliejo su baltu 
sniegu. Elektros šviesoje, 
sklindančioje pro langus, 
sidabru spindėjo apšerlžni- 
ję medžiai. Iš klubo pusės 
sklido darni, sutartinė dai
na. Mes užsukonje į klubą.

Čia vyko kolūkinio chorį 
repeticija. Jo „vadovas Pi
jus Gelžinis neseniai grįžo 
iš Vilniaus, kur jis dalyva-^ 
vo konservatorijos egzami
nų sesijoje. Iš ten jis par
vežė keletą naujų dainų. 
Choro dalyviams jos patiko, 
ir buvo nutarta išmokti jas, 
įtraukti jas Į savo repertu
arą.

Čia pat, salėje, sėdėjo jau
nimas.

—:Tai ne paprasti klau
sytojai, — pertraukos metu 
paaiškino mums Gelžinis.— 
Visi jie mūsų saviveiklos 
kolektyvo nariai, šokių ir 
dramos ratelių dalyviai. . 
Kai užbaigsime choro repe
ticiją, pradėsime rengti 
spektaklį. O po kokios sa
vaitės surengsime koncertą.

Kėdainių rajonas.

Berlynas. — Dar 41,000 
tarybinių kareivių pasi
traukė iš Rytų Vokieti/^.

Londonas. — Atvyko 1£ 
žmonių Kinijos prekybos 
delegacijos.



ST. PETERSBURG, FLA
žiemužė buvo vėsi, drėg

na ir varginanti suvažiavu
sius svečius iš šiaurės ir iš 
kitu šaltesniu sričių. Pava
saris irgi vėlyvas ir vėsus 
buvo. Mūsų gerbiami sve
čiai išvažiavo ne n u bučiuot i 
motinėlės saulutės. Daug

priedermė tuo 
rūpintis, kad 
sėkmingas ir našus.
kuopa galėtų suvažiavimui 
ir jo paramai paskirti ne
mažą auką ir pasiųsti de
legatą ar delegatus. Kaip 
matote, draugai ir draugės, 

jų nė kojų nepmirkę sūram Į ateinantis susirinkimas bus 
jūrų vandeny išvažiavo na-i labai svarbus, 
mo. ;

1 

Daabr jau tikrai gražu 
pas mus: žolė sužaliavo, gė
lės, krūmai ir medžiai žydi, 
gražiai žaliuoja ąžuolai, kle
vai, pušys ir kiti didieji me
džiai, kurių čia randasi 
daug ir įvairių.

suvažiavimu 
jis būtų pa

il ūsu v

j dalyvaukime.
Susirinkimas 

žės 4 d., 12:30

jame

Petersburg, Fla. Narė

Lawrence. Mass,
z

Įvairios žinios
Dr. Rojen raportuoja, 

kad šiemet labai daug vai
kų serga tymais (measles). 
Visoje Mass, valstijoje šie
met serga 14,000 vaikų, o 
pernai tuo pačiu laiku sirgo 
tiktai 200. Tai didelis skir- 

i tumas.

Mūsų LLD 45 kp. veiki
mas, pradžioje sezono, dėlei 
tam tikrų priežasčių, buvo 
susvyravęs: nutartas turis
tų pasitikim ui banketas 5 
d. sausio neįvyko. Taipgi 
ir susirinkimas, kuris buvo 
nutartas laikyti vasario 2 
d., neįvyko. Dėlei .to nebu- i 
vo išrinkta revizijos komi
sija peržiūrėjimui knygų. 
Ne visi nariai, kaip pri-

< įprasta, spėjo pradžioje me
tų užsimokėti duokles. Ne 
visi galėjo atsiimti vėliau
sią knygą už pereitus me
tus ir tuomi apsunkino dar
bą mūsų gerbiamam finan
sų sekretoriui.

Patartina, kad ateityje 
kuopos valdyba skaitytųsi 
su narių valia ir pildytų jų 
nutarimus.

Vėliausi kuopos valdybos 
parengimai buvo pasekmin
gi, už tai ačiū darbščioms 
šeimininkėms, nemažai bus 
iš jų naudos.

Užvis svarbiausia, ir visi 
nariai įsitėmykite, tai, kad' 
4 d. gegužės įvyks seniai T • . , k .7 i • s r r ta i- • Lawrenciuje darbai zy-laukiamas musų, LLD 4o . . v_. J XT , J
t . . i . ■ imiai mažėja. Nors nedaugkuopos susirinkimas. Dar, . , .U , . v_°U • • i • + ju randasi, bet ir tie maze-rodos, ne visi draugai esate f7" ’
užsimokėję už šiuos 1958 
metus ir ne visi atsiėmė 
knygas. Šiame susirinkime 
^įtarsime, ar vasaros metu

> laikysime susirinkimus, ar 
darysime pertrauką.

Be to, kaip žinoma, mū
sų ši brangioji literatūros 
ir apšvietos organizacija 
šiemet laikys nacionalį su
važiavimą liepos m ė n e s į į Londonas. — Mirė žymus 
Pittsburghe. Mūsų visų langių diplomatas Ch. Peake.

Balandžio 27 d. prasidėjo 
dienos šviesos taupymo lai
kas. Laikrodžius turėsite 
pavaryti valandą vėliau. 
Tas neva taupymas nieko 
nesutaupo. Tik žmonėms 
galvosūkį padaro.

Viktoras Mazutavich ta- 
. po palaidotas balandžio 19 d.

Tai jau buvo pusėtinai senas 
žmogus. Amerikoje išgyve
no dO metų. Pirmiau turėjo 
savo ūkį palei Maple parką. 
Geras buvo kaimynas. Pali
ko sūnų, dukterį, taipgi anū
kų, dideliame nuliūdime. | 
Didelė užuojauta šeimynai 

: ir giminėms, o mirusiam 
amžinai ilsėtis.

dentas ramina, kad toliau 
bus geriaus...

S. Penkauskas

Pekinas. — Priviso daug 
žvirblių ir daro nuostolių. 
Gyventojai pradėjo juos 
naikinti.

i

MONTELLO, MASS.

Antanui Valentukevičiui
Mirus Balandžio *16 d. J

Šioje liūdesio valandoje reiškiame giliausią 1
užuojauta našlei Mary, sūnui Rudolf, 1

podukrai Helen Stripinis, taipgi 1
anūkam ir visiem giminėm.

M. Gutauskiene F. Kaulakis
K. Čereškiene I. Glodenis
A. Kukaitienė M. Skliutienė
P. Sinkevičienė M. Zamon
K. Kalvelienė A. Masteikienė
K. Ustupas T. Kaminskienė
E. Zaleskaitė E. Rendzevičienė
J. Sireikis V. Saulėnienė
A. Wallen J. Vaitekūnas
B. Navickienė M. Benevičienė
B. Tamulevich A. Skirmontas
A. Miknis J. Skirmontienė
R. Mieliauskienė G. Shimaitis
L. Eukaitis i

i

is

Bethlehem, Pa.
Nora ligoninėje vietos
Balandžio 15 d. Laisvėj 

Chicagos rašoma, kad ba
landžio 3 d. J. D. Bendokai- 
tis buvo pašauktas į ligoni
nę operacijai, kuriai jis bu
vo seniai užsiregistravęs. 
Bet, girdi, nuėjus paskirtu 
laiku, po pasitarimo su per- 
dėtiniais, gavo pranešimą, 
kad dar nėra jam lovos. Tai 
ir turėjo grįžti namo. Da
bar, sakė, už maždaug 10 
dienų tai tikrai paruoš jam

Hartford, Conn.
Linksma, kad drg. O. Vi- 

sotskienė jau pradėjo daly
vauti Laisvės Choro pamo
kose. Ligą baigia pergalėk

Choras, rengiasi dainavi
mui geg. 18, Worcester, 
Mass. Kas mylėtumėt 
žiuot kartu su choru, 
registruokite.

va- 
užsi-

Sužinota, kad drg. Ag. 
Bagdonienė buvo sunkokai 
susirgusi. Nuvykus atlan
kyti, pasirodo dar vis nepil
nai susveikus. Duota dova
nėlė nuo Hartford Lietuvių 
Moterų Klubo. Jisako:“Pri- 
dedu dar $2, tai pasidarys 
$5. Pasiuskit mūsų mylimai 
Laisvei. Dabar Laisvė labai 
interesinga, smagu ir sk^i- 

oni-erius, senelis, jau 71 me-ltyt.” Labai ačiū, 
tų amžiaus, našlys, 5 sūnų 
ir 5 dukterų tėvas, išgulėjo 
ligoninėje vieną savaitę. 
Daktarai liepė eiti namo. 
Bet žmogelis, pirma eisiant 
namo, nuėjo į išvietę, 
ir rado jį mirusį!

Žmogus galėtum numirti 
belaukdamas ligoninėje vie
tos. Ot, tai gadynė!

O pas mus Bethlehem St. 
Luke ligoninėje Steve Mor
gan, vengrų tautybės pensi-

kad mirė 
švogeris, 

draugo

MONTELLO, MASS.

MIRUS

Antanui Valentukevičiui

Reiškiame gilią užuojautą našlei Mary, 
sūnui Rudolf, taipgi podukrai 

Helen Stripinis ir anūkam 
ir visiem giminėm.

Stanley Kirstis
Ona Kirsliene

Iš Bridgewater, Mass.

ROKUOSE SUSIKŪLĖ 
ŠEŠI LAIVAI

Londonas. — Atlante 
viešpatavo,tiršti rūkai, šeši 
laivai susidūrė. Italų laivas 
“Peppinella”, 1,500 tonų 
įtalpos, nuskendo susidūręs 
su norvegų laivu “Sunoak”, 
9,000 tonų įtalpos.

Susidūrė kitas italų lai
vas “Enrico Mazzarella su 
panamiečių laivu “W. Pas
sage”; liberų laivas “Los 
Caribes” susikūlė su vokie
čių laivu “Schauenberg”.

LENKIJOJE ATŽYMĖJO 
ŽYDŲ SUKILIMĄ

Varšuva. — Lenkų ir žy
dų tautybių žmonės atžy
mėjo žydų sukilimą prieš 
nacių tero rą Varšuvos 
Ghette. Ten buvo 500,000 
žydų. Kartą žydai gavo 4 
kulkosvaidžius, 200 revolve
rių ir sukilo prieš 2,000 hit
lerininkų kareivių.BRANGUS LAIŠKAS

Laiškas, rašytas popiežiaus 
Gregoriaus XIII, sveikinan
tis FVancūzijos karalių Ka
roli Šv. Baltramiejaus huge
notų žudynių dienoje, nela
bai seniai parduotas Londo
ne varžytynėse niujorkietei 
Miss Emily Driscol už $1,- 
792!

Laiškas datuotas rugsėjo 
5-tą dieną, 1572 metais — 
dvylika dienų po žudymo 
“pagonių.” Žudynės Pary
žiuje tęsėsi iki Tugsėjo 17- 
tos dienos, o provincijoje iki 
spalio 3-čios dienūs. Ap- 
skaitliuojama, kad buvo iš
žudyta 50,000 protestonų, 
hugenotų. Tada popiežius 
šakė:

“Mes esame džiaugsmin
gi, kad tu su Dievo pagalba 
paliuosavai pasauli iš šitų

CHICAGOS ŽINIOS j eretik*”
j Katarina de Medici buvo 

bus atsišaukta per spaudą1 pirma sumanytoja, šitų žu- 
ir raginta visi LDS nariai, dynių, kuri gavo užtvirii- 

, autorizaciją nuo ka
raliaus Korolio. Popiežiaus 
laiškas buvo rašytas 
kai.

Kokia nauda iš 
brangaus laiško? Jei 
lė Driscol būtų tuos pini
gus paaukavus Raudonam 
Kryžiui, tai kas nors būtų 
nusipirkęs duonos ir prie 
duonos, dar kokį drabužėlį. 
O dabar... J. N.

Ten
Pereitą- 

nebeatsi- 
bet auka- 
Ir visuo-
Laisvei.

Taipgi sužinota, 
drg. Bagdonienės 
mirusio gyvenimo 
brolis Jonas Bučionis, buvęs 
Laisvės skaitytojas. Jis il
gokai sirguliavo, 

i metą laikraščio 
'naujino dėl ligos, 

Balandžio 15 d. Heller- vo dėl “Laisvės”, 
town, Pa., atlankiau Pauli- met paaukodavo
rią Mataitienę. Jai nulauž- j Gaila pažangaus draugo. li
tas rankos riešas. Gydyto-i sėkis rammiai, drauge, 
jas liepiąs kiek galima kru-' 
tint, tai būsią geriau. Gip-i 
sas jau nuimtas, bet dari 
ims laiko, kol ranka visai 
susveiks. Paulina priklau
so prie LDS 64 kuopos ir! 
prenumeruoja Laisvę. Rim
tą moteris ir atrodo gražiai.

Elzbieta Žukauskienė polVelinam greito susveikimo. 
“stroke” turėjo operaci- Lankytoja

Draugas Vincas Staugai
tis susirgo. Randasi Hart
ford Hospital.

V. Staugaitis yra Laisves 
Choro ir kitų organizacijų 
narys. Nevien eilinis narys, 
bet ir valdybose veikėjas.

■' to
ant akiu.

skaityti.
kitai

. La is- Praga, — Čekoslovakija 
senelei jau turi 13,420,000 gyvento-

Domininkas Grina
1NCHHLO IlIllLin VIS 1VU- p. iii . • • 1 • •. kad dalyvautų susirinkime.. nimą,na Amerikoje gyvenančiu _ .■ < . * i ,.

lietuviu skaičių

n i nėję virš savaitės, mirė 
tautrus lietuvis, pažangių 
organizacijų narys ir daug 
dirbęs pažangos ir meno sri
tyje Domininkas Grina, su
laukęs vos 68 metų. Velio
nis gimė Lietuvoje, garsių
jų Anykščių rajone, Lebdi- 
gėlių kaime.

Velionis D. Grina į šią sa
li atvvko 1909 m. Jam vi" 
sur teko gyventi. Pirmojo 
karo metu buvo mobilizuo
tas į kariuomenę, kur išbu- 

' vo virš dvejų metų.
Po karo jis buvo sugrįžęs 

į gimtąjį kraštą. Taipgi at
lankė Tarybų Sąjungą.

Vvksimc i Rockforda * t- A-

Rockf o rd e gy vuo j an t is 
NLP klubas, kuris buvo su- 
tevrtas 1910 m., dabar šven
čia savo 48 metų gyvavimo 

i sukaktį-jubiliejų. Ta proga 
' duos šaunu koncertą, ku- 
iriam programos atlikimui 
yra užkviestas Roselando 
Aido choras, vadovystėje 
mokytojos Daratėlės Yuden. 
Aido choras priėmė pakvie- 

duoti

Nutarta paremti Dailės 
Dramos klubo darbuotę 

$10. Nutarta prisidėti 
$25 spaudos rėmime.

Operetė “žirgeliai 
sukinkyti”

Jau buvo rašyta, kad 
užilgo, gegužės 11-tą, LKM 
choras rengiasi perstatyti 
veikalėlį - operetę “Žirgeliai 
sukinkyti.” Tai yra lietu
višku vestuvių vaizdelis da
bartinėje Lietuvoje.

Kadangi liaudies tradici
jos prie Tarybinės santvar
kos yra ne tik kad ne nai
kinamos, bet dar puoselėja
mos, tai ir šioje operetėje 

daug tradicinių dialo- 
dainų, šokių ir tt.

ir
su
su

ne-

yra

itališ-

tokio
pane-

' Sofija. — Bulgar i j o j e 
stačiatikių bažnyčia krei
piasi į tikinčiuosius, ragi
nant remti valdžios pastan
gas. žemės ūkio kolektyviza
cijoje.

5 pual.-Laisvė (Liberty)-Penktad., bal. (ApriU 25, 1958

Newark, N. J.
Pranešimas

Noriu atkreipti Niūvarko 
ira apylinkės draugių ir 
draugų ir bičiulių dėmesį, 
kad laikotarpiais ateitumėt 
aplankyti mūsų visų drau
gę Oną Kazokevičienę.

Serga vargšė, vieniša gy
vena, iš namų nepajėgia iš
eiti, net ir paeiti negali. Tu
ri sėdėti kėdėj su ratukais, 
— stumiamoj kėdėj. Jau 2 
ar 3 mėnesiai, kaip d. Kazo- 
kevičienei nupiauta operaci
jos būdu kairė koja ligi ke
lių, dėl sukietėjiusų kojos 
arterijų ir gresiančios gan
grenos.

Labai nuobodu ir ilgu, 
vienišai mūsų nelaimės, iš
tiktai draugei, velionies 
Petro Kazokevičiaus žmo- į 

turnamentas/LDS 13 seimo nai. Visi mes Ją pažįstame 
klausimas, LDS vajaus ei- per kelias dešimtis metų, — 

« _ - H v>a> a a . a •

ga ir eilė kitų.
Nutarta gegužės 21 d. 

šaukti seimo delegatų ir 
abelnai LDS' veikėjų bendrą 
susirinkimą. ' Tuo reikalu

timą ir pasižadėjb 
puikią programą!

Minėtas koncertas 
giamas gegužės 3 d., 
chinist Building, 
Ninth St.’

• Gerai darbuojasi
LDS 2-ros apskrities ko

mitetas turėjo savo posėdį, 
balandžio 16 d. Mildoje. Bu
vo apkalbėti visi reikalai, 
kaip tai: jaunimo sporto

ren- 
Ma- 

1553

būkim^ pažįstami ir artimi 
ir dabar.

Visą laiką mūsų laikraš
čių skaitytoja, ALDLD ir 
LDS narė. J. K.

Budapeštas. — Vengrijos 
vyriausybė patvarkė nežu
dyti garnių. Šių paukščių 
skaičius po karo labai su
mažėjo.

Maskva. — Gromyko ma
tysis su 25-ių šalių ambasa
doriais viršūnių konferenci
jos reikalais.

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

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

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

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

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

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

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

South Boston. Mass.
✓

Gegužinis Parengimas
Šio parengimo tikslas yra sukelti kiek finansų 

pasiuntimui delegatų i LLD suvažiavimą, kuris 
įvyks liepos 6-tą d., Pittsburghe.

Rengia LLD 2-ros kuopos Moterų skyrius.

Įvyks Sekmadienį

Gegužės 4 Mav

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

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartląnd Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

Salėje 318 Broadway
Bus duodami skaniai pagaminti pietūs 

ir bus graži programa.

Kaip matote, šis parengimas yra labai svarbus, 
tad nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti jame. Ren
gėjos užtikrina, kad būsite skaniai pavaišinti ir 
linksmai laiką praleisite.

Pradžia 1-mą valandą dieną.
Rengimo Komisija

DABAR LAIKAS SIŲSTI DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Pralinksminkite savo gimines, pasiųsdami dovanų, dabar, kad gautų šventėms. Pasinaudo- • 

kite proga ir patarnavimu patikimos firmos, kuri tuojau kreips dėmesį—

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

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

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

Pristatymas garantuotas. Kiekvienas pakas yra apdraustas. Mes turime neribotą įvairybę gaminių.
Siuntėjas gaus kvitą nuo JAV pašto, taipgi asmenišką pasirašymą nuo asmens, kuris priėmė paketą. 

Raka: gali būti asmeniškai pristatomi arba atsiunčiami aer aaštą.
Atdara kasdien nuo 9 A.M. iki 6 P.M. Sekmadieniais iki 4 P.M. Mūsų klientų 

patogumui skyriai yra atidaryti sekamose vietose:
632 W. Girard Ave.
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-88T8

900 Literary Road 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

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

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

Phone: YU. 2-0380. 332 Fillmore Ave., Buffalo 6, N. Y. MObawk 2874.



Iš Worcesterio Aido p"v" "''“ĮPID NEVY YORK AS f>as!iak"s.
Choro vaidintos 

operetės
Balandžio 20 d. Aido

Dirvelio,1
suvaidino operetę “Kada 
kaimas nemiega”. Operetė 

V. Railos, dainos 
ir pritaikytos 

Yuden.

Dainų Festivalis
Jis įvyks gegužės 18 d.

■ Lietuvių svetainėj, 29 Endi-
I cott St., Worcester,
1 Dėl šito koncerto yra su-
; mobilizuota visi Naujosios
Anglijos dainininkai, kaip I SUVaZiaVim^ 

j tai: Worcester, Brockton,'
Hartford. Šiame kon
certe dainuos chorai, gru-

Mass.
Sveikina vilniečių

Vilnies” b-vės akcininkų

Nieko panašaus dar nebuvo 
buvę šokių meno istorijoj

u rinktos 4 d. Chicagoje. Sekami new- 
iyorkiečiai sveikina 
I čius.

vilnie

Taigi, Massachusetts me
nininkai Duikiai, puikiai 
maršuoja pirmyn. Tai mano 

i trumpi įspūdžiai iš Aido 
Janulienė (jaunoji), Lukie-i Choro parengimo.

Jonas Grybas

.Jono Dirvelio su-Muziko 
mokyti solistai, J. Saba
liauskas, M. Sukackienė

A. ir I. Bimbai
R. ir E. Mizarai
P. ir N. Bukniai

Šiuos žodžius rašau tre
čiadienį. Vakar buvome 
Metropolitan Opera House 

j salėje. Matėme iš Tarybų 
Į Sąjungos atvykusius Moise- 
I jevo šokėjus. Nerandu žo
džių perdavimui įgautų 
įspūdžių. Kad tikėti ir su-

■ prasti, reikia pačiam savo 
akimis pamatyti. Niekas

kvartetas, merginų grupė, į 
vyrų grupė ir visas Aido i 
Choras, dainavo taip jaus- i 
mingai, taip maloniai, kad 
visų klausovų atminty^ pa-į 
siliks per ilgus laikus. Vai
dyba ėjo taipgi sklandžiai studijavimui Amerikos na-1 
gražiai. Bravo Aidui ir ju mų struktūros. Delegacijoje! 
mokytojui Jonui Dirveliui!

Mass menininkai parodo 
nepaprasto gyvumo

Štai balandžio li9 d.
Brockton, Mass., davė pui-j jjepefg 
ku koncertą. Ant rytojaus | 
Worcester Aidas sėkmingai 
suvaidino operetę “Kada 
kaimas nemiega”. Gegužės! ,
11 d. Worcester Aido Cho- liams lkl 19oS 
ras vaidins tą)pačią operetę
Brocktone. Verta visiems | Washingtonas. — Demo- 
suvažiuoti-sueiti ir žavėjau- krata-i ruošia bilių nedarbo 
čių dainų pasiklausyti. reikalais.

ATVYKO SOVIETINĖ 
DELEGACIJA

Lillian — $3.00
D. M. šolomskas — $2.00

$$1:
Grigas
Juškevičienė

Po
M.

AIDO

[yra: M. Boutuzova. Liebed, 
. Polikanov, Mogilnyji ir Ko-
1 liniček. “Mes esame susiin-
■ teresavę Amerikos gyven-; 
įnamių konstrukcija , sakė!

PALAIKYKIME ŠVARĄ”
Miesto švaros.

Paryžius. — Amgrika pri- 
na- 

)aigos.!

ką žmogus tokiame atsitiki
me jauti. Viskas taip gražu, 
taip šaunu, taip fantastiš
ka, jog žodžiais negalima iš
reikšti. Reikia Pačiam jaus
ti.

Visas vakaras praėjo ka
žin kokioje neįsivaizduoja-

depart-!moje fantazijoje. Tie šokiai, 
mentas dar iškabino 3,400 tie šokikai, ta muzika! Vie- 

i persergėjimų prieš teršimą.
31 Viso jų jau yra 28,500.

Taipgi Unitus naujų pinti
nių gatvėse pastatė sumeti
mui laikraščiu ir kitu atlie- 4- 4.
kanu, v

Miesto švaros departmen- 
tas prašo gyventojų koope
racijos. Taipgi persergsti, 
jog už miesto teršimą yra 
$25 bausmė.

CHORO

nas punktas puikus, kitas 
dar puikesnis. Vienas šokis 
atliekamas meistriškai, ki
tas dar meistriškiau. Pa
vargo rankos, įskaudo del
nai nuo plojimo. Ir plojau 
ne aš vienas, bet tūkstan
čiai ir tūkstančiai žmonių, 
iki pat stogo išsikimšusi vi
sa didžioji Metropolitan 
Opera House Ūžė delnai, 
skambėjo “valio!” ])o kiek
vieno’ punkto, po kiekvieno 
tų nepaprastų artistų pasi
rodymo. Pamiršti viską. Be 
jokios pertraukos tavo ir

akimis pamatę jų pasirody
mą. Jie irgi negali atsiste
bėti.

Mums, paprastiems žmo
nėms, nesantiems specialis
tais nei šokių, nei muzikos 
mene/ padeda Moisejevo 
trupės šokikus suprasti dar 
ir tas, kad visa jų progra
ma sudaryta iš liaudies šo
kių. Prasideda rusų liau
dies šokiais, o baigiasi uk
rainiečių liaudies šokiais. 
Viskas aišku, viskas su
prantama. Mat, ir mes esa
me liaudies vaikai. Mums 
dar tebeprisimena senieji 
Lietuvos laikai su spalvin
guoju kaimo jaunimu, su 
vakaruškomis, su polkomis!

Nesakau, kad jūs, Di
džiojo New Yorko lietuviai 
nepraleiskite progos pama
tyti šiuos. Moisejevo -šoki
kus, nes jau per vėlu.. Jie 
greitai mus apleis. Sako, ti- 
kietų jau nebegalima gauti. 

■Bet jie lankysis Chicagoje 
ir kituose didmiesčiuose. Tu 
miestų laisviečiams sakau: 
pamatykite!

; ir poemos 
popietis šį sekmadienį

Paskaitos apie širdį ir po
emos apie moterį-motiną 
skaitymo popietis įvyks ba
landžio 27 d., Liberty Audi
torijoje. Prasidės 3 vai., 
naujuoju laiku. Užbaigtu- 
vėms turėsime kavos ir 
lengvų užkandžių.

Paskaitų apie širdį yra 
buvę pas mus skaityta, ta
čiau galima tikėtis, kad dar 
yra likę kai kas ir neskai
tyta, nes be paliovos vykdo
mi širdies tyrimai ir naujos 
knygos apie tai prirašoma.

Poemą girdėsime pirmu 
kartu. Tokios poemos t____
moters-motinos pagarbai 
niekas iki šiol nebuvo para
šęs. Tai nuostabiai gražus 
Lietuvos jauno poeto Ma- 
tuzėvičiaus kūrinys.

Rengia ir kviečia visus 
LLD 1-oji kuopa. Įėjimas 
nemokamas.

Rep.

Choras su Solistai Statys Vieną žuvingą Aktą iš Operetes

“ KO RN E VILIO VA R PA I “
Tai Bus A t žynį ėjimas Aido Choro 45-nų metų Jubiliejaus

E?1 11 i

A ■

AIDO CHORAS, vadovaujamas Mildied Stenslor, kuris rengia šį koncertą.
ĮVYKS

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

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Operetės vaid’ntojai:

' Nellie Ventienė, Suzanna Kazokytė, Jonas Lazauskas, Povilas Rainys, Walter 
Brazauskas, Nastė Buknienė, Elena Brazauskienė, Ona Kazlauskienė, Amelia 
Yuskevich, Irene Babarskaitė, ir visas Aido Choras.

Koncertinę dalį išpildys: .
Čigonų vaizdą atliks Elena Hope su akordionu ir Sasha, kontraltas.
Solistės: Suzanna Kazokytė, Elena Brazauskienė ir šokėja Irene Babars
kaitė. Taipgi dainuos Aido Moterų Choras ir visas Aido Choras.
Girdėsite dainų iš tolimos praeities. Jos prikels malonius skaisčios jaunystės 
atsiminimus. Ir pirmu kartu išgirsite naujausias, šių dienų kūrybos dainas.

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty)--Penktad., bal. (April) 25, 1958

NEPAMIRŠTAMAS 
FILMAS

Nepaprastai gražus spal- 
votas filmas apie įžymųjr 
lenkų tautos muziką Frede
ric Chopin bus rodomas ba
landžio 26 d., šeštadienio 
vakare. Filmas pavadintas 
“A Song To Remember”. 
Tas pats filmas bus rodo
mas ir sekmadienį, 3:30 vai. 
po pietų. Svarbiausias roles 
lošia Paul Muni ir Cornel 
Wilde.

Šio nepaprasto filmo ro
dymas įvyks Polonia Club 
patalpose, 201 Second Ave., 
Manhattane.

Įžanga nemokama.

Ko PRANEŠIMAI
LDS 1 kp. metinis banketas įvyks 

gegužės (May) 10. d., 7.30 vai. vak., 
Liberty Auditorijoj, 110-06 Atlantic 

j Ave., Richmond Hill.N^
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 paruoštas.

Rengėjai

dieną, 
pirma

BUVUSI KARALIENĖ 
ATVYKO N. YORKAN
Šešerius metus buvusi 

i Irano sako žmona Saraya 
akys, ir 'mintys, ir jausmai! 
ten toli žemai ant estrados 
(mat, mums teko sėdėti be* 
veik pačiose “aukštybėse”, 
o tie, kurie toje salėje esa
te buvę, žinote, kaip aukštai 
tai gali būti) su tais žavė- 
jančiuose kostiumuose -ar
tistais. Artistai gi visi jau
ni — jaunos merginos-mote- 
rys, jauni vyrai. Mat, tik 

' jaunas žmogus ir j 
kius fantastiškus “triksus” 
išdarinėti..

Kartais aš imdavau ir 
paklysdavau. > Nebežinoda
vau, kas gražiau, maloniau, 
švelniau kutena mano jaus
mus — ta nepaprasta muzi
ka, kylanti iš duobės prieš 
estradą, ar šokikų ant es
trados kuriami vaizdai. 
Akys “nebesusikalba” su 
ausimis! Tik kai šokis pasi
baigia ir muzika nutyla, o 
visa milžiniška salė sudreba 
nuo aplodismentų, aš vėl 
pasijuntu “aš”.

Aš žinau, jog šios pasta
bos skamba keistai, gal net 
va!kiškai, gal net kvailai. 
Bet argi aš kaltas, kad tai,

” ką. mums davė, sukūrė Moi
sejevo šokikų trupė, buvo 
niekados pirmiau nematyta 
ir neįsivaizduota! Pasitei
sinti galiu gal tik tuo, kad 
panašiais superlatyvais tuos 
šokių meno meistrus iš 
Maskvos pasveikino beveik 
visi net ir komercinės spau
dos korespondentai, savo

jau atvyko į New Yorką. 
Irano šakas (karalius) atsi
skyrė nup jos, nes jie netu
rėjo vaikų, o Iranui reika
lingas sosto įpėdinis, sūnus.

Saraya atvyko su 
motina. Jos apsistojo 
žiauriame Waldorf - 
ria viešbutyje.

“Žakui nebuvo kito
J^aip atsiskirti, nes mes nėr 

gali to-Iturėjome laimės susilaukti 
‘triksus” vaikų”, sakė buvusi karalie-

savo

Asto-

kelio

Albany. — New Yorko 
valstijos seimelis nutarė ir 
gubernatorius Harrimanas 
pasirašė pakelti mokytojų 
algas po $500 i metus. Tai 
dabar mokytojo mažiausia 
metinė alga bus $4,000. Po 
5 metų mokytojavimo bus 
$4,600, o po 9 metų — $5,600.

Šią savaitę New Yorko 
prieplaukoje sustojo darbai. 
Įvyko nesusipratimas tarpe 
trokų savininkų ir vairuo
tojų. Trokmenai užstojo pa
šalintą savo draugą, o apie 
200 trokų savininkų paskel
bė boikotą.

Pamatas pradėtas 
statyti

Balandžio 21-mą 
10-tą valandą ryto,
lopeta žemės buvo iškasta 
ant Lituanikos skvero, 
Brooklyne, pradedant sta
tyti lietuviams lakūnams — 
Dariui ir Girėnui—pamink
lą. Kadangi visa paminklo 
medžiaga jau prirengta, tai 
ims tik apie porą savaičių 
ir paminklas jau stovės Pe- 
tuviam^ didvyriams Brook
lyne.

Kadangi statybini n k a i 
pranešė paminklo komitetui 
apie pradžią statymo tik 
apie porą dienų prieš p ra
dęs‘an t statyti, tai komite
tas. nepajėgė pranešti pla
tesnei visuomenei: <apie pa
minklo statymo pradžią. Iš 
tos priežasties, pradžios ce
remonijoms susirinko tik 
didžiuma komiteto narių ir 
kiek ’ pašaliečių, sudarant j 
■apie šimtą žmonių.

Keli komiteto nariai ir 
keli kiti, pašaliečiai, išsi
reiškė keliais žodžiais apie 
garbingą paminklo statymo 
pradžią ir apie prakilnų už
simojimą. Ceremonijos pra
sitęsė apie virš valandos lai
ko. Tuo pat laiku keli prisi
dėjo su aukomis 
m’nklo.

Paminklas bus 
stulpo pavidale,
aukščio. Granitinis, pastolis 
bus apie žmogaus aukščio ir 
keturių pėdų pločio, ant ku
rio bus prikalta varinė tob- 
lyč:a su Dariaus ir Girėno 
paveikslais reljefe.

A. Gilmanas

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KAMBARYS

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

1 St., Brooklyn, N. Y. (40-50)

dėl na-

vėliavos
45 pėdų

GEGUŽINfiS APVAIKŠČTOJIMAS -
Jvyks gegužės 2 d., 8:30 va], vak. 

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

LLD 10 kp. extra susirinkimas 
įvyks 25 d. balandžio, 1150 N. 41 h 
St., .7:30 v. v. Nariai dalyvaukite, 
turime svarbių reikalų aptarti, kaip 
tai delegato siuntimą j suvažiavimą, 
ir važiavimą j Baltimore. Vald.

(49-50)

patarnaujami:
Vestuvėms, Baliams, Parems ir 

Kitokiems Pokiliams.
ANTUNS

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

Paminėkite šį skelbimą dėl 
specialaus patarnavimo.

IIO. 8-6400

PAMINKLAI
S. & S. MĘMORIALS

Tinkami Paminklai 
Visose Kapinėse

Lengvi Išmokėjimai 
Visi Paminklai Certifikuotl 

ir Garan'tuoti.
602 Greenwich St.

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

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

CITY WIDE SERVICE
92-28 91st Avė.

Woodhaven 21, N. Y.
Virginia 7-3388.

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

Baigęs Heidelberg &
University of Berlin

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

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

HY. 5-3373 • į

John Krauss, Inc. 
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkrrįbniškas pardavinėjimas) 

MfcSOS IR WURSTWAREN

John Hurley Sons
Išdirbėjai visokių šepečių

Taipgi 
šepečiai Specialėm Mašinom

Pilna Garantija
51 Wyiona St., Brooklyn.

AP. 7-0600.

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

(LAISNIUOTA PER USSR)
BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 

NEWARK, N. J. —- 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. ML 2-1681
Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos. 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, iškaitant muitą, apmokami išanksto. 
Kiekvienas pakas apdraudžiamas. Pristatomi j du mėnesiu; oro paštu — į aštuonias ar dešimt dienų. 

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

NEWARKO RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIEN£. 
SECOND AVE. RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 

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

832 N. 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
VVAlnut 8-1747 

-------- ■ ‘ ..............

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

11601 Jos. Campau Ave. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0298

V. R. IKI 1 V. DIENA- 
1241 Ashland Ave. 
Chicago 23, Ill. 
IlUmbold 6-2818 

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

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Ar Turite Televizijos Bėdų?
Kodėl turėti prastą rodymą? 

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

County Radio-T-V
Service |

710 Richmond Ave.
Port Richmond, S. I.

Gibraltar 8-0850.
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