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KRISLAI
Nubaudė vaikus. 
Nereikėtų džiaugtis. 
Tautos atsakomybė. 
Bijo mirties.
Paprasto žmogelio 

sveika nuomonė.
Ir vėl man tenka 

susikibti.
Rašo A. Bimba

Istorija štai kokia. Seno
kai gyvuojanti amerikiečių or

ganizacija “Care” siųsdavo 
Egiptan badaujantiems vai
kams dovanėliu—maisto, dra
panėlių. Per metus pasiųsda- 
% dviejų milijonų dolerių 
Į” "Vs tokios pašalpos.
*’Dabar sužinome, kad mūsų 

Vyriausybė, kai susipyko su 
Egiptu dėl Suezo kanalo, pa
darė negalimu “Care” pašal
pos pasiuntimą Egipto 
kams’ • l

Tai baisiai žiaurus nekaltų 
vaikų nubaudimas!

Francūzai imperialistai gi
riasi, kad per paskutinius tre
jus metus ir šešis mėnesius 
Alžyre nužudė 62,000 alžyrie
čių !

Aišku, kad nemažai krito ir 
francūzų. Tai kuomi čia rei
kėtų džiaugtis?!

kad reikia ’ daryti

Aišku, kad už tebe-

Aišku, 
skirtumą tarpe eilinių žmonių 
ir vadų.
siujfsiantį žudymąsi Alžyre di
džiausia atsakomybė krinta 
ant francūzų buržuazijos.

Bet ar visa tauta nepriva
lo pasiimti nors dalį atsako
mybės ?

Nemaža dalis Francūzijos 
darbo žmonių yra užsįnuodi- 
)ę tikėjimu, kad jie turi val
dyti kolonijas ir jų žmonėms 
kailį lupti. Juk šiandien 
Francūzijos socialistai tai kru
vinai francūzų imperialistų 
avantiūrai tiesiog vadovauja.

Kardinolą Stritch ištiko bai
si nelaimė. Iš Amerikos išvy
ko sveikas, bet vos tik spėjo 
pasiekti “šventąjį” miestą, su
sirgo, pasidavė operacijai ir 
neteko dešinės rankos. Gaila 
žmogaus.

Bet' argi tas neparodo, kad 
in kardinolas bijo mirties ir 
saVo gyvenimo prailginimui 
dar keliais metais religinius 
burtus numetė šalin ir pasi
saukė talkon mokslą?

Už tokį protingą žygį kar
dinolą Stritch tenka pasvei
kinti.

Praėjusį antradienį nuvy
kau į Manhattaną pamatyti 
nepaprastą Cort teatre vaidi
namą dramą “Sunrise at Cam- 

, pobello.’’ Išlindęs iš “subvės” 
randu dangų “prakiurusį”: 
pila kaip* iš viedro! Sustoju 
prieš išeisiant į gatvę. Susi
rinko daugiau “bailių.” Atei
na nedidelio ūgio truputį pa
linkęs kuklus juodas žmogelis. 
Pradedame .kalbėtis, žodis po 
žodžio jis ir jjąsileidžia: 

—Matote, kas darosi.
vo įstatymus laužome, 
Jį bandome pasiekti, 
atominėmis bombomis 
save nušluosime nuo 
paviršiaus. Baisi buvo
baisi žada būti ir vasara. Bet 
argi tie mūsų valdovai mūsų 
paiAo! Nieko nepaiso. Tegu 
juo$*velniai I

^Argi tas neparodo, kaip 
plačiai ir giliai mūsų žmonė- 

(Tąsa 6-tam pusi.)

Die- 
mėnu- 
tuojau 
patys 

žemės 
žiema,

Francūzijos žmonės 
prieš JAV ir Angliją

Raketų šaudymui įrengimai
jau kainavo 400 mik dok

Mokytojai laimėjo 
prieš reakciją

Paryžius. —“Pirmu kartu 
francūzai yra taip labai ne
pasitenkinę Amerikos poli
tika”, rašo. Paul Ghali.

Priešamerikinį nusistaty-| 
mą patvirtina ir parlamen
to narių balsavimas, kuris 
privertė F. Gallardo valdžia 
pasitraukti. Paklausk gat-1 
vėje bent kurį francūzai 
apie Anglijos, Amerikos ir i 
Francūzijos santykius ir 
gausi sekamo turinio atsa
kymą :

Mes nepasitenkinę Ame
rikos ir Anglijos politika, 
sako jie.. —Anglija ir Ame
rika išstūmė Francūzija iš' 

vai "j Sukilėlių vadai Vakarai nesutiks su 
pabėgo i Celebes > Tarybų Sąjunga

Singapore. — Iš Sumat-1 Washingtonas. —Anglija, 
ros gauta pranešimas, kad i Francūzija ir Jungtines 
sukilėlių vadai pabėgo į Ce- Valstijos reikalavo iš Tary- 
lebes salą. Iš Padango jie bu Sąjungos, kad jos užsie- 
buvo pasitraukę į Soloką, nio ministras tartųsi kartu 
bet ir tą miestą jau užėmė su visų trijų ambasadoriais 
valdžios armija. I Maskvoje.

Amerikos atstovas pa- Tarybų Sąjunga atsakė: 
reiškė, kad po vėliausios Su-1 jeigu NATO reikalauja tar- 
karno kalbos aišku, kad In- tis su trimis, tai turi daly- 

“komunis- vauti ir Varšuvos Apsigyni- 
ne- j-mo Sąjungos trys šalys, bū- 

iš tent TSRS, Čekoslovakija ir 
Lenkija. NATO trys didžio
sios valstybės sako, kad jos 
nepriims šio Tarybų Sąjun
gos reikalavimo.

donezija eina su 
tais”. Todėl ji daugiau 
gaus jokios paramos 
Amerikos.

Mokslas, planai ir 
gražios kalbos

Washingtonas. — Senato
riai ir kongresmanai vėl 
daug ir gražiai kalba apie 
mokslo reikalus. Senatorius 
Hill iš New Jersey sakė tu
rįs šešerių metų planą 
mokslo reikalams. Senato
rius Smith sakosi turįs pla
ną išmokyti 20,000 daugiau 
žmonių. Kongresmanas E. 
Green iš Oregon vėl sakė 
pirma skrisiąs į Tarybų Są
jungą patsai persitikrinti, 
kaip ten yra su mokslo rei
kalais.

Kalbų daug ir gražių, pla
nų nemažiau, bet kada atei
na prie pinigų skyrimo, tai 
tada jų “nesuranda”.

700,000 BEDARBIŲ JAU 
NETEKO APDRAUDOS
Washingtonas. — Fede- 

ralis Nedarbo Apdraudų 
Biuras, paskelbė, kad bėgy
je sausio-balandžio mėnesių 
jau virš 700,000 bedarbių 
nuimta nuo apdraudos. listo 
nes jiems išmokėta, kas pri
klausė.

Neseniai šis biuras skel
bė, kad iki liepos mėnesio 
jau bus 2,600,000 išėmusių 
visą nedarbo apdraudą.

AR BUS AUTOMOBILIŲ 
DARBIN. STREIKAS?
Detroit. — General Mo

tors Corp, paskelbė, kad bė
gyje sausio-kovo mėnesių 
jos pelnai nupuolė 30 pro
centų. Ji sako nutrauksian
ti su United Automobile 
Workers unija kontraktą 
gegužės 29 dieną.

Artimųjų Rytų, o dabar stu
mia iš Maroko, Alžyro ir 
Sacharos.

Bet labiausiai francūzai 
nepasitenkinę tuo, kad 
Jungtinės Valstijos atgaivi
no Vokietijos karines jė
gas. Jie sako:

“Anglija ir Amerika pa
miršo, kiek francūzai nu
kentėjo nuo vokiečių nacių. 
Amerika vėl su didele pa
skuba atsteigė Vakarų Vo
kietijoje karinę industriją 
ir organizuoja vokiečių ar
miją, vadovaujamą Hitlerio 
generolų”.

AMERIKA PALIUOSUOS 
EGIPTO TURTĄ

Washingtonas. • — 1956 
metais, kada ant Egipto už
puolė Izraelis, Anglija ir 
Francūzija, Jungtinės Vals
tijos “užšaldė” Egipto pini
gus.

Dabar, kai jau Jungtinė 
Arabų Respublika susitai
kė su buvusia Suezo Kanalo 
kompanija, tai Washingto
nas paliuosuoja tą turtą. 
Egiptas prekybos reikalams 
čia turi apie $30,000,000 
turto.

“VANGUARDĄ” ŠOVĖ, 
BET NUKRITO Į JŪRĄ
Cape Canaveral, Fla, — 

Karinio laivyno specialistai 
iššovė satelitą “Vanguar- 
dą”, bet jis nukrito į jūrą. 
Specialistai sako, jog rake
tos pirmoji ir antroji dalys 
veikė gerai, bet trečioji ne
užsidegė. Todėl “Vanguar- 
das”, vietoje skristi aplin
kui žemę, nukrito į jūrą.

VOKIEČIŲ IR SOVIETŲ 
PREKYBOS SUTARTIS

Bonna. — Vakąrų Vokie
tijos užsienio ‘ministras 
Brentano ir Tarybų Sąjun
gos premjero pavaduotojas 
Mikojanas pasirašė preky
bos sutartį. Prekyba bus pa
didinta dvigubai. Ji sieks 
$750,000,000 vertę į trejus 
metus.

Pekinas. — Kinija jau iš
traukė 80,000 savo karių iš 
š. Korėjos.

Cape Canaveral, Fla. — 
Seniau šis trikampis, ap
suptas vandenų, ir tik dvie
jų siaurų žemės “juostelių” 
jungiamas su sausuma, bu
vo, žvejų poilsio plotelis.

Dabar Cape Canaveral 
paverstas į raketų šaudymo 
centrą. Drąsiai galima sa
kyti : čia yra svarbiausi 
Amerikos mokslininkai — 
smegenys.

Raketų pagalba ne tik 
galima pasiekti kitus sau- 
synus, bet ir satelitus iš
šauti. Ateityje planuojama 
raketų pagalba pasiekti 
mėnulį ir net planetas.

Canaveral prieplaukoje 
karinis laivynas yra įrengęs 
savo centrą. Jis ten turi jū-

Gal keis politiką 
link Pietą Amerikos

Washingtonas. — Vice
prezidentas Niksonas. tris 
savaites išbus Pietinėje ir 
Centralinėje Amer i k o j e. 
Amerikos ambasadoriai ra
portavo, .kad gali “įvykti tų 
šalių sukilimas prieš Jung
tinių Valstijų politiką”.

Auga ten nepasitenkini
mas, kad Jungtinės Valsti
jos “perdaug rūpinasi Eu
ropa”. Lotynų Amerikos 
šalys suartėjo prekyboje su 
Tarybų Sąjunga ir liaudiš
komis respublikomis. Atsi
rado pritarimo Nehru poli
tikai.

Ambasadoriai bijosi, kad 
Jungtinės Valstijos gali ne
tekti Lotynų Amerikos 
valstybių balsų Jungtinėse 
Tautose.

UžDRAUSKIT BOMBAS’, 
REIKALAUJA 
STUDENTAI

Brisbane, Australija. — 
Šioje prieplaukoje ant Ame
rikos karinio laivo “Rad
ford”, didelėmis raidėmis, 
universiteto studentai užra
šė obalsį: “Ban the Bomb!”

Kada jie tą darė, tai jų 
draugai dirbtinomis “bom
bomis” apmėtė laivo įgulą. 
Amerikos jūrini n k a i su 
šautuvais puolė studentus, 
bet negalėjo nei vieno su
imti.

EGIPTAS UŽMOKĖS Už 
SUEZO KANALĄ

Roma. — Jungtinė Arabų 
Respublika susitarė su Sue
zo kanalą, sutikdamas kom- 
nesusipratimą. 1956 metais 
Egiptas nacionalizavo Sue
zo kanalą, sūtikdamos kom
panijai atmokėti jos įdėtus 
pinigus. Bet tada kompani
ja nesutiko. Izraelis, Angli
ja ir Francūzija net kari
niai puolė Egiptą. Dabar 
susitaikyta, ir Suezo Kana
lo Ko. bus atmokėta $81,- 
000,000 per penkerius me
tus. S 

Maskva. — Chruščiovas 
vėl kritikavo Malenkovą.

rinius laivus ir submarinus 
raketų šaudymui. Armija 
yra įrengusi savo centrą.

Bet svarbiausi įrengimai, 
tai karinio orlaivyno. Jie 
užima 15,000 akrų plotą. 
Yra 14 milžiniškų ir daug 
mažesnių bokštų šaudymui 
raketų į erdvę ir tolį. Pože
myje įrengta didžiuliai san
dėliai, slėptuvės ir ligoninės.

Karinio orlaivyno žinioje 
dirba 16,500 įvairiausių spe
cialistų generolo D. N. 
Yates komandoje. Milžiniš
ki įrengimai jau kainavo 
$400,000,000. Bet tai tik pra
džia. Vis nauji ir keisti įren
gimai atsiranda šiame že
mės iškyšulyje. Ir kiekvie
nas jų kainuoja dešimtis 
milijonų dolerių.

Ar tikrai sumažėjo 
bedarbių skaičius?

Washingtonas. — Darbo 
departamentas skelbia, kad 
dabar yra 5,120,000 bedar
bių, būk ant 78,000. sumažė
jo. Kartu sako, jog balan
džio mėnesyje kitais metais 

'bedarbių skaičius sumažė
davo 200,000, o dabar tik 
78,000.

Demokratai sako, kad Ei- 
senhowerio valdžia “suma
žėjimą” skelbia, idant prie
šintis jų planams nedarbo 
reikalais.

AFL-CIO prezidentas 
George Meany sako, kad 
“nedarbo padėtis dar dau
giau pablogėjo”. Jis sako, 
kad valdžia bedarbių ap- 
skaitliavimą remia nedarbo 
apdraudų išmokėjimu, o 
šimtai tūkstančių darbinin
kų jau negauna apdraudos, 
nes ją visą iškolektavo.

MILITARISTAI NETIKI 
į “ŠVARIAS” BOMBAS 
.Washingtonas. — Šį kar

tą militaristai pasirodė at
viresni už “gudrius” politi
kierius. ^Politikieriai rami
na žmones, būk jau yra 
“švarios” atominės bombos. 
Generolai iš Pentagono sa
ko: “Mums nereikia tokių 
bombų, kurios naudojamos 
.4 d. liepos žaislams, mums 
reikia viską naikinančių 
bombų”.

AMERIKIEČIAI 
LAIMĖJO LOŠI

Tif lisas. — Tarybinės 
Gruzijos sostinėje, Dinamo 
Stadiume, dvi amerikiečių 
krepšinio komandos laimėjo 
lošį prieš gruzinų ir azerbai- 
džanų komandas.

Stadiumas buvo išpuoštas 
tarybinėmis ir amerikinė
mis vėliavomis. Orkestras 
grojo amerikoniškus rtiuzi- 
kos kavalkiis. Sportininkai 
vieni su kitais buvo drau
giški.

Roma. — Kardinolas 
Stritch po operacijos sveiks-. 
ta.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos Aukščiau
sias Teismas, kuri sudaro 
penki teisėjai, vienbalsiai 
nutarė: negalima versti mo
kytojus duoti informacijas 
apie kitus mokytojus, ir ne
galima pavaryti iš darbo už 
tai, kad mokytojai seniau 
buvo Komunistų partijos 
nariais.

Aukščiausiojo Teismo 
Apeliacijų skyriuje byla at
sidūrė štai kodėl. 1954 m. 
New Yorko miesto Apšvie- 
tos Taryba pavarė iš darbo 
profesorių C. W. Hughes, 
kuris mokytojavo Hunter

Lenką kataliką vadai 
pasidalino

Varšuva. — Lenkijos 
aukštoji katalikų vadovybė 
pasidalino. Religiniais rei
kalais profesorius Stefan 
Swiezawski ir katalikų par
lamentarinės grupės vadas 
S. Stromma stoja už tai, 
kad “toleruoti bedievius”. 
Kardinolas S. Wyszinsky 
irgi stoja už susitaikymą su 
vyriausybe.

Tuo kartu M. Swiencicki 
mano, kad tai būtu atsiža- 
dėjimas tikro katalikizmo, 
kas tai panašaus į “francū- 
ziška liberališka katalikiz- 
mą”.

Afrikos tautos 
gelbės Alžyrui

Tangier, Marokas. — 
Atsidarė Šiaurinės Afrikos 
tautų ^konferencija, kurios 
tikslas surasti būdus pagel
bėti Alžyro kovotojam už 
nepriklausomybę. Greta 
Maroko ir Tunisijos, plevė
suoja Alžyro Tautinio išsi
laisvinimo Fronto vėliava.

Kaip žinome, jau kelinti 
metai alžyriečiai kovoja už 
savo nepriklausomybę. Juos 
puola virš 500.000 vyrų 
Francūzijos armija. Šiauri
nės Afrikos gyventojai ieš
ko būdų alžyriečių pagalbai.

JEMENIEČIAI PUOLĖ 
ANALUS

Aden. — Virs 300 jeme- 
niečių puolė anglus karius 
Adene. Britai prieš juos 
metė raketomis ir bombo
mis ginkluotus lėktuvus.

Jemenas neseniai įstoio į 
Jungtinę Arabų respubliką.

Adenas yra tik 75 ketvir
tainių mylių plotas prie In
dijos. didjūrio. Anglija tą 
plotą “globoja” kariniais 
sumetimais.

Madison, Wis.v — Wiscon- 
sino Universitetas leidžia 
anglų kalboje žurnaliuką 
“The Soviet Press”. Jame 
perspausdina straipsnių iš 
sovietinių žurnalų. Vėliau
sioje laidoje buvo apibūdi
nimas Didžiosios Tarybinės 
Enciklopedijos.

kolegijoje, už tai, kad jis 
tarpe 11938—1941 metų buvo 
komunistas.

Ta pati taryba pavarė S. 
Cohen, H. Alder, J. bjash, 
M. Feinstein ir I Mauer už 
tai, kad jie atsisakė duoti 
įkriminuojančias informaci
jas apie kitus mokytojus.

Valstijos apšvietos komi- 
sijonierius Dr. Allen 1956 
m. atmetė Apšvietos Tary
bos pasielgimą, kaipo “daug 
žalos nešantį”. Taryba nuė
jo į teismą, reikalaudama, 
kad teismas jos elgesį už- 
girtų.

Dabar ir valstijos Aukš
čiausias Teismas palaikė 
Dr. Allen pusę, tai yra, už
stojo mokytojus. -Tai smū
gis tiems, kurie “raganas 
gaudo” ir persekioja moky
tojus.

New Yorko miesto moky
toju unijos viršininkai A. 
Lederman ir R. Russell jau 
pareikalavo iš miesto Ap
švietos Tarybos priimti tuos 
mokytojus atgal į darbą.

STOKOWSKI IŠVYKS J 
TARYBŲ SĄJUNGĄ

Philadelnhia. — Paskil- 
bęs muzikos direktorius 
Leopoldas Stokowski vyks į 
Tarybų Sąjungą. Jis nuo 
pabaigos gegužės iki liepos 
mėnesio vadovaus Kijevo, 
Leningrado ir Maskvos 
simfonijos orkestrams.

Wilkes-Barre, Pa.
Trečiadienio rytą staiga 

mirė Vincas Globičius. Pa
šarvotas Liegus šermeninė
je Wilkes-Barre, Pa. Bus 
palaidotas šeštadienį, geg. 
3 d.,. 1 vai. po pietų. Drau
gai ir priete'liai prašomi 
šiam veikliam ir pažangiam 
lietuviui suteikti paskutinį 
patarnavimą.

Giliausia mūsų užuojauta 
Vinco žmonai Onai Globičie- 
nei.

(Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė d. V. Žilinskas).

Chester, Pa.
Štai netekome dar vieno 

gero draugo, tai Stepono 
Dempsey. Mirė širdies liga. 
Nors jau keletą metų po 
biskį sirguliavo ir sveikatos 
buvo menkos, bet turėjo ge
rą ūpą ir nesiskundė. Pali
ko nuliūdime žmoną, mar
čią, tris anūkus ir seserį 
Degutienę, Springfield, Pa. 
Gimęs buvo Lietuvoje. Paė
jo nuo Kauno. Kūnas pašar
votas namuose, 637 E. Lea- 
mey Avė. Bus. išlydėtas šeš
tadienį, gegužės 3 d., rytą. 
Giminės ir draugai prašomi 
velionį palydėti į amžinojo 
poilsio vietą.

Drg. Dempsey buvo ilga
metis Laisvės skaitytojas ir 
viso darbininkiško judėjimo 
rėmėjas.

Giliausia užuojauta pasi 
likusiai velionio šeimai.

A. Lipčius
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DR. ALBERT SCHWEITZER, — chirurgas,

KALENDORIUS ŠYPSENOS
Abudu lygūs

“Jonai, tu vakar buvai 
taip nusilakęs, jog pasiūlei 
man pirkti “Williamsburgo 
tiltą”.

“Ar ištiesų? ’

SVARBIEJI ĮVYKIAI 
GEGUŽĖS MĖNESĮ

2 d., 1947—Tarybų Są
jungos armija, po dviejų karvedys Aleksandras Su- 
savaičių mūšių, nugalėjo | vorovas.
500,000 hitlerininkų ir pa-| 19 d., 1848 — pasirašyta 
ėmė Berlyną. [taikos sutartis tarp Jungti-

2 d., 1947-—mirė lietuvių i nių Valstijų^ir Meksikos.
rašytojas Petras Cvirka. [ 1506—mirė Kris-

2 d., 1519 —mirė moks-[tofas Kolumbas (Colum- 
lininkas ir dailininkas ita-jbus) Amerikos atradėjas, 
las Leonardo da Vinci. I 22 d., 1927 — Charles

3 d., 1877—gimė žymus [ Lindberg perskridęs Atlan-
[ rusų šiaurės tyrinėtojas G. [tą nutūpė Paryžiuje.
[ J. Sedovas. [ 23 d., 193(> — Smetonos

5 d., 1818—gimė didysis ■ fašistų įsakymu sušaudyti 
mokslininkas Karolis Mark-1keturi valstiečiai: Kazys 

- ( v . . ■ sas. Norkevičius, Alfonsas Pet-
■ 4 Lietuvėlę; Rašytojų Sąjunga 34 bal-( y 1915—-kaizerininkai rauskas, Bronius Pratase-
Gal pagal sa-|sais prieš 24 savo penkių [ nuspandino laiva “Lusita- vičius i

1 1 ' ' 1 ■ ’ Pa- nia.” kas.
.1924—mirė bulgarų [ 24 d., 1844 — pirmoji ži- 

vadas - komunistas [ nia pasiųsta telegrafu.
25 d., 1787 — prasidėjo

1840 — gimė gar- Jungtinių Valstijų Konsti- 
[susis rusų muzikas P. 1.1 tucinio Kongreso posėdžiai 
Čaikovskis.

8 d., 1945—Berlyne hit- 
i besąlyginiai ka-

JAU IR JIE Už 
REVOLIUCIJĄ?!

Smetonininkai turi “Ne
priklausomos Lietuvos Tal
ką,” kuriai pirmininkauja 
Vincas Rastenis, kadaise 
Lietuvoje buvęs labai stam-i 
biu Smetonos čebatlaižiu.į 
Šiomis dienomis jo dideny-l 
bė sutikęs duoti Emilijaii 
Čekienei pasikalbėjimą Lie-i 
tuvos “vadavimo” reikalais. (

misi-1 Clevelando Dirva

del atominių bombų bandymo. Jis ir vėl ragina Jungti
nes Valstijas ir Didžiąją Britaniją liautis bandžius ter- 
šiančas orą, kenkiančias žmonių sveikatai bombas..

Schweitzeris ragina šias šalis pasekti Tarybų Sąjun
gos pavyzdžiu — Tarybų Sąjungos, kuri paskelbė, jog 
atominių bombų bandymus sulaikė.

Milijonai pasaulio žmonių mielai pritaria šio 83 metų 
amžiaus žymaus veikėjo balsui.

Bet Amerikos komercinė spauda, kuri ne per daugpžiai sudėtą kiaušinį? 
seniai Dr. Schweitzeri garbino, jo atsišaukimą bando ar
ba užtylėti arba trumpai paminėti nežymioje vietoje. 
Schweitzerio vardas amerikinėje spaudoje pradėjo 
“smulkėti” po to, kai jis prieš keletą mėnesių buvo išlei
dęs atsišaukimą į visą pasaulį, kad atominių bombų ban
dymai būtų uždrausti. Bet senelis Schweitzer viso to 
paiso. Jis ir vėl kartoja tai, ką sakė pirmiau, nes 
rūpi taika ir žmonių sveikata.

Schweitzeris žino, kad io balsą milijonai taiką 
linčių pasaulio žmonių mielai parems.

ne- 
jam

įvesti “Money Order” sis
temą.

18 d., 1800 — mirė rusų

išminties šaltiniu.
Na, tai kaipgi p. Rastenis, Taip vadinama Lietuvių 

ruošiasi mūsų T-1-1 °-1
“išvaduoti”? < 
vo seną evangeliją, kad kil-jšimtų dolerių premiją 
siąs a t o m i n i s karas ir i skyrė Gražinai Tulauskaitei 
mums Lietuvą idrėbsiąs; už jos knygą “Rugsėjo jiauc]į(’s 
tiesiai i rankas, kaip švie-i žvaigždės”. Labai įsižeidė p) Blaoajevas

i Mariaus Katiliškio pasekė-
Ne. Mums džiugu, kad jai. Jie reikalavo premiją 

Rastenis, kuris, be abejo,, jam skirti už jo knygą “Miš- 
šneka visų smetonininkų Į kais ateina ruduo”. Jie, ma-‘ , -- ----- 7 VU, -L
vardu, tos baisios evangeli- tyt, paveikė Lietuvių Encik- lerininkai 1___ _____
jos dabar nebeskelbia ir sa- lopedijos leidėjus tokią pat pituliavo Jungtiniu Tautų

.....nauja premiją suteikti Katiliškiui. valstybėms, 
y / ' _• visas gražiai 8

ititin- sau išsilygino. Bet kur tau... jun

tavęs nusipirkau!”
Nelaime su žmona

Geras žmogus aplankė 
savo kaimyną ligoninėje ir 
nusistebėjęs jam sako: 
“Kaip tai galėjo atsitikti, 
juk dar tik vakar mačiau 
taip linksmą smuklėje šo
kant su labai gražia blondi
ne?”

Kaimynas:
“Mano nelaimė, kad ne tu 

ir Petras Šarkaus- i vienas mane ten matei. Ma
tė ir mano žmona. Kai par
ėjau namo, vos tik neužmu- V — M se .
Protingas patarimas

Žmogus apsistojo viešbu
tyje. Ryte atsikėlęs nueina 
apačion ir susitinka su vieš
bučio vedėju. Šis jį klausia:

“O kaip, ponas, ar gerai 
išsimiegojote?”

“Nė akių nebuvau sunity’ 
kęs per visą mielą naktį”,

Philadelphijoje.
29 d., 1736—gimė žymu

sis Amerikos revoliucijos 
vadas Patrick Henry.

30 d., 1925 — Kinijoje 
prasidėjo liaudies kova už 
išsilaisvinimą iš 
imperialistų jungo 
pardavikų generolų.

30 d., 1778—mirė francū- 
zų rašytojas ir mokslinin
kas F. Volteiris.

vo viltis grindžia ]
“filosofija.” Dabar, jis sa-!Atrodė, jOg
ko, bus išvaduota “y
kainos evoliuci jos Sovietuo-Į Užvirė ginčai spaudoje. Pa-Likos jėgų prie Polo Alto, 

i virstančios re-įgaliau Chicagoje įvyko pre-1 c - -.................
mijų įteikimo pobūvis.. Ten, rinės 

Rastenis [matyt, susirinko Katiliškio Čekoslovakijos
j {•'C-VK.'JV, J ve Vi A 1 A CU • DclbcLl* i išgelbėjo nuo _________

Kadangi atimti Lie-1 apje tai skaitome Brookly- pasikėsinimo ją sunaikinti.
9 d., 1944 —Tarvbu Sa- 

jungos jėgos nugalėjo hitle- 
[ rininkus ir išlaisvino Sevas- 
I topolio miestą.

1939 — Japonijos

d., 1846—mušis tarpe 
gtinių Valstijų ir Mek- užsienio 

ii’ savu skundėsi svečias.
“Bet tai jūsų pačių kal

tė”, atsakė vedėjas. “Jeigu 
norėjote užmigti, turėjote 
akis užmerkti. Niekas ne
gali miegoti akių neužmer
kęs.”
Tėvas ir duktė

Tėvas: “Bet kai jis pasi
siūlė jus vesti, argi tu ne
paklausei jo, ar jis yra ma
tęs mane?

Duktė: “Taip, tėveli, jis 
daug sykių yra tave matęs. 
Nežiūrint to, jis mane myli.”

m y- į<
įse, ilgainiui 1 
h’oliucija,” keliu.

Taigi, Vincas 
jau tapo “revoliucionierių-į pasekėju dauguma.

tuvą iš Sovietų jis nebetu-įno pranciškonų Darbininke 
ri vilties, tai paims ir apsi-' (|lai 22 d.):
” 1 ; su visais Sovietais.; _i įteikimo iškilmėse, kiek 

i susigaudome iš spaudos, bū-
I ta netvarkos. Per įteikimo 

nesugalvojo' pakartotinai buvo ap-
• ’ ■ einama Gr. Tulauskaitė, o 

i visom išgalėm pabrėžiama 
M. Katiliškis. Galime su- 

atvaduotf ato-1 pi’asti, kaip abiem kultūrin- 
igiem rašytojam buvo tai 

 j nesmagu. Nesmagu buvo ir 
patiem klausytojam, kad

V iec a'k^01.n.ls i taip viešai kultūringoje vie-’ 
i toje nekultūringai pažei- 
į džianias žmogaus asmuo.”

Kultūringai elgtis 
; tiktai kultūringi 
' Niekas dar nėra įrodęs, jog 
mūsų “vaduotojai” arba 
“veiksniai” tokiais žmonė
mis yra. Prie jų gi, kaip ži
nia, priklauso ir pranciško
nai. Todėl be reikalo Darbi
ninkas neva piktinasi.

mijų įteikimo pobūvis.. Ten,
9 d. Tarybų Sąjungos ka

rinės jėgos užėmė Pragą, 
s sostinę, ir 

hitlerininkų
TARYBŲ SĄJUNGOJE kas metai vis daugiau ir 

daugiau jaunų žmonių baigia vidurines mokyklas (gim
nazijas). Neužilgo toje šalyje bus pradėtas visuotinas 
jaunimo apmokymas vidurinėse mokyklose. Jau šiuo tar-L..^ evoliucija h. abai 
pu daugelyje miestų pradėta tai daryti: kiekvienas Jau" | revopuci ja j

Ir kodėl gi tokios gudry
bes pirmiau i 
prelatas Balkonas, a r b a 
Juozas Tysliava, kurie dar j 

‘ tik šiomis dienomis paža-- 
! dėjo Lietuvą 
| miniu karu?

nas žmogus turįs baigti vidurinę mokyklą!
Aiškus dalykas, ne visi vidurines mokyklas baigusie-

gijas bei universitetus. Ne visi gi, kurie baigia vidurines 
mokyklas, galės būti inžinieriais, gydytojais, meniniu- [ 
kais, rašytojais, profesoriais. Didelė dalis jų turės dirbti! 
kolūkiuose, fabrikuose bei kitose darbo įmonėse.

Dėl to N. Chruščiovas neseniai ir sakė: kiekvienas 
lankąs vidurinę mokyklą jaunuolis ar jaunuolė, privalo ■ 
susipažinti su “paprastu darbu”, privalo tam būti pasi- ■ 
ruošęs. Jis priminė: į aukštąsias mokyklas turi būti pri-' 
imami tik tie moksleiviai, kurie yra labai gerai pasižy- i^udnręs plačią savo laik 
mėję moksle, lankant vidurines mokyklas. Neturi būti jo- iraščiui redakcinę kolegiją, 
kių išimčių, sakė Chruščiovas, valdininkų vaikams: jie! kurion įeina pačios gud— 
taip pat, kaip ir kolūkiečiai bei darbininkų vaikai, priva-1 riausios begalviško smeto-i 
lo susipažinti su “paprastu darbu”. Jie taip pat, jei Vidu- rrinio sąjūdžio galvos. Sąs-j 

tas esąs toks:
V. Bakunas (Los Ange

lica), P. Bastys (Toronto), 
E. Čekienė (Brooklyn), A. 
Musteikis (D-etroit), R. 
Mieželis (Chicago), J. P. 
Palukaitis (Cleveland), J.

rinėse mokyklose nepasirodė “gerai”, neturi būti priim
ti į aukštąsias mokyklas, o turi eiti dirbti “paprastą 
darba.’ v

Mūsų nuomone, tai labai geras perspėjimas, geras 
nusistatymas. Tik taip ir tegali būti socialistinėje šalyje.

Bet žiūrėkime, ką iš to padaro kai kurie amerikiniai 
“filosofai”. Neseniai kai kurie tokių “filosofų” turėjo 
savo konferenciją (Harriman, N. Y.), kurioje “priėjo iš
vados”, jog, girdi, tasai Chruščiovo pareiškimas galėsiąs 
sudaryti “padėties įtemptinumą” Tarybų Sąjungoje?

Kodėl tie galvočiai šitaip samprotauja?
Todėl, kad jie mano, jog “aukštesnioji klasė” Tary

bų Sąjungoje “nepakęsianti padėties”, kur jos vaikai 
turėtų dirbti “juodą darbą.” Esą, “aukštesniosios klasės ’ 
nariai naudosią kyšius, ir jų pagalba savo vaikus “ap
ginsią.” Be to, “aukštesnioji klasė” dar “ir daugiau ką” 
galėsianti atlikti, gindama savo vaikus nuo “sunkaus fi
zinio darbo.”

Mums gi atrodo, kad tų amerikinių “filosofų” sam
protavimai tuo klausimu yra vėjais (ir jų pačių troški- 

. mais) paremti!

Pradeda judėti
GEGUŽĖS 3 d. Illinojaus valstijos sostinėje, Spring- 

fielde, yra šaukiamas tos valstijos bedarbių sambūris. Jį 
šaukia United Auto Workers unijos ketvirtasis rajonas.

Šiuos žodžius raštant dar vis nesigirdi, ar šį sambū
rį užgirs AFL-CIO vadovybė ar ne. Bet jei ji ir neužgirs, 
tai visvien, kaip sako pranešimai, sambūris įvyks.

Bus reikalaujama, kad gubernatorius Stratton šauk
tų specialę valstijos seimelio sesiją nedarbo klausimams 
svarstyti. Bus reikalaujama, kad tuojau būtų pradėta 
labiau rūpintis bedarbių reikalais.

Nedarbas, kaip žinia, labiausiai paliečia automobilių 
pramonės darbininkus, tai jie pirmiausia ir rūpinasi. Bet 
jiems reikalinga talka iš kitų pramonių darbininkų; jie 
nori, kad tame sambūryje dalyvautų visų Illinojaus vals
tijos bedarbių atstovai.

Žygis labai svarbus. Jeigu pavyktų ką nors teigia- 
mesnio atlikti Springfielde, tuomet ir kitose valstijose, 
aišku, bedarbių judėjimas smarkiau pasireikštų.

Na, o praeitis moko,: tik tuomet darbininkai laimi, 
kai jie kovoja. Be kovos, be pastangų niekas nieko jiems 
nedavė ir neduos.

Jei nedarbas vis plėsis, o nemažės, tai ir bedarbių ju- 
• dėjimas neišvengiamai turės plėtotis, tvirtėti — pana

šiai, kaip buvo 1930—1932 metais.

■ 2 pusi. Laisve (Liberty) Penktadien., geg. (May) 2, 1958

•,

dies Mongoliją. Mongolijos 
ir Tarybų Sąjungos jėgos 
po 3-jų mėnesių kovų nu
galėjo priešą.

12 d., 1884 — mirė čeko- 
sl o va k ų ko m poz i t o r i u s 
Smetana.

15 d.. 1925—Sovietų 
f gos išgrūdo japonus iš 

chalino salos.
12 d., 1918—įvesta lėktų-< 

gali ^vais pašto nešiojimas tarpe

je-

Rastenis (Brooklyn) ir 
Santvaras (So. Boston).

Lietuvoje 
su kakčiai

RUOŠIAMA JUBILIEJINĖ 
DAINŲ ŠVENTĖ .

Vilniaus Tiesoje 
d.) pranešama:

Tarybų valdžios 
paseklbimo 20 metų
pažpnčti Lietuvos KP Centro 
Komitetas ir Lietuvos TSR Mi
nistrų Taryba nutarė surengti 
1960 m. liepos mėnesį Vilnių- 
jiv Respublikinę dainų šventę, 
surengiant dainos dieną, šokių 
ir muzikos dieną, teatrinės 
meno saviveiklos pasirodymus, 
liaudies dailės parodą, meno 
saviveiklos kolektyvų varžy- 
bas-konkursus ir liaudies kū-

Roma. — Italija pareika
lavo Tarybų Sąjungos at
šaukti savo ambasados narį 
A. Solovjovą.

Montevideo. — Amerika 
uždarė du savo fabrikus. 
150,000 darbininkų skelbia 
prieš tai protesto streiką.

Darbo unijų kovos lauke
I Va s]> i ngtonas.—Praėju- 

jsį pirmadieni Senatas priė- 
! mč taip vadinamą “darbo f

4 bilių.” Už bilių balsavo 80 nedarbo apdraudos siįęte- 
žmonės. > New Yorko ir Washingto- į SGlia^1 j11, o piieš nė viena.-, t mos. 

i—keliolika senatorių susi- 
Mm. laikė nuo balsavimo. Re- 1111 L Ų JL V1 et 1 — i i • i • “• v • i • i •publikonai norėjo si bilių

pat darbo uniju vadovybė 
reikalauja daugiau viešų 
darbui ir pagerinimo visos

no.

lynas Mažvydas, pirmosios
lietuviu kalboje'spausdintos pataisyti praplėsti, pa- 

. 1 • tnilrrloiYii dnnonrhn nninicv.knygos autorius.

} SKAITYTOJU BALSAI

Federacijos prezidentas 
George Mean y pareiškė, 
kad, kiek galima numatyti, 
nedarbas dar padidės, ir su 
birželio mėnesiu mos jau 
turėsime šešis milijonus 
bedarbių. “Ilgiau laukti 
mes nebegalime,” pareiškė 
Meany. “Tiktai valdžia te
gali pastoti kelią recesijai 
ir atgaivinti ekonominį 
veiklumą šalyje.”

teikdami daugybę pataisy
mu, bet jiems nepavyko.

Valstijų Kongresas nutarė!,, kaip dabar priimtas, bi- 
- į liūs hecia tiktai taip vadi

namus darbo unijų gero
vės ir pensijų fondus. Jei 
šis bilius bus prezidento 
pasirašytas ir taps įstaty
mu, tokie fondai turės val
džiai išduoti metines apy
skaitas. Kriminališkai pra
sižengę ir teismo nubausti 
žmonės negalės būti tokių 
f o n d u viršininkais. Tie, 
kurie įsiskverbs i tokias 
vietas, bus skaudžiai bau
džiami — penkerių metų 
kalėjimu arba penkiais 
tūkstančiais dolerių.

Tokių unijinių fondų vi
soje šalyje randasi apie 
50,000. ‘jie turi $35,000,-' 
000 kapitalo.

Darbo unijų vadai šiam 
Senato biliui nesipriešino.’

I
'Nesijaučiu nuskriaustas, mes. Neužėjo mintis į gal- 

kad Laisvę gaunu tik 2 kar
tu į savaitę. Laisvėje telpa 
gerų raštų, ypač drg. D. M. ten velnias nunešė, bet per 
Šolomsko raštai iš. istorijos 
man labai patinka. Na, ir 
taip gerų įvairių raštų yra.

Kas link laiškų iš Lietu
vos, randu žingeidžių. Bet 
A. Railos giminaičio laiškas 
iš Lietuvos, tilpęs Laisvės 
No. 43-me, Arvasevičiaus, 
nežingeidus. Jisai rašo, 
kad Laisvėje randa raštų, 
kur labai šiurkščiai išsijuo
kia iš žmonių, 1 
dievą. Rašo, kad Lietuvoje 
moksliškais įrodymais žmo
nėms aiškinama, kad nėra 
dievo.

Pasirodo, kad jis į moks
liškus aiškinimus netiki, gi
riasi, kad tiki į dievą, eina 
į bažnyčią, poteriauja ir iš 
jo nieks nesijuokia..

Man prisimena, kada au
gau Lietuvoje, mane išmo
kino poterių, ypač “Dešim
ties dievo prisakymų”. Kas
dien turėjau kalbėti balsiai. 
Kada sulaukdavom Kalėdų, 
mano tėvas gieda ir mes tu
rim giedot “jautis ir asilas 
ateidami kvėpavo prie su
tvertojo savo.”

Iki 21 metų kartojau tą 
patį, kad išyedė iš žemės 
Egipto iš nriinų nevalios, ne- 

reikš-

va, kad nei mano tėvas tenC- 7 
klumpiu nepiešė, nei mane

tiek daug metų nesąmones 
! kalbėjau. Kada giedodavau, 
kad “jautis ir asilas ateida
mi kvėpavo prie sutvertojo 
savo”, irgi, kaip jis galėjo 
sutverti, kad jis pats tik už
gimęs buvo, o jautis ir asi
las jau užaugę buvo?

Visai nepykstu ant savo 
tėvo, kad jis mane mažą ne
sąmonių išmokino, nes jis 

tikinčių į i irgi buvo nelaimingas,

Detroitas. — Paskutiniai 
apskaičiavimai parodo, kad 
šiandien be darbo vaikštinė
ja 400 tūkstančių automo
bilių pramonės darbininkų. 
Tai trečdalis visų AU W 
unijos narių. . >

Unijos vadai nutarė Nu
mažinti unijos štabą ir nu
kapoti unijos viršininkams 
10 procentų algas. r <

I

Respublikinėje dainų .šven
tėje dalyvaus visų žinybų, or
ganizacijų, įmonių, kolūkių, 
Įstaigų, mokyklų geriausieji 
meno saviveiklos, chorai, liau
dies šokių rateliai, pučiamųjų 
orkestrai, liaudies instrumen
tų orkestrai, kanklių ir skudu
čių ansambliai, dainų ir šokių 
liaudies ansambliai, kaimo ka
pelos, dramos rateliai, o taip 
pat valstybiniai teatrai jr kiti 
profesionaliniai kolektyvai.

Dairių šventės suruošimui 
suorganizuotas platus ko- 
mitetas. Kultūros ministe
rija, švietimo ir Profesinių 
sąjungų taryba įpareigo
tos :

o rgan i z u oti respublikinius 
atskirų 'žanrų meno saviveik
los vadovų pasitarimus, ku- supratau tų žodžių

ir 
jam kunigai ir jų raštai tą 
visą buvo pripumpavę į jo 
galvą. Bėt dabartinėje Lie
tuvoje jau mokslas taip 
aukštai pakilęs, kad, rodos, 
tas minėto rašto autorius 
gėdytųsi rašyti, kad užgau
liojamas tikėjimas.

Visgi, rodosi, Arvase- 
vičiui reikėtų žinoti, kad 
katalikai persekioja, išjuo
kia kitų tikėjimų žmones, 
kurie tiki į tą patį dievą į 
kurį ArasęviČius tiki.

Gerbiu mirusį kunigą 
Demskį. Jo knygos išvaikė 
velnius ir dievus iš mano 
vaidentuvės. Gerbiu Anta
ną Metelionį, Tadą Kučins
ką, kad išleido knygas, aiš
kinančias religijos melus.

Ch a s. Vachtinas, 
Harrisburg, III.

Detroitas. — United Au
to Workers unija pasiūlė 
kompanijoms prailginti da
bartinį kontraktą trimis 
mėnesiais. Girdi, toks susi
tarimas tarpe auto kompa
nijų ir unijos padėtų pa
kelti gamybą. Bet kompa
nijos, kaip atrodo, apie tai 
nenori nė kalbėti. Jos ma
no, kad kadangi dabar tiek 
daug darbininkų vaikštinė
ja be darbo, joms yra proga 
laimėti geresnį naują kon
traktą.

Wasldngtonas. — AFL- 
CIO taryba reikalauja, kad 
valdžia tuojau numuštų fe- 
deralinius taksus nuo šešių 
iki astuonių bilijonų dole
rių kovai su nedarbu. Taip

Chicago, 111.— Metodistų 
bažnyčios taryba pasisakė 
prieš reakcionierių visur 
peršamą Teisę į darbą” 
įstatymą. Toks įstatymas 
yra streiklaužiškas, ir Me
todistų bažnyčia jam prie^ 
šinga.

Winnipeg, Canada.—Ca- > 
nadian Labor Congress lai
kė savo konvenciją. Daly
vavo 1,600 delegatų, kurie 
atstovavo 1,150,000 narių. 
Konvencija reikalavo, kad 
Kanados valdžia griebtųsi 
rimtesnių ir griežtesnių žy
gių prieš nedarbą ir ekono- k 
minę krizę.

■ Kongreso prez i d e n t a s 
Claude Jodoin pasmerkė 
Kanados reakcines jėgas, 
kurios siekia sunaitafoiti 
darbo unijas. Jis sakė, Kafl 
unijos kovos prieš bet la
kius pasikėsinimu s. ant jų 
gyvybės. j

i
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lūs. Tam tikslui jie nau
dojo pirmąsias dešimt rai
džių iš savo alfabeto. Ara- 

,bu skaitliavimo ženklai :

Romėnų numeriai
Arabų ženklai

Mums žinomi dabartiniai^ 2, 3, 4, tai tikrumoje in- 
skaitliavimo ženklai-nume-c]usu
riai yra neseni. Atsilikę §juos ženklus Indijos gy- 
žmones, kurie gyvena pir’Ventojai pasigamino. Bet 
mykščių padėtyje, n e t u r iarabai perėmė nuo indusų. 
skaitliavimų.. Todėl mano-jje patys pradėjo juos nau- 
ma^ kad skaitliavimas, nu-t]oįj jr 16-tame amžiuje nuo 
meriai atsirado tada, kadaarafoų išmoko europiečiai, 
žmonių tarpe prasiplatino qpaį ženklai ir gavo “arabų 
reikmenimis pasikeitimas ir £enkių” vardą.
prekyba. . Taigi jie yra tik per apie

Dar dažnai galime ma- 500 metu vartojami Euro- 
tyti, kad nedidelio skaitlia- poje> kurios išsiplatino ir 
vimo reikale žmonės prade- kitur.
da lankstyti pirštus: vienas, 
du, trys — skai 11 i u o j a . 
Mokslininkai mano, kad ir 
dešimt skaitliavimo ženklų 
atsirado nuo dešimt žmo
gaus pirštų.

Prieš 2,000 metų Romos 
imperijoje pasigamino 
skaitliavimo ženklus. Vie
nas brūkšnys (I) ir reiškė 

t<kmą, II — du; III — tris. 
Bet gi didelei skaitlinei ne
galima prirašyti daugybę 
brūkšnių. Tada romėnai 
pridėjo dar tokius ženklus: 
V, X, C, D, L, M ir juos 
keituliuodami su brūkšniu 
(I) galėjo raštu pasakyti ir 
tūkstantines skaitlines. Vie
nas X—dešimt, XX — dvi
dešimt, raidė C — reiškia 
100, M — 1,000, L — 50, 
gi D—500.

Bet vis gi tai nelabai pa
rankūs ženklai. Norėdami 
parašyti 1958 metus, tai tu

pėtume rašyti: MDCCCCL- 
VIII ženklus. Tai pusėtinai 
daug ženklų.

Todėl romėnų numeriai 
nyksta. Dabar romėnų 
ženklus naudojame laikro
džių valandų ženklinimui, 
ant paminklų, knygose žy- 
mčdimui skyrių ir dar vie- 
ni# kitur.
* Graikai buvo taip pat pa
sigaminę skaitliavimo ženk-

Pigimai
Pasaulyje yra mažo ūgio 

žmonių (pigmių) gentys. 
Jie gyvena Centrinėje Afri
koje, Piet-rytų Azijoje, Oke
anijoje, Malajaus pussalyje. 
Tai neskaitlingos žmonių 
grupės. Gal skaitlingiausiai 
jie gyvena Malakų salose 
Gvinėjoje.

Dažniausiai jie yra tik 
apie keturių pėdų aukščio, 
o rečiau — keturių ir pu
sės. Tamsiaspalviai, garbi
niuotų plaukų; gyvena atsi
likusių —laukinių padėtyje.

Bet šie mažiukai žmogiu
kai aukščiau pakilę už dau
gelį kitų laukinių, nes pig- 
miai turi medžiojimui lan
kus (saidokus), metalines 
vylyčias, ir pasi gamina 
neblogas valtis.

Keista, kad visų trijų 
sausynų pigmiai turi savo 
tarpe daug skirtumo, kas 
rodo, kad jie nėra viena ir 
ta pati žmonių giminė.

Tūli reakcinio nusistaty
mo mokslininkai bandė įro
dyti,, kad pigmiai yra pir
mykščiai žmonės, arba visų 
žmonių pirmtakūnai. Moks
las tą atmetė.

Pigmiai yra ne gilios se
novės žmonių protėviai, bet 
tam tikra žmonių giminė.

R. PAURAITe

Žvėryno rajonas šiandien
(Laiškas iš Vilniaus)

— žinote, kuo prieš kele
tą metų buvo garsūs Salto- 
niškiai Žvėryno rajone? 
Bulvių laukais ir ožkomis, 
— pasakė Vilniaus pieno 
produktų kombinato direk
toriaus pavaduotojas V. Ze- 
lenovas. Vienintelis “pasta
tas” buvo maža lūšnelė. Di
džiuliame lauke ji atrodė 
visiškai padoriai, o dabar, 
šalia didelių gamyb i n i ų 
korpusų, ji atrodo juokin
gai...

Ši lūšnelė — praeitis. Bet, 
tik pažvelgus į praeitį, ga
lima įvertinti dabartį.

Apie dabartį jaunas inži
nierius Bronius Autokevi- 
čius, neseniai baigęs Lenin
grado pieno pramonės tech
nologijos institutą, papasa
kojo štai ką.

Statėme kombinatą, pa
jėgiantį pagaminti 75 to
nas. Bet, kai jis buvo per
duotas eksploatuoti, pasi
rodė, jog tai nepakankama. 
Yra galimybė padidinti 
produkcijos išleidimą. Tam 
tikslui suprojektuotas nau
jas gamybinis korpusas, ku
riame bus lydyto sūrio, pie
ninio cukraus, lydyto svies
to ir pieno šampano cechai. 
Bet, kol jis bus pastatytas, 
kombinatas didina produk
cijos gamybą, paleisdamas 
į darbą naujas, mašinas.

Be naujai pastatytų pie
no produktų kombinato ir 
Vilniaus “Pergalės” kondi
terijos fabriko, žvėryno ra
jone rekonstruotos senos! 
įmonės — “Viktorija” ir 
“Puntukas”.

Kęstučio gatvės gale sto
vi didelis pilkas namas. Tai 
Vilniaus technologijos tech
nikumas. J i s pastatytas 
1953 metais. Čia jau įvyko 
dvi buhalterių laidos ir vie
na siuvimo pramonės bei 
statybinių medžiagų pra
monės laida. 1957 me
tais buvo įsteigtas nau

jas skyrius. Jame ren
giami durpių p r a m 0- 
nės planuotojai ir tech
nikai - mechanikai. Techni
kumas dirba dviem pamai
nomis; vakariniuose kur
suose mokosi daugiau kaip 
100 moksleivių. Tai ne vie
nintelė mokslo įstaiga, kuri 
pastatyta per pastaruosius 
4 metus. 1954 metais Kra
ševskio gatvėje buvo baig
ta statyti 980 vietų viduri
nė mokykla, Latvių gatvė
je — kolūkinių kadrų pa
rengimo kombinatas. Stato
mas pieno pramonės tech
nikumas, 1,040 vietų vidu
rinė mokykla.

Vikinto, Kraševskio, Tre
niotos gatvėse beveik nėra 
senų namų. Čia ištisi kvar
talai užstatyti dviaukščiais 
bei triaukščiais mūriniais 
pastatais, kuriuose įrengti 
puikūs butai darbininkams 
ir tarnautojams. Ypač 
daug gyvenamųjų namų 
pastaruoju laiku savo dar
buotojams pastatė Lengvo
sios pramonės valdyba. Vi
kinto gatvėje Eidukevi
čiaus. vardo kombinatas 
stato savo darbininkams 18 
butų namą su valgykla. 
Kęstučio gatvėje šiemet 
baigs statyti gyvenamąjį 
namą “Viktorijos” fabri
kas.

Žvėryno rajone apie 150 
namų pasistatė individuali
nių namų statytojai.

Sakalų gatvėje gražų mū
rinį namelį pasistatė “El- 
fos” fabriko frezuotojas 
J. Vėbra.

Mes. užėjome pas ji.
Ketvirti metai Vėbros 

šeima gyvena savame na
me.

— Juozas uždirbdavo per 
mėnesį apie 3 tūkstančius 
rublių, — atsakė Vėbros 
uošvė į mūsų klausimą, ar 
nesunku buvo pasistatyti 
tokį namą; — Jo žmona

dVVlfil MVTGTC vykią, kiti vijosi bėgančiuo- 
ATili V 23*13 sius. Tačiau vijosi netoli,

Daugiau kaip prieš pen
kis šimtus metų Lietuvai' 
didžiausią pavojų sudarė 
kryžiuočiai. Jie siekė užka
riauti mūsų kraštą ir pa
vergti lietuvius, padaryti 
juos vokiečių dvarininkų 
baudžiauninkais. Lietuvių 
karas su kryžiuočiais tęsėsi 
beveik šimtą metų. Daug 
buvo mūšių ir iš visų jų žy
miausias — Žalgirio mūšis, 
įvykęs 1410 metų liepos 15 
dieną.

Dėl kilusios nesantaikos 
tarp Lietuvos valdovų — ku
nigaikščių kryžiuočiams bu
vo pasisekę užimti Žemaiti
ją. Didieji Lietuvos kuni
gaikščiai Jogaila ir Vytau
tas jau buvo Žemaitijos at
sisakę ir žemaičius grobi
kams padovanoję. Bet pa
prastieji žmonės nepripaži
no jokio Lietuvos žemių do
vanojimo kryžiuočiams ir 
kovojo prieš pavergėjus.

Vytautas, matydamas 
didvyrišką liaudies kovą, 
leido suprasti kryžiuočių 
viršininkui — didžiajam 
magistrui, kad jis nėra lin
kęs galutinai atsisakyti nuo 
Žemaitijos. Tada kryžiuo
čiai ėmė rūoštis lemiamoms 
kautynėms. Karui ruošėsi 
ir lietuviai. Jie atstatė Kau
no ir kitas Nemuno pakran
tėse buvusias pilis ir stipri
no įgulas. 1409 metais Že
maitijoje prasidėjo visuoti
nis sukilimas prieš kryžiuo
čius. Sukilėliams padėti Vy
tautas pasiuntė kariuome
nę. Grobikai buvo išvyti. 
Žemaitija susijungė su Lie
tuva. Ruošdamiesi karui,

taip pat dirba “Elfoje”, 
technines kontrolės skyriu
je.

kryžiuočiai mėgino sukir
šinti Vytautą su Jogaila, 
bet tai jiems nepavyko. Ta
da jie ėmė telkti jėgas iš 
vakarų Europos valstybių. 
Telkė jėgas ir Lietuva su 
Lenkija, kurios karaliumi 
buvo Vytauto pusbrolis Jo
gaila. Lietuvos valstybės 
kariuomenę sudarė 50 pul
kų, kurie tuomet vadinosi 
vėliavomis. Kariuomenei 
vadovavo Vytautas. Tokio 
pat didumo buvo ir Lenki
jos kariuomenė. Abi ka
riuomenės susitiko prie 
Vislos upės ir po to įsiveržė 
į kryžiuočių užgrobtą žemę. 
Kryžiuočiai atskubėjo pa
stoti kelio. Liepos 15 dienos 
rytą priešai susitiko Žalgi
rio laukuose.

Kryžiuočiai didžiausias 
ir geriausias savo jėgas me
tė prieš lietuvius, stovėju
sius kairiajame sparne. Po 
valandą trukusių kautynių 
Lietuvos kariuomenė susvy
ravo, neatsilaikė ir ėmė 
trauktis. Tuo tarpu 16 kry
žiuočių vėliavų, dar visai 
nedalyvavusių mūšyje, ėmė 
slinkti į kovos lauką. Jų 
priešakyje jojo pats7 didysis 
magistras Jungingenas. De
šinįjį lietuvių ir lenkų spar
ną ėmė supti kryžiuočiai. 
Pavojus buvo didžiausias. 
Džiaugdamiesi kryžiuočiai 
jau ėmė dainuoti savo per
galės dainą. Bet tuo metu 
visai netikėtai vėl į mūšį 
stojo Vytautas su pertvar
kyta pasitraukusia Lietu
vos kariuomene. Jis užpuo
lė kryžiuočius iš užpakalio. 
Šis puolimas kryžiuočiams 
buvo toks netikėtas, kad jie 
pametė galvas. Atsitraukti 
jie nebegalėjo ir stojo į žūt
būtines grumtynes. Kry-

nes po penkias valandas 
trukusio atkaklaus mūšio 
visi buvo labai išvargę. Rei
kėjo sustoti ir pasilsėti. Po
ilsis palapinėse truko 3 va
landas. Po to buvo pradėtas 
žygis į kryžiuočių sostinę 
Marienburgą. Nors Marien
burgas nebuvo užimtas ir 
kryžiuočių valstybė nebuvo 
likviduota, bet kryžiuočių 
veržimąsis į rytus buvo su
stabdytas.

Žalgirio pergale ligi šiol 
Lietuvoje didžiuojamasi. 
Žalgirio vardu pavadinta 
nemaža miestų gatvių, 
sporto draugija ‘ ir didelis 
metalo apdirbimo staklių 
fabrikas Naujojoje Vilnio
je. 1960 metais Lietuva ir 
Lenkija minės Žalgirio mū
šio 550 metų sukaktį.

J. Jurginis

Latgalių gatvėje statosi žiuočių žuvo tūkstančiai,

Buchareštas. — Rumuni
ja įteikė Jungtinių Valstijų 
atstovui nota. Ji reikalauja, 
kad Amerikos bombiniai 
lėktuvai liautųsi skraidę 
linkui Sovietų sienų.

Kairas. — Egipto kari
niai laivai suėmė du anglų 
laivus, kurie plaukiojo 
Egipto pakraščiais.

San Diego, Calif. — Karo 
laivas “Yarnall” atplaukė 
su pralauštu šonu. Jį su
lamdė iš submarine laike 
karinu pratimų paleista tor
peda. _____

Tokio. — Janonija ir .vėl 
protestuoja prieš Amerikos 
ruošimą bandyti atomines 
bombas Ramiajame vande
nyne.

Londonas. — Automobi- 
. liūs, kuriame važiavo Chur- 
chillas, susidūrė su busu.

namą pensininkas Naujo-i žuvo ir magistras Jungin-I Churchillas išliko nesužeis- 
kas, Bebrų gatvėje nauja-1 genas.. Kiti pasidavė į ne-' tas.
me name gyvena mokytoja1 laisvę ir prašė pasigailė-i 
Širvinskienė. i jimo.

Visų nesuminėsi. . I Besibaigiant mūšiui, vie-
Ir visa tai pastatyta per ni Lietuvos ir Lenkijos ka-; 

ketverius metus! 'riai užėmė kryžiuočių sto-i

Hanoi. — šiaurinio Viet
namo Liaudies respublika 
protestuoja prieš pietiečių 
provokacijas palei sieną.

Dar viena istorine painoka
Indonezijos liaulies armi

ja sutrėškė sukilėlius Pa
dange ir apavlė visą sritį. 
Sukilėlių likučiai pabėgo į 
raistus ir kalnus. Aišku, 
kad ir ten ji neilgai galės 
laikytis. Tai dar vienas 
smūgis senojo pasaulio gel
bėtojams.

Kas skaitosi su istorija, 
tas mato ir supranta, kad 
kapitalistinis pasaulis atgy
veno savo dienas. Despera
tiškomis pastangomis jis 
dfer laikosi, bet su kiekvie- 
neriais metais mirtis arti
nasi. Jis pralaimi mūšį po 
?nūšio ir turi užleisti vietą 
naujai santvarkai. Štai ke
letas faktų.

Kinijos liaudies 
išsilaisvinimas

Jeigu po Pirmojo pasau
linio karo (1914-1918 m.) 
iš kapitalistinės santvarkos 
išsiskyrė vienas šeštadalis 
pasaulio (buvusi Rusija), 
tai po Antrojo pasaulinio 
karo (1939-1945 m.) kapita
lizmo atsikratė beveik puse 
pasaulio.

Kinija, tas milžinas, ku
ri turi penktadalį visų žmo
nių,, po ilgų kovų, išsilaisvi
no. Kinijos liaudies kovos 
prasidėjo 1911 metais, ka
da buvo nuverstas monar
chų viešpatavimas. Kinija 
su Tibetu, Sinkiangu ir 
Mandžūrija užima apie 3,- 
600,000 ketvirtainių mylių 
plentą ir turi virš 600,000,- 
Q00 gyventojų.

Ą TaiWano (Formosa) sala' 
užima 13,800 ketv. mylių ir

turi apie 10,000,000 gyven
tojų. Ant Taiwano salos 
sugužėjo buvę Kinijos val
donai ir dabar, užsienio ka
pitalistų globojami, skelbia
si, būk jie dar “grįš” į Ki
niją.

Vietnamo laisvė
Francūzija per pusšimtį 

metų puolė Kiniją, kol pa
baigoje 19-to amžiaus už
grobė milžinišką plotą, apie 
285,000 ketvirtainių mylių, 
prie Pietinių Kinijos jūrų. 
Francūzija jį vadino Fran- 
cūzų Indokinija.

Pusiasaulio gyventojai 
nei vienai dienai nesustojo 
kovoję prieš pavergėjus. 
Antrojo pasaulinio karo 
metu, kada Hitleris»paver
gė ir pačią Francūziją, 
1941 metais Japonijos im
perialistai įsigalėjo Vietna
me.

Vietnamo žmonės kovojo 
ir prieš naujus atėjūnuns. 
Ir kada 1945 m. Japonija 
buvo parblokšta, tai Viet
namo liaudis pasiskelbė ne
priklausoma valstybe.

Prasidėjo ilgas, beveik 
dešimties metų karas. 
Francūzijos valdonai mobi
lizavo karines jėgas, pasi
samdė apie 200,000 hitleri
ninkų, samdė ir japonų jė
gų, gavo ginklų iš Ameri
kos ir kariavo prieš vietna
miečius. Sunki buvo liau
dies kova. Dažnai Francū
zija turėjo virš 30,000 vyrų 
armiją, daugybę lėktuvų, 
tankų ir kitų moderniškų 
ginklų.

Bet liaudies valia buvo 
nepalaužiama. Ji, Ho Chin- 
Minh vadovybėje, privertė 
francūzus išsikraustyti iš 
Šiaurinio Vietnamo.

Susidarė keturios atski
ros valstybės. Šiau r i n i s 
Vietnamas, kuris užima 
v i r š 60,000 ketvirtainių 
mylių ir turi 13,000,000 
gyventojų, jau vykdo gyve- 
niman socializmą. Pietinis 
Vietnamas, taip pat su apie 
60,000 ketv. mylių ir 10,- 
000,000 gyventojų, yra ka
pitalizmo atspara. Jį palai
ko Amerika. Kombodija, su 
88,000 ketv. mylių plotu ir 
4,000,000 gyventojų, ir La
osas, 70,000 ketv. mylių, su 
1,500,00.0 gyventojų, yra 
pusiaukelyje link tautinės 
laisvės.

Francūzija tame kare ne
teko apie 300,000 kareivių.

Kanas Korėjojre
Korėja užima virš 85,000 

ketvirtainių mylių ir turi 
apie 30,000,000 gyventojų. 
Korėjoje Japonijos imperi
alistai įsigalėjo po nugalė
jimo Rusijos 1904-1905 me
tais.

1945 metais Tarybų Są
jungos armija išgrūdo ja
ponus iš Korėjos. Bet pa
gal Krymo sutartį, pi-etinę 
dalį, iki 38-to paralelio, už
ėmė Jungtinių Valstijų ka
riniai daliniai.

Šiaurinėje dalyje įsikūrė 
Korėjos Liaudies Demokra
tinė Respublika, o pietinėje 
pasiliko kapitalistinė san

tvarka. 1950 metais, liepos 
mėnesį, pietiečiai pradėjo 
karą po obalsiu “apvienyti

• Korėją.”
Bet karas jiems nevyko. 

Tada į Korėją prasidėjo in
tervencija po Jun g t i n i ų 
Tautų priedanga. Tikru
moje už pietiečius karą ve
dė Jungtinės Valstijos.

Nuo 1950 m. liepos iki 
1953 metų rudens Jungti
nės Valstijos neteko 54,250 
kareivių, jūreivių ir lakū
nu užmuštais, 103,300 su- 
žeistais, ir turėjo virš 20 
bilijonų dolerių piniginių 
nuostolių. Karas baigėsi be 
jokio laimėjimo, šiaurinėje 
pusėje kaip buvo, taip ir 
pasiliko liaudies santvarka, 
o pietinėje — kapitalistinė, 
kur. ir dabar Amerika laiko 
karines jėgas ir finansuoja 
senąjį režimą.

Avantiūra Egipte
Egiptas. užima 386,200 

ketv. mylių ir turi 25,000,- 
[000 gyventojų. Jis atsikra
tė Anglijos “globos” 1954 
metais.

1956 metais Egipto vy
riausybė paskelbė, kad ji 
nacionalizuoja Suezo Kana
lą, kuris prakastas egiptie
čių rankomis ir randasi jų 
teritorijoje.

Stambios kapitalistinės 
valstybės, negalėdamos tai
kos keliu paklupdyti Egip
tą, išprovokavo ant jo kari
nį užpūolimą.

1956 m. pirmiausia Izra
elis užpuolė Egiptą. Netru
kus jam į talką atėjo Ang
lijos ir Francūzijos karinės 
jėgos. _

Egiptas narsiai gynėsi. | Hollandai, norėdami grą-
Pasaulis pasmerkė užpuoli- žinti Indonezijoje savo se
kus. Juos pasmer kė ir ną viešpatavimą, pradėjo 
Jungtinės Valstijos. Tary- prieš juos karą. Jiems tal- 
bų Sąjunga pareiškė, kad kon atėjo anglai ir japonai, 
ji leis savo piliečiams vyk-[Amerika davė užpuolikams 
ti Egiptui į pagalbą, jeigu ginklų ir amunicijos. Ka

ras buvo ilgas ir sunkus.užpuolikai nepasitrauks.
Užpuolikai turėjo sulai- su pertraukomis tęsėsi 

Ryti karo žygius. Jų avan-p^i 1949 m. pabaigos. Bet 
tiūra pasibaigė visišku su
smukimu.

Indonezija
Į pietryčius nuo 

žemyno Ramiajame ------
nyne yVa tūkstančiai dide-Į 
lių ir mažų salų. Indone-' 
zijos valstybė susidarė iš 
virš 3,000 didelių ir mažų 
salų, kurios užima 900,000 
ketvirtainių mylių ir turi 
per 85,000,'000 gyventojų. 
Salos išsimėčiusios iš vaka
rų į rytus beveik per 4,000 
mylių, ir iš pietų į šiaurius 
peh 2,000 mylių.

Tai labai turtingos salos. 
Ten yra įvairių metalų, 
aliejaus, gumos, auga cuk
rinės nendrės, dera' kava, 
arbata ir įvairiausi vaisiai. 
Bet žmonės gyveno varge. 
Mat, su pradžia 17-jo am
žiaus ten atsibaladojo hol
landai ir pavergė jų gyven
tojus.

Laike Antrojo pasaulinio 
karo hollandus ir jų talki
ninkus anglus įveikė japo
nai. Nauji ponai buvo dar 
žiauresni. Bet kai tik bu- 
parblokštas Japonijos im
perializmas, tai 1945 metų 
rugpiūčio 17 dieną Indone-

Azijos 
vande-

Indonezijos liaudis laimėjo, 
hollandai turėjo atsisakyti 
nuo viešpatavimo.

Indonezijos liaudis, prezi
dento Sukamo vadovybėje, 
imasi žingsnių gerinti savo 
gyvenimą. Bet tas negali
ma nepaliečiant kapitalis
tų nuosavybių. Hollandai, 
jausdami, kad jie negalės 
atsilaikyti, daug nuosavy
bių perleido Amerikos ka
pitalistams. Amerikos alie
jaus ir gumos kompanijos 
įsigijo nemaža aliejaus šal
tinių ir gumos ir kavos 
plantacijų.

Amerikoje ko m e r c i n ė 
spauda jau nuo seniai vadi
no Indonezijos vyriausybę 
komunistine. Šių metų pra
džioje Valstybės sekreto
rių Dulles pareiškė, kad 
.Indonezijos liaudis “nenori 
tokios valdžios, kaip Su
kamo.” Tai buvo signa
las sukilimui ir sudarymui 
naujos “valdžios” Padango 
mieste.

Bet ir čia senojo pasau
lio politikieriai apsiriko. 
Indonezijos liaudis kursty
mams nepasidavė. Jie vie-, 
ningai išstojo ginti savo

Alžyras ir Artimieji
Rytai

Dabar Francūzija veda 
karą Alžyre, — kaip tik to
kį, koki ji vedė Vietname. 
Ją ir vėl remia Amerika ir 
kitos kapitalistinės valstyr 
bės.

Visų jų nusistatymas vie
nodas. Visi* jie žiūri, kad 
Artimųjų Rytų aliejus ir 
kiti turtai tarnautų jų pra- 
lobimui.

Nereikia būti pranašais, 
kad matyti, jog ir šiam jų 
nusistatymui ateina pabai
ga. Kolonijų ir pusiaukolo- 
nijų žmonės sujudo. Jje ieš
ko geresnio ir žmoniškesnio 
gyvenimo. Jų sulaikyti ne
bus galima, kaip negalima 
užtvenkti galingos upės.

Ką pasakytų apie dabar
tinę Amerikos politiką, apie 
atsinešimą į kolonijų žmo
nių sukilimą Amerikos re
voliucijos tėvai? Kaip žiū
rėtų Washingtonas, Jeffer- 
sonas, Thomas Paine, Sa
muelis Adams, Benjaminas 
Franklinas, Patrick ir 
Richard Henry ir kiti?

Atminkime, kad tada 
amerikiečiu kolonistu suki
limas buvo tokis pat, kaip 
šiandieną yra kova Vietna
mo, Indonezijos ir kitų ša
lių kova už laisvę ir nepri
klausomybę. Atminki m e, 
kad Amerikos revoliucijos 
vadai mokė, jog liaudis 
turi teisę sukilti prieš des
potus ir nusikratyti jų ga
lios.

zijos komunistai ir progre
syviai žmonės paskelbė savo 
šalies nepriklausomybę.

tautinę laisvę.

3 pusi. Laisvč (Liberty)
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EUGENIJA TAUTKAITE

Takais takeliais i didį keliąK v

i (Tąsa)
Išėjusi i Jurgio prospektą, išvydau 

girtus legionierius, dainuojančius ciniš
kas dainuškas ir vis šaukiančius: “Mir
tis žydams ir komisarams!” O toliau pa
mačiau būreli Jjėgančių žmonių ir vaikų. 
Ant arklio sėdėjo jaunas gunnazistukas 
su konfederate ant galvos, vesdamasis 
prie balno už barzdos pririštą seną, žilą, 
vos kojas velkantį žydą. Gimnazistas 
buvo labai patenkintas savo žygiu ir tuo, 
kad į jį žiūri žmonės. Arkliui pagreitinus 
žingsnius, senukas klupo, jo kojos vilkosi 
žeme. Arklys ėmė baidytis, lipti ant ša
ligatvio, žmonės—bėgti, šaukti, plūstis.

Gatvėse — visiška anarchija, niekas 
nieko nedraudė, girti legionieriai sauva
liavo kaip išmanydami. Dienos metu jie 
pagriebė jauną mergaitę ir, tempdami už 
rankų, šlykščiai kalbėjo turi teise daryti 
su ja, ką, tik nori. Mergaite rėkė, verkė, 
o ponvaikiai vilko ją prie viešbučio durų. 
Žmonės žiūrėjo su baime ir niekas nesi
kišo, visi bijojo sužvėrėjusių legionierių.

Mūšyje žuvusių mūsų draugų kūnai 
dar kelias dienas gulėjo gatvėse.

Pagaliau man pavyko per Katre Ma
tulaitytę susirišti su partijos draugais, 
su Kaziu Naujokaičiu, kuris tuo metu 
vadovavo nelegaliai Vilniaus partinei or
ganizacijai. Kiek vėliau ir komjauni
mas pradėjo burtis į savo sąjungą. Su
sikūrė Raudonasis kryžius politkali
niams padėti. Kalėjimai buvo prigrūsti 
politinių kalinių, i jų tarpą pateko daug 
nepartinių, buvusiu tarybinių tarnauto
jų ir darbininkų. Jau pirmomis pogrin
džio dienomis buvo suimtas Romualdas 
Pileris. Visi gyvenome pusbadžiu, mie
godavome kur pakliuvo. Man dažnai tek
davo nakvoti pas mokytoją Valovičiūtę- 
Špokiene arba pas savo teta malkų san
dėlyje. Tačiau visi tie sunkumai manęs 
nebaidė. Aš buvau laiminga, kad esu ne 
vieniša, kad turiu daug puikių draugų. 
O tai labai svarbu dirbant pogrindyje, 
nes nors nedidelis, bet darnus kolekty
vas—tai didžiulė jėga.

Nepaisydami žiauraus teroro, Gegužės 
Pirmąją mūsų draugai Lukiškių kalėji
me iškabino raudoną vėliavą. Katedros 
aikštėje, kur palaidojom komunarų pa
laikus, taip pat buvo iškelta raudona vė- 
lliava ir padėtos puokštės gėlių.

KELIONĖ PER FRONTĄ
Birželio pradžioje, komunistų partijos 

Vilniaus miesto pogrindžio komiteto 
siunčiama, iškeliavau iš Vilniaus į tary
binę pusę.

Tuo metu dar tebevyko aršūs - mūšiai 
su baltaisiais. Fronto linija ėjo tarp A- 
nykščių ir Ežerėnų (taip tada buvo vadi
nami Zarasai). Partijos komitetas pa
vedė man pereiti fronto liniją savo jė
gomis, nes niekas niekuo negalėjo padėti. 
Gavau senovišką pasą svetima pavarde, 
nedidele sumą-pinigų kelionei ir turėjau 
atmintinai išmokti visa, ką reikėjo per
duoti Lietuvos ir Baltarusijos Komunis
tų partijos Centro Komitetui apie parti
jos ir komjaunimo organizacijų susikūri
mą, apie kalinių padėtį, apie darbininkų 
judėjimą ir t. t.

Keliavau apie dvi savaites drauge su 
Lenkąitiene, Komisaru tarybos reikalų 
vedėjo pavaduotojo Lenkaičio žmona, 
Kaziu Stacinsku ir dar viena pažįstama 
mergina (neatsimenu pavardes), kilusia 
nuo Zarasų ir gerai žinančią kelią.

Toje kelionėje įvyko daug įvairių nuo
tykių, — kar.tais mums tekdavo gerokai, 
rizikuoti. Labai gerai prisimenu* vieną 
epizodą. Ilgai keliavę, vargais, negalais 
pasiekėme Anykščius. Miestelyje tuo 
metu buvo kilęs didelis sąmyšis: žmonės 
kalbėjo, kad grįžta Raudonoji Armija. Ši 
žinia mus labai pradžiugino. “Nejaugi 
mūsų laukia tokia laimė, nejaugi m u s 
pasitiks Raudonoji Armija?” — galvo
jom. Lietuviui buržuaziniai daliniai su
kruto ir pasiruošė puolimui. Miestelio 
gyventojai išsigandę skubėjo slėptis. Mes 
taip pat prisijungėm prie besislepian
čiųjų.

Laukėme dieną, kitą, bet puolimo taip 
ir nesulaukėm. Reikėjo griebtis kitokių 
priemonių, kad greičiau atsidurtume ki
toje fronto linijos pusėje. Mudu su Sta
cinsku nutarėme Lenkaitienę ir zarasiš- 
kę merginą leisti pirma ir stengtis kaip 
galima greičiau prasiveržti j neutralią 
zoną. Ar toli mūsiškiai, m-es nežinojome.

Mūsų kelionės draugės išėjo pirma 
mūsų, bet baltieji jas sulaikė ir grąžino, 
prigrasinę, kad, dar kartą pagavę, su
šaudys kaip šnipes. Atsidūrėme gana 
keblioje padėtyje, bet laukti nebegalėjo
me. Nutarėme kaip nors įsigyti leidimą 
pereiti fronto liniją. Aš nuvykau į kari
nį štabą, radau ten jauną karininką ir 
papasakojau jam apie labai liūdną savo 
padėtį. Sakiausi esanti iš Zarasų, dvar
ponio duktė, keliaujanti iš Vilniaus, kur 
buvau nuvykus pas gimines velykų šven
tėms. Užėjus lenkams, ilgai būti Vilniu
je negalėjau, nes namuose liko serganti 
motina. Dabar, skubėdama jai pagelbėti, 
vežu vaistu, bet iš čia manęs neišleidžia 
namo.

Kalbėjau taip graudžiai, kad net pa
čiai ištryško ašaros. Karininkas atsakė, 
kad dabar pereiti frontą neįmanoma, ir 
patarė laukti: greit būsiąs puolimas ir 
aš galėsianti laisvai vykti namo. Šį kar
tą man taip ir nepasisekė perkalbėti ka
rininko, bet, pastebėjusi, kad jis manimi 
tiki, pasinaudojau proga ir kitą dieną vėl 
kreipiausi i jį. Ėmiau kalbėti, kad aš 
badauju, neturiu iš ko gyventi ir rizi
kuočiau keliauti namo, nors tektų ir žūti. 
Karininkas susijaudino ir kiek pagalvo
jo; paskui nutarė man duoti leidimą per
eiti fronto liniją, bet ji dar turėjo pa
sirašyti brigados vadas.

Abu nuėjome pas pulkininką, jau se
nyvą žmogų. Sėdėdamas kėdėje, jis 
snaudė, nes buvo gerokai įkaušęs. Pa
matęs mus, jis pagalvojo, kad karinin
kas 'atvedė suimtąją, todėl iškart atsipei
kėjo ir žvilgterėjo j mane tokiomis aki
mis, jog man net šiurpuliai perėjo per, 
kūną. Tą valandėlę gailėjausi, kad taip 
kvailai rizikavau: aš buvau tikra, jog pa
tekau į jų nagus.

Pulkininkas griežtai atsakė, kad nega
li būti jokių kalbų apie leidimą. Tada 
karininkas ėmė aiškinti, kad mane jau 
seniai pažįstąs,—aš jam esanti beveik gi
minaitė, ir jis iš savo pusės taipgi pra
šąs duoti leidimą. Aš labai stebėjausi 
karininko elgesiu, ne mažiau buvo nu
stebęs ir pulkininkas. Vis dėlto leidimą 
gavau. Karininkas paaiškino, kuriuo 
keliu eiti, kad neužkluptų karo lauko 
žvalgyba. Labai gerai nusiteikusi grįžau 
pas savo bendrakeleivius. Mano leidimą 
vienam asmeniui' perdirbom dviem, o 
Lenkaitienei. ir zarasiškei merginai pa
siūlėme eiti tais pačiais takais, kuriuos 
man nurodė karininkas. Jas išleidome 
pirma savęs ir pamokėme, jei kas atsi
tiktų, sakyti, kad leidimas yra pas einan
čius iš paskos žmones. Prie upės išėjome 
takais į kelią. Ten pamatėme tuščiomis 
važiuojančius vežimus-pastotes ir įsipra
šėme pavėžėti. Į pirmuosius ratus įlipo 
abi moterys, į antruosius—mudu su Sta
cinsku. Džiaugėmės, kad važiuoti grei
čiau pasieksime tikslą.

Taip pakeliavę apie penketą kilometrų, 
staiga išgirdome šūvius ir išvydome nuo 
dvaro pusės atjojantį kariškių būrį. Ve
žikai tuojau sustabdė arklius ir puolė iš 
vežimų j griovį. Mano bendrakeleivis 
taipgi šoko į griovį ir, gerokai pabėgėjęs, 
atsigulė už krūmų. Aš nutariau nebėgti, 
nes tuo išduočiau savo kelionės draugą, 
kuriam grėsė didesnis pavojus negu 
man.

Kalteliai prijojo prie manęs, ėmė 
šaukti ir klausti, kas mes tokie, ar turi
me leidimus. Su baime ištraukiau gau
tą popierėlį, sakydama, kad turiu vi
siems leidimą. Kariškiai pirma patikri
no vežikų dokumentus ir jiems duotus 
pažymėjimus, kad tikrai važiavo pasto
čių.

Kol‘kariškiai tikrino dokumentus, pri
jojo dar vienas. Tai buvo man “pažįs
tamas” karininkas. Aš savo leidimą 
greitai įsikišau į kišenę, bijodama, kad 
nepastebėtų suklastojimo, bet, mano lai
mei, jis visai jo nereikalavo ir liepė va
žiuoti toliau, o pats su kitais raiteliais 
n u jojo į priešingą pusę. Kareiviams din
gus pakalnėje, mes privažiavome tą vie
tą, kur buvo pasislėpęs Kazys Stacins- 
kas, ir, įsisodinę jį, skubiai leidomės to
liau. Išgąsdinti valstiečiai pliekė arklius 
kiek įmanydami, kad tik greičiau pasiek
tų namus. Jie mums papasakojo, kad 
dar gresia pavojus, nes neutrali zona 
baigsis dar negreit.

(Bus daugiau)
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AI OLD REIKALĄ
Kadangi šiais metais 

įvyks Liet. Liter. Draugijos 
suvažiavimas ir jau spaudo
je buvo pareikšta skirtingų 
minčių, tai ir aš noriu pa
sakyti savo nuomonę.

Pastebėjau “Laisvėje” 
Naujosios Anglijos LLD 
Komiteto pareiškimą, kad 
ateityje neleisti knygų, o 
leisti tik žurnalą “Šviesą.” 
Man rodosi, kad tame po
sėdyje dalyvavo vadovau
jantieji draugai. Negalima 
suprasti, kaip jie galėjo to
kios minties dasileisti. Juk 
sustojus leisti knygas, tai 
reikštų atsiskyrimą nuo pa
matinio LLD tikslo. LLD 
tam ir sutverta, kad leisti 
knygas, o ne žurnalą.

Antra, jeigu mes leistu
me žurnalą kas menesis po 
50 puslapių, jį turėtume ir 
siuntinėti kiekviena mėne
sį, o tas sudarytų nesvietiš- 

{kas išlaidas, ir vistiek bū
tų tik žurnalas, o ne knyga!

Į žurnalą neparašysi nie
ko istoriško, bus vien tik 
straipsniai. Komitetas sa
ko, kad daug narių išmirė, 

'jie paliko knygų, kurių nė- 
I ra kur dėti. Žmonės jau 
I nenori knygų skaityti, o 
i mirdami negali su savimi 
nusinešti.

Žinoma, mes neleidžiame 
knygų mirusioms. Dar yra 
tūkstančiai žmonių, kurie 
nori knygas skaityti. v Ir 
jeigu mes knygų neleisime, 
tai tie draugai paliks mū
sų gerbiamą organizaciją.

Mano nuomone, žurnalą 
reikėtų sulaikyti, o visas 
savo jėgas koncentruoti ge
rų knygų išleidimui. Aš 
klausinėjau daugelį narių, 
ir dauguma pasisako" 
knygas, žurnalo nepaiso. 
Jeigu negalima kiekviene- 
riais metais išleisti knygą, 
tai reikia į dvejus metus iš
leisti vieną.

Kokių knygų aš pagei

dauju? Man rodosi, kad 
būtų labai gera knyga, jei
gu kas galėtų parašyti iš 
pastarųjų 40 metų įvykių. 
Būtų įdomi istorija. Per tą 
laikotarpį buvo tiek daug 
svarbių įvykių. Tiek daug 
buvo pasikeitimų. Paimki-1 
me kad ir socialistines ša
lis. Kiek kiekvienoje šalyje 
buvo vargo ir kovų!

Man nepatinka Jugosla
vijos ir Lenkijos kelias prie 
naujo gyveninio. Lenkijos 
valdžia sutiko net viešose 
mokyklose mokyti vaikus 
religijos, kurių tėvai to rei-| 
kalauja. Mano supratimu, 
užtenka šalyje laisvės mels
tis tiems, kurie nori, o ne 
mokykloje vaikams religiją 
skiepyti. Paskui užaugu
siems jos jau sunku atsi
kratyti. Juk ir priežodis 
sako: Paduok velniui vieną 
pirštą, tai jis tave visą pa
griebs.

Man. rodosi, geras mark
sistas galėtų parašyti labai 
įdomią ir gerą knygą iš mi
nėto laikotarpio.

J. Skliutas

Komos žinios
‘ SOVIETŲ IR KITŲ 

MADŲ PARODA
Kairas. —Čionai yra įvai

riausių moteriškų drabužių 
paroda. Dalyvauja Tarybų 
Sąjunga, Vakarų Vokietija, 
Rytų Vokietija, Šveicarija 
ir kitos šalys. Drabužiai ga
minti iš medvilnės.

Maskva. — Vorošilovas 
ir tarybinė delegacija jau 
sugrįžo iš Lenkijos.

Washingtonas. — Allen 
Dulles, Valstybės sekreto-

riaus brolis, gąsdina Artfe^ 
rikos biznierius. Jis sako, 
kad Tarybų Sąjunga “užka- 
riauna rinkas”.

Centro Komitetui, nes jis 
gauna raportus iš finansų 
stovio draugijoje.

Dabar dar vienas svarbus 
klausimai. Jeigu padidin
tume “Šviesą,” ar gausime 
rašytojų, kurie užpildytų ją 
gerais raštais? Man rodo
si, čia turėtų vienas iš žur
nalistu tarti savo žodi.

K. R. D.
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Budapeštas. — Vengrijos 
liaudies respublika paskel
bė, kad nebus amnestijos 
1956 metų sukilėliams.

Maskva. — I Odesą jau 
grįžo iš Antarktikos sričių 
“Pobeda” su 120 mokslinin
ku, v

Tokio. — Japonijos prem
jeras Kishi paleido parla
mentą. Nauji rinkimai 
įvyks gegužės 22 dieną.

Detroit, Mich. — Auto
mobilių darbininkų unija 
reikalauja numušti auto 
kainas.

Jacksonville, Fla. — Mirė 
atsistatydinęs generolas H. 
E. Ely, 90 metų amžiaus.

Lawrence-Methuen, Mass
Del L. L. D. suvažiavimo

Kas gi svarbiausia tu
rėtų būti išspręsta šiame 
suvažiavime, kuris įvyks 
liepos 6 d. Pittsburgh e? 
Mano supratimu, tai tie du 
dalykai svarbiausi: knygų 
leidimą sumažinti, ar žur
nalą “Šviesą” padidinti ir 
pagražinti paveikslais. O 
knygą išleisti tada, kada 
bus permatoma, kad drau
gijos ižde randasi užtenka
mai finansų dėl knygos.

Dabąą:tinia. ūy dži o (16 
’ pūsi. j “Šviesos’’ ■ viena'Š' nu
meris lėšuoja $284. Todėl, 
diskusuojant “Šviesos” pa- 

i gerinimą, visada reikia tu
rėti mintyje finansinį stovį.

Mano supratimu, knygos 
išleidimą reik i a palikti

Pirmas Pavasarinis Parengimas ’
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Sekmadienį, Gegužes-Mav 18

MAPLE PARKE
Lawrence-Methuen, Mass.

" Bus šaunūs pietūs šiame metiniame parengime, 
iš geriausių valgių ir įvairių gėrimų. Tad kviečiame 
visus dalyvauti šiame pirmame pavasariniame pa
rengime, pirmame šį sezoną.

Rengėjai, LLD ir LDS Kuopos
ntiūTrtfftn~Įnniihnnnirm'nntiu'cninimnnii.'inffinnintrn'įnmTiini

Montello-Brockton, Mass. £
Worcesterio AIDO CHORAS Suvaidins Trijų Aktų Operetę

KADA KAIMAS NEMIEGA”
Rengia Lietuviu Tautiško Namo Draugovė U- , V

Pradžia 2 VaiSekmad,. Gegužes-May II . Diem

Worcesterio AIDO CHORAS, vadovybėje Jono Dirvelio

♦. 4 i

& « P
B t * oW A j A* 1

S : av i sik a ’ t
■ r 1 '* - 4 -4i

Lietuvių Tautiško Namo Viršutinėj Salėj, 668 No. Main Street, Montello
Kviečiame visus meno mylėtojus ir rėmėjus dalyvauti, pamatyti šią gražią operetę, kurią 

parašė V. Raila, muziką sutaisė aDratėlė Yuden. Yra gražių dainų ir jaukaus humoro.
Durys atdaros nuo 1 vai. dieną.

Rengėjai



New Jersey naujienos
šeštadienį, balandžio 26, 

drg. A. Zavišiaus mašina 
mudu su žmona ir Zaikaus
kai nuvykome apla n k y t i 
draugų Churlių įsigytą ūkį 
ir dviejų šeimynų namą 
Pattenburg, N. J. Patten- 
burgas yra tolokai nuo New 
Yorko — gali būti apie 60 
mylių ir ima arti dviejų 
valandų laiko juos pasiekti. 
Bet keliu 22-ru be jokių 
keblumų juos galima pa
siekti.

Draugų Churlių įsigytas 
ūkis pusėtinai didelis. Že
mes apsčiai ir turi virš po
ros desėtkų obelių ir graži 
lyguma • neišdirbtos žemės. 
Yra įvairių pastatų, ku
riuos jie ketina nuversti 
arba aptaisyti, kad būtų 
tinkami naudojimui.

Namo vidų įsitaiso pagal 
miestiečių stilių; visi įtai
symai moderniški ir gra
žūs. Radome Churlį su 
žmona ir žentu sunkiai dir
bant,. ir dar ims pusėtinai 
laiko, iki viską susitvarkys 

spagai savo skonį.
Gegužės 31 (tai bus šeš

tadienis), trijų dienų šven
čių proga, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Tre
čioji apskritis rengia gra-! ypatingai dainų melodijos 

Churlių švelniai kutens jų sielas.
Tikimės, kad LDS Gal keli desėtkai metų tam 

atgal tiek publikos susi
rinkdavo šioje salėje, kiek 
dabar. Tai nebuvo vien tik 
montelliečiai, o plaičos apy
linkės meno mėgėjai.

Programą atidaro Mon
tello Trio: Rožė Stripinis, 
W. Juodeikis ir mokytojas 
A. Potsius. Šis Trio — tai 
vietinio meno kamienas, 
aplink kurį sukasi meninis 

>' judėj imas. Vėliau v y r ų 
į grupei vadovavo Rožė ir 
; numerį išpildė solo.

„ I Antra numeri atlikti pla
Iciais žingsniais įzenge apie 
septynerių metų Kazimie
ras Klienauskutis. Akordi- 
onas lenkėjo liemenį, bet 
vis dėlto jis jį savo spėko
mis atvilko prie pastolio ir 
atliko vieną “ilgą” kūrinį. 
Kuomet pirmininkas norėjo 
patarnauti, tai jis jį igno
ravo ir pats atsivertė gai
das. Antras kūrinys, buvo 
dar ilgesnis.

Broliai Saukai smuiko ir 
akordiono duetu atliko ke
lis gabalėlius.

Audrey Potsius atliko 
porą baleto kūrinėlių, 
savo tėvelio akompanuoja
mas. Kaip dėl tokios jau
nutės, tai šokiai atlikti la
bai drąsiai.

Naujai susiorganizavus 
vyrų grupė labai gražiai 
pasirodė.

Pirma 
klausytis 
Ši jauna 
dainos čiukuro. Ne tik jos 
balsas laisvai plaukia, pa
siekdamas kiekvieno sielą, 
bet ir jos judesiai, gestai 
sudaro malonų paveikslą 
estradoj. Jos pirma daina 
užkariavo publiką ir svetai
nėj užviešpatavo kapų tyla. 
Pabaigus dainuoti, publika 
sukėlė ovacijas, tik daini
ninkei paprašius, aprimo.

Paskutini numeri atliko v v

či-enės, n e w a r k i etės, jos 
skaudžioje nelaimėje. Ne
tekus kojos, be sveikatos ir 
draugų, randasi liūdname 
gyvenime. Sveika būdama, 
draugė Kazokevičienė lan
kė visus parengimus. Jos 
gyvenimo draugas, kuris 
mirė prieš keletą metų, ir ji 
pati buvo nuolatiniai “Lais
vės” skaitytojai ir mūsų 
organizacijų nariai. Už
jaučiame jai.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Iš Rock Hill gauta žinutė, 
kad Petras Žilinskas nesi
jaučia gerai. New Haveno 
draugai linki greitai pa
sveikti.

Iš Kellingworth: Jurgis 
Peleckas turi aukštą krau
jo spaudimą. Turi susi
laikyti nuo darbų ir kitų 
didesniu veikimu. LLD 32 
kuopos nariai linki jam 
greitai pasveikti.

Iš Middletown: Agota 
Bagdonas jau sveiksta ir 
pasižadėjo dalyvauti . bir
želio 15 d. Indian Grove 
T ė v ų dienos parengime. 
Laikykis, sese!

Gauta geri linkėjimai 32 
kuopai ir visiems nariams 
nuo draugų J. ir A. Mille- 
rių iš Miami, Fla. Taipgi 
sužinota, kad Milleriai ge-

Tenka tėmyti brooklynie- 
čius, lankančius New Jer
sey parengimus, ir newjer- 
siečius, lankančius Brook- 
lyno parengimus. Išvadą 
galima padaryti tokią: gal 
per apskritus metus new- 
j-ersiečių daugiau aplanko 
brooklyniečių parengimus, 
negu brookly n iečiai aplan
ko mūsų parengimus. Bet. rai darbuojasi spaudos 
kartais jie mums iškerta'naudai, 
šposą. Pilietis .. Gauta žinutė, kad Anna 

I Arison randasi St. Vincent 
I ligoninėje, Bridgeport, I 
Conn. New Haveno drau
gai linki jai greitai 
sveikti.

Montello, Mass.
KAS SAKĖ, KAI) MES 

PASENOME?
Balandžio 19 d. montellie

čiai davė koncertą, . kurio 
klausovai ilgai nepamirš, o Turfm^ vilties,

Bridgeport, Conn.
Buvo gyva LDS 
konferencija

Septynių kuopų atstovybė 
sudarė gan jaukią L D S 5 
Apskrities metinę konfe
renciją bal. 20 d. Joj-e bu
vo viešnių ir svečiu. Kal
bos daugiausiai sukosi apie 
tai, kaip daugiausia pasiųs
ti delegatų iš šios apylinkės 
į būsimą LDS Seimą Pitts- 
burghe.

Numatoma, kad bent ke
turios tvirtesnės kuopos pa
siųs po vieną delegatą, bet 
kad galėtų daugiau kaip po 
vieną pasiųsti, apskritis, 
pagal tarimą, pridės po $25 
tom kuopom, kurios siųs 
delegatus. Nuo Apskrities 
graži parama, dabar lieka 
kuopoms padaryt nuospren
dį dėl delegatų skaičiaus.

Antras dalykas irgi gerai 
apsvarstytas, būtent tas, 
kad kolonijose LDS kuopos 
dažniau ruoštų įvairius pa
rengimus bendrai su Ap- 

j skrities komitetu. Pramo
gose esti daug gražios pro- 

Pa" gos sutikti žmones, nesan- 
galima juos

Elizabeth, N. J.
■»—■

Svarbus LDS 33 Kuopos 
Susiriirtkimas

LDS 33 kuopos susirinki
mas įvyks gegužės 14 d., 
trečiadienį, 408 Cpurt St., 
pradžia 7:30 vai. vakare. 
Šiame susirinkime bus bal
savimas už kandidatus į 
LDS Centro Valdybą ir 
rinkimas delegatų į LDS 

kuopos 
šiame

13-tą seimą. Visi 
nariai, dalyavukite 
susirinkime.

Sekr.

Lawrence. Mass.✓
ŽINIOS

Policija suėmė jaunuolį 
L e o n Courtemanche, 21 
metų. Pas jį rasta šautuvų 
ir šiaip pavojingų ginklų. 
Prisipažino, kad jis nuva
žiavo į Salem, N. H., ir ten 
primušė moterį ir jos 3 me
tų dukrelę. Abidvi dabar, 
randasi ligoninėje pavojin
goje padėtyje. Policija ty
rinės Courtemanche protą.

žu išvažiavima v

pri tarė jai iš arti ir toli ga
lės atvažiuoti laisvalaikiui 
praleisti tyrame ore prie 
užkandžių ir gėrimų ir su
sipažinti su draugų Chur
lių farma. Čia yra ir dau
giau lietuvių ūkininkų, su 
kuriais atvykusieji miestie
čiai turės progą susipažin
ti ir įsigyti šviežių kiauši
niu, sūriu ir sviesto. Tad vi- 
si pasižymėkite šeštadienį, 
gegužės 31 d. ir, vykdami' 
savomis mašinomis, paimki-! 
te ir savo draugus, kurioj 
mašinų neturi, nes be 
šinu draugus Churlius sun- v O
Ijki pasiekti. Vėliau bus pa

skelbtas kelrodis.

Aplankėme ir “Laisvės” 
skaitytoją ūkininką Gra
kauską, kuris turi arti šim
to akrų žemės Amesbury 
srityje. Grakauskas ūkyje 
sakosi nieko nedirbąs, visa 
žemė išrenduota, sau pasili
kęs tik dėl ganyklos ir dar
žovių. Tūli žmonės norį jo 
ūkį nupirkti, bet jis nepar- 
duosiąs, nes miesto gyveni
mas jam nepatinkąs. Jo 
ūkis prie gražios upės, kur 
kiekvieną dieną, ypatingai 
savaitgaliais, būna daug 
žvejų.

įdomus dalykas ir tas, 
kad vėlai sekmadienių po
piečiais pas lietuvius ūki- 

Yiinkus sunku gauti kiauši
niu, sūriu ir sivesto. New 
Jersey miestiečiai lietuviai 
jų produktus atvykę išper
ka anksti šeštadieni ar sek
madienio rytą.

Aplankėme ir “Laisvės” 
skaitytoją Barštienę. Jos 
dviejų šeimynų namas gra
žiai įtaisytas.

Aplankę pažįstamus, įsi
giję reikalingų pien i š k ų 
produktų, atsisveikinę ge
rus “Laisvės” skaitytojus 
ūkininkus, namo sugrįžome 
vėlai. Tariame ačiū drau-

sykį man teko 
Phyllis Wallen, 

moteriškė siekia

Cleveland, Ohio
Margučių vakaras 

ir kitos žinios
Clevelande margučių va

karas buvo gražus ir publi
kos vidutiniškai dalyvavo. 
Vakarienė buvo skani. 
Garbė šeimininkėms!

Tiktai gaila, kad, ant ne
laimės, apsirgo d. Pleikis, 
muzikantas. Jo vietoje buvo 
J. Stripeika su armonika ir 
S. Saldauskas su skripka. 
Jie smarkiai mus palinks
mino.

Vėliau į parengimą atsi
lankė Kuzmickai su būriu 
jaunimo. Tai jų draugai, 
kurie grįžo iš “bowlingo”. 
Jauni žmonės visu gyvumu 
šoko ir dainavo iki vėlumos.

Aplankėme draugus Pal
tanavičius. Linksma prisi
minti, kad jau Jurgutis da
ro pilną žingsnį, tiktai su 
lazdukės pagalba. Jau padė
jo šalin didžiuosius kriu-

buvo linksma, kad klubietes 
narės ir draugės ją aplankė. 
Papietavome ir palinkėjome 
Mariutei viso gero. Ji svei
kino dienraščio dalininkų 
suvažiavimą su doleriu.

Sunkiai serga drg. Stasiu
levičius.

Onutė Mičiulienė sugrįžo 
iš Floridos, rimtai susirgo.

Linkime jiems greitai ir 
laimingai susveikti.

Draugė F. Turausky jau 
grįžo iš ligoninės po trijų 
mėnesių. Jos sveikata daug 
stipresnė, ir jaučiasi' gerai.

Draugė Tyzinhaus grįžo 
iš Texas, kur jinai aplankė 
savo dukrelę ir žentą. Jai 
ten labai patiko oras ir 
viskas. Sako, ten labai gra
žu. Ji ten praleido porą sa
vaičių.

A. R.

Singapore. — Nežinomas

gui A. Zavišiui už jo gražų 
mums patarnavimą — už 
nuvežimą ir parvežimą ir 
savo laiko pašventimą. Tai 
geros širdies draugas.

Patersonietis “Laisvės” 
skaitytojas ir buvęs ilga
metis Jersey City gyvento
jas drg. J. Augutis buvo 
kelias dienas ligoninėje 
sveikatos patikri n i m u i. 
Sugrįžęs iš ligoninės ir pa

ilsėjęs, vėl pradėjo dirbtu
vėj dirbti.

Gaila draugės Kazokevi-

Aldona ir jos vyras, kurie 
klausovams seniai yra žinor 
mi. Todėl jiems ir komen- 
taiai nereikia, tik reikia pa
dėkoti jiems, kad teikėsi at
vykti ir palinksminti mus.

Garbė Antanui ir jo žmo
nelei už išauklėjimą taip 
taurios šeimynėlės!

Manau, jog šis koncertas 
dar sykį patvirtino, kad 
kur menas, ten yra ir veik
la. Draugės ir draugai, dė
kime visas pastangas palai
kyti meną!

Jaunutis

~ .v .v T11 . , A J _ čius nariais, galima juos 
Giįzo is Floridos Antose pakaibinti, kad įsirašytų į 

ir Kazys Sohūnai. Ten jie LDS. §įs pakalas paliktas 
praleido devynias savaites. į Apskrities komitetui rūpin- 

, kad jiedu |Į.įs> q Uem, kurie įrašinės 
! naujus narius, konferenci- 
ijoje nutarta palikti senąjį 
praktišką tarimą galioje — 
mokėti po $2 už įrašymą 
nario. Patsai Centras irgi 
vajininkams prideda, tad 
nariai su ukvata gali šia 
proga pasinaudoti, pasii
mant pinigišką atlyginimą 
už menką darbą. ‘

Nors Apskritis dar nėra

padės surengti Tėvų Dieną 
pietus.

New Haveno tėvai prašo 
apylinkės kolonijų birželio 
15 d. nieko nerengti, 
ir visos dalyvaukite 
parengime. J.

Visi 
mūsų 
S'. K.

Miami, Fla.
Mano kartos žmonės 

sensta, ir anksčiau ar 
liau turėsime keliauti

Pasirodo, kad mūsų ka
talikams Jėzus nebota i'p 
svarbus kaip Fatima. St. 
Patricks draugija turėjo 
susirinkimą, ir filmas buvo 
parodytas. Susirinkime kal
bėta, kad niekas mūsų neiš
gelbės nuo komunizmo, kaip 
tik Fatima. Girdi, reikia 
melstis organizuotai. Jeigu 
taip galinga yra Fatima, 
tai kam bereikia armijos ir 
bilijonų dolerių apsiginkla
vimui?

kius po pusantrų metų sun
kios ir skaudžios ligos.

Atsilankė gražus būrelis 
draugų ir draugių palinkėti 
jam greičiau sustiprėti. Ir 
susėdę aplinkui stalą, ap
krautą visokiais skanumy
nais, sudainavome Jurgiui 
jo gimtadienio dainelę. O iš 
jo akių net džiaugsmo aša
ros išriedėjo, kad jo drau
gai ir draugės, kurių jis bu
vo taip išsiilgęs, jo nepa
miršo.

Draugai Paltanav i č i a i 
sveiki būdami niekados ne- 
apleisdavo parengimų bei 
susirinkimų. Tuo tikslu 
Jurgis pasveikino Vilnies 
dalininkų suvažiavimą su 
penkiais doleriais, linkėda
mas Vilniai gyvuoti dar il
gus metus.

Aplankėme draugę M. Ge- 
ležinienę, kuri jau sveika. Ji

lėktuvas padegė anglų alie
jaus laivą “San Flaviano”, 
12,300 tonų įtalpos. Laivas 
buvo Balikapano prieplau
koje, Indonezijoje.

Panama. — Panamos gy
ventojai nepas įtenkinę 
Jungtinių Valstijų elgesiu, 
nes jos kišasi į šalies vidaus 
reikalus.

: NAMŲ SAVININKAMS

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

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

: Tel.: JA. 4-4576

visi ___
yč" biedna, bet išlaidų visados, ttociety qUV0 surengusi ais- 
pas yra. Šį kartą New Haveno kinimą apie vėžio ligą. Pub-

■D j-

$75 dėl padidinimo iždo.1 Dalyvavo astuoni
Dalyviai Jų kuopai Išreiškė ■ daktarai. Atsakinėjo į klau

simus, aiškindami, kaip ap- 
įsišaugoti nuo tos pavojin
gos ligos. Ragino žmones

Medical Forume Cancer 
Society buvo surengusi aiš-

Abrahomą ant lo ska vos kuopa įteikė gražią sumą— pj<os susįrįnko
duonos!

Pastaruoju laiku pusėti
nai serga, nors vaikščioti 
gali, draugas Stanley Mei- 
son, o ir jo žmonos Marijo
nos sveikatėlė nepergeriau
sia, bet ji pasikalbęt-padis- 
kusuot mėgsta, ir tas jai se
kasi.

Taipgi aplankėme Mari
joną Skusevičienę, kuri jau 
apie aštunti metai serga 
artritu ir nervų liga. Jai 
labai dreba rankos, 
minom? kiek galėdami.

Klubo susirinkime teko 
matyt draugę Nelę Tamo
šiūnienę, kuri buvo apsiri
šusi žandą. O tai dantų ir 
žandikaulio “trubelis.” 
lyginti su mumis, ji 
dar jaunesnės kartos 
teris.

Kiek anksčiau brookly- 
nietė Aimontienė buvo rim
tai susirgusi ir ligoninėje 
teko kiek pagulėti.

Visiems ligoniams linki
me kuo greičiausiai pa
sveikti ir gyventi šimtą me
tų saulėtoje Floridoje.

Miamės Lietuvių Soma
lis Klubas turi jau 73 na
rius.

Mano ir kitų Klubo narių 
sveikatėlė kol kas sustovi 
labai gerai.

V. J. Stankus

apie 800.
žymūs

T

šiltą padėką už kuklią do
vana.

LDS Centro sekretorius
J. Siurba dėstė iškilusį nusiimdinėti X-ray, kad ne- 
klausimą Įsirašantiems 'ant būtu per vg]U- Patarė, jei- 
“step rate” lenteles. Jislie- Igu įau atsiranda kur nors 
te ir laimėjimą. Kadaise SpU0(ras ir pradeda augti, 
šiai organizacijai buvo pri- greitai eik pas gydytoją, 
mestas nedoras vardas. pa-|'ygžys išsivysto negreitai—

te ir laimėjimą. Kadaise

bar ši nerimta dėmė nuim
ta, tad visus ragino susirū- 

Sura-Įpinti pakviesti išsibrauku-

Pa
yra 
mo-

sius narius grįžti į LDS, 
nepamirštant gauti ir nau
jų narių.

Apskrities komitetas per
rinktas. Kai kurie liko ti-e 
patys, bet ir naujų darink- 
ta. Sekanti konferencija 
vėl bus laikom'a Bridgepor- 
tc.

Neperdaųg narių yra ser
gančių. Palinkėta j i e m s 
greitai susveikti, o mirusie
ji pagerbti minutei atsisto
jimu.

Bridgeportiętės, veikiau
siai, visos LDS narės sve
čius pavaišino. Ne veltui 
jos susilaukė šiltos padėkos 
nuo visu svečių.

Vikutis

per pirmuosius 12 mėnesių 
žmogus nieko nejaučia. Tik 
vėliau pradeda jausti.

Darbininkai žmonės turė
tų dalyavuti tokiuose pa
rengimuose, nes ten duoda 
gerų pamokymų, kaip apsi
saugoti nuo vėžio.

Riverside, Conn. - 
P. Swain, buvęs 
žurnalo redaktorius.

— Mirė 
Power”

Mūsu metinis banketas 
jau arti. Komisija gerai 
darbuojasi. Banketas bus 
šaunus. Ar lis, ar snigs, 
banketas vis tiek įvyks. 
Kviečiame draugus ir prie- 
telius dalyvauti. Jeigu bus 
geros pasekmės, bus mūsų 
“Laisvutei” paramos. Ir 
mūsų kaimyniškų miestų 
lietuviai kviečiami atva
žiuoti pas mus pasilinks
minti.

Banketas įvyks Maple 
parke gegužės 18 dieną.

S. Penkauskas

KAS CIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne
ilsi kvėpdama s 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.

t

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

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

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

DR. ALG. M ARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

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.
j (Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St;, New York 11, N. Y., Telephone CHelsca 3-2583
(arti subways) (tarp 6th ir 7 th A ves.)

Mes esame gavę nuo Intourist iš Maskvos oficialų leidimą siųsti pakus tiesiai j 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. 

Paka: gali būti asmeniškai pristatomi arba atsiunčiami jer jaštą.
Atdara kasdien nuo 9 A.M. iki 6 P.M. Sekmadieniais iki 4 P.M. Mūsų klientų 

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

Phone: YU. 2-0880. 832 Fillmore Ave., Buffalo 6, N. Y. MOhtiwk 2674.

900 Literary Road
Cleveland 13, Ohio

* Tel. TOwer 1-1461 
110 E. 7 Street, New York, N. Y

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

South Boston. Mass.✓
Gegužinis Parengimas

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

Rengia LLD 2-ros kuopos Moterų skyrius.

Įvyks Sekmadienį

Gegužės 4 Mavo
Salėje 318 Broadway

Bus duodami skaniai pagaminti pietūs 
ir bus graži programa.

Kaip matote, šis parengimas yra l^bai 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

5 pusl.-Laisve (Liberty)-Penktadien., geg. (May) 2, 1958



Sveikina vilniečių 
suvažiavimą

Vilniečių suvažiavimą, 
įvyksiantį geg. 4 d. Čikago
je, sveikina dar sekami as
menys, pridėdami dovanė
lių:
Po $5:

J. Jordan
S. Radusis
K. Milenkevičius

Po $3:
N. Ventienė

Po $2:
S. Griškus
J. Vinikaitis

Po$l:
Sofija Petkus
A. Mureika
K. Karpavičienė
Viso su sveikinimais su

dėta $131.00. Pinigai pasiųs
ti Vilnies administracijai.

Labai dėkoju visiems lais- 
viečiams, kurie pasveikino 
vilniečius ir įteikė dovanė
lių. Gerai žinau, kad dauge
lis rytinių valstijų pažangių 
lietuvių savo sveikinimus ir 
dovanėles vilniečiams pa
siuntė patys.

R. Mizara
PS. Aną dieną aukotojų 

sąraše įvyko paklaida: Lil
lian aukojo $2, o ne $3, kaip 
buvo skelbta.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

se jau yra įsidiegusi sveika 
mintis, jog atominėmis bombo
mis lošimas sudaro baisiausią 
pavoj ų ?’

Neverkiu, nesiskundžiu, bet 
ir nutylėti negaliu. Aną die
ną mano krisluose padaryta 
trumputė pastaba, kad būtu 
sveika ir naudinga nors porą 
desėtkų bilijonų dolerių iš 
militarinio biudžeto pasukti į 
kovą su depresija, labai skau
džiai užgavo menševikų Ke
leivį. Taip pat gaunu barti 
už tai, kad išsitariau už orga
nizavimą bedarbių tarybų. 
Bedarbių tarybos, girdi, tiesiai 
iŠ Maskovs importuotas tavo- 
ras I

Keleiviniai peckeliai nežino 
nė to, jog bedarbių tarybos 
anais depresijos laikais suvai
dino didžiausią rolę Ameriko
je. Jeigu šiandien turime be
darbių apdraudą, tai pirmoje 
vietoje dėka tos didvyriškos 
ir milžiniškos kovos, kurią 
tais laikais vedė bedarbių ta
rybos. Maskva čia nebuvo im
portavusi nė vienos tarybos.

Dabar dėl poros desėtkų 
bilijonų dolerių. Taip pasiel
gus, šaukte šaukia Keleivis 
(bal. 30 d.), “bedarbių skai
čius krašte dar labiau padidės, 
nes bilijonai skiriami kariš
koms išlaidoms parūpina dar
bų įvairioms pramonės ša
koms.” •

čia tai jau bus arba visiš
kai sapaliojimas pablūdusio, 
arba amžino ignoranto.

Vietoje vieno karinio laivo, 
būtų galima pastatyti dešimt 
paprastų laivų, arba įrengti 
vieną didžiulę ligoninę. Vie
toje vienos atominės bombos, 
galima būtų pastatyti ištisą 
gatvę gyvenamųjų namų. Ten 
darbo rastų dešimt ir gal šim
tą kartų daugiau darbininkų.

Aną dieną jau ir pats pre
zidentas Eisenhoweris už gal
vos susidėjęs rankas šaukė, 
kaip daug visko praryja karo 
dievaitis. Net jis išrodinėjo, 
kiek daug visokių gėrybių už 
tuos pinigus būtų galima įsi
gyti.

Na, o menševikai šaukia: 
Nevalia mažinti militarines 
išlaidas, nes darbų( neteksime! 
Tegu viską suėda militarinis 
biudžetas, tai nebus depresi
jos, tai bus darbų!

Jau nekalbant apie tokios 
menševikų pozicijos nežmoniš
kumą, žiaurumą, brutališku- 
mą, joje nė krislelio nesiran
da sveiko ekonominio apskai
čiavimo.

DIDYSIS NEW YORKAS
Blew Torko mieste
po lietaus—ežerai

t

Labai keista
auto nelaimė

Westchester apskrit y j e,
■ ant 137 kelio, auto nelaimė
je tapo užmuštas advokatas 

; Thomas Perry, 41 metų am
žiaus. Jį užmušė jo žmona 
Dorothy Perry, 37 metų.

Vyras važiavo automobi
lyje, ° jo žmona iš priešakio 

j atvažiavo didesniu “station 
' wagon”, ir taip smogė, kad 
vyras buvo užmuštas vieto- 

|je. Moteriškė nedaug tesu- 
| žeista.

Slapti policininkai tyrinė
ja nelaime, nes advokato 
moteris skirtingai aiškina 
jos priežastį.

Perry’iai turi tris vaikus.

Ar pakels kainą 
už važiuotę?

New Yorkas buvo išgar
sėjęs, kad turi žemą važiuo- 
tės kainą. Bet dabar moka
me po 15 centų. Prieš kelis 

i metus įvedė “tokenų” siste
mą, tai yra metaliniu rutu
liukų, kuriuos įdedame į 
automatiškas mašinas, įei
dami į važiuotės sistemą.

Pereitais metais Transit 
Authority skelbė, kad nuo 
važiuotės buvo like keli mi
lijonai dolerių pelno. Bet 
dabar jau skelbia, kad su 
birželio 30 diena turėsime 
$8,500,000 nedatekliaus. Iš 
kur padengti nedateklių? 
Praeitis iau parodė, kad to
kiais atsitikimais kelia va
žiuotės kainą.

NUŠOVĖ Už“NEGRAŽŲ 
PAŽIŪRĖJIMĄ”

Ramon Serra, 20 metų 
amžiaus, vadovas jaunuolių 
“Egiptian Crowns” gaujos, 
nušovė M. Ramos. 17 metų 
jaunuoli. Areštuotas prisL 
pažino. Sakė, kad eina “vai- 
na” už teritoriias tarpe 
“Egiptian Crowns”, “Kings- 
men”, “Bronx Dragons” ir 
“Sinners” gaujų.

— Jis į mane piktai pa
žiūrėjo, tai ir nušoviau, — 
sakė Serra.

Areštuotas laikosi išdi
džiai, tartum garbės darbą 
atlikęs.

PLANUOJA STATYTI 
NAUJŲ GYVENNAMIŲ
Miesto majoras R. Wag

ner paruošė planą statymui 
už $150,000,000 nauiv gy- 
vennamiu. Tie namai užim
tu net dvidešimties bloku 
plotą į vakarus nuo Central 
Parko.

Jis tą planą pateiks mies
to finansinėm komitetui ir 
kreipsis paramos į federali- 
nę valdžią.

San Francisco, Calif. —
Mirė Dr. Otto Barkan, bu
vęs akių specialistas.

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

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

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

NJEWARKO RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. blEN£.
SECOND AVE. RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAI)., 9 V. R. IKI 1 V. DIENĄ.

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

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

L

namų žmogus prigėrė. Tie
sa, jis buvo senas, virš 60 
metu, bet vandens buvo 
septynios pėdos, tai užten
kamai ir geram plaukikui 
pasimaudyti. Kada vanduo 
nusekė, tai gatvėje trys stu- 
bos nuo jo gyvennamio su- 
rado .jį negyvą.

Kodėl taip yra? Todėl, 
kad miestas “neturi pinigų” 
ir nesuveda vandentekiu ♦ 
gatvių apsausinimui. Vieto
mis ant kampų išrausė duo
bes, uždengė geležinėmis 
grotomis, na, ir “džiaukitės 
piliečiai!” O kitur nei to 
nėra. Miesto ponai sako: 
“smėlėta žemė, tai sugers 
vandenį”. Bet kaip “su
gers”, jeigu gatvės išgręs- 
tos cementu ir asfaltu? Pir
miausiai vanduo subėga į 
namų skiepus, o paskui už- 
plauna ir gatves.

Ir taip kenčia Queens pa
vieto gyventojai. Jie gi mo
ka miestui daug aukštes
nius taksus, negu kitų mies
to rajonų. Ponai sako: “jūs 
gražiau gyvenate, turite 
platesnes gatves”.

Tiesa, čia namai naujesni, 
gatvės platesnės, nemažai 
medžių ir daugiau tyro oro. 
Bet kada padangė apsiniau
kia, griaudžia ir žaibuoja, 
tai daugelio “dūšia krausto
si i kulnis”, t-

O visgi piliečiai tą galėtų 
pataisyti. Yra namų savi
ninkų organizacijos, demo
kratu irTepubl’konų klubai, i 
Tų klubų “bosai” labai daug • 
prižada, kada artinasi rin-' 
kimai. Ar nereikėtų jiems; 
priminti apie mieste “eže
rus”, apie “death bowl”?

Laikas veikti! Gal būtų 
gerai, kad ir patį miestoI 
majorą Wagnerj kas nors 
atgabentų į Queens, po lie
taus.

Queens pilietis

Gal būti nuostabu, kaip 
didžiausiame A m e r i k o s 
mieste New Yorke gatvėse 
atsiranda “ežerai”. Bet tai 
nėra išgalvojimas. Po kiek
vieno didesnio lietaus, 
Queens paviete, kuriame 
gyvena arti dviejų milijonų 
žmonių, didelė dalis būna 
apsupta “ežerų”.

Štai pereitą antradienį 
buvo smarkus lietus, prilijo 
arti dviejų colių vandens, ir 
Queens, miesto dalyje atsi
rado “ežerai”.

Į aukštesnio mokslo mo
kyklą susirinko studentai, 
bet kada po pamokų išėjo 
ant laiptų, tai prieš mokyk
la buvo “ežeras”.

Tokie rajonai, kaip Ja
maica, Hollis, Queens Vil
lage, Astoria, St. Albans, 
Springfield Gardens, Ros- 
dale, Flushing, Belmont ir 
Bellerose dažnai nukenčia 
nuo vandens.

Ew. Bashour sako: “Aš! 
visada prie garažo laikau | 
laivelį; kad potvynio laiku 
gelbėtis su šeima, kaip gei
bėjos! Nojus”. Dienraštis 
“Long Island Daily Press”, 
balandžio 29 d., įtalpino vi
są eilę paveikslų, apsemtų 
vandens gatvių ir rašo: 
“We need a rowboat to 
cross the streets”. Gatvės 
apsemtos vandens, automo
bilių tik stogai kyšo iš jo.

212-tą gatvę, Queens Vil
lage dalyje, jau vadina 
“Death lake” arba “Death 
bowl”, nes ten vasario 28 
diena eidamas linkui savo v

MOKYKLOJE NUŠOVĖ 
15 METŲ JAUNUOLĮ
Massapequa,Y. Y. —Long 

Island saloje, Massapequa 
vidurinėje mokykloje, B. 
Zafor, 15 metų jaunuolis, 
nušovė T. Wall, taip pat 15 
metų mokinį. Zator suimtas 
ir laikomas be kaucijos. Jis! 
sako, kad Wall buvo “labai 
įkyrus”.

VAN CLIBURN BUS 
TELEVIZIJOJE

Gegužės 25 dieną Van 
Cliburn dalyvaus Steve Al
len televizijos programoje. 
Šis jaunuolis Maskvoje iš- 
laimėjo pirmąją dovaną pia
no varžybose.

Ar Turite Televizijos Bėdų?
Kodėl turėti prastą rodymą? 

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

County Radio-T-V
Service

716 Richmond Ave.
Port Richmond, S. I. 

Gibraltar 8-0850.

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

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

/ . . . ' - - — ------ 1 -- -
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t Bijosi jaunuoliu 
vakacijy

S. P. Kennedy, policijos 
komisijonierius, sakė, kad 
laike ateinančių ; jaunuolių 
vakacijų gali būti daug ne
smagumo.

Jis. nurodė, kad su kiek
vienais metais jaunimo tar
pe vis didėja prasikaltimai. 
1952 metais New Yorkoj 
mieste jaunuoliai nuo 16 iki' 
20 metų amžiaus papildė 
14,500 prasikaltimų, o 1957 ! 
metais jau 25,268.

Kennedy nurodė, kad lai
ke jaunuolių vakacijų nebus 
duota policijai vakacijų. Po
licijos kiekis bus dar- dau
giau padidintas. Tuo pati 
kartu ragino tėvus savo | 
jaunuolius išsiųsti į kempes, j
I-------------------------------------------------------------------- --—— I

45,000 MINĖJO IZRAELIO 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 
Į Polo Grounds susirinko 

virš 45,000 žmonių naminė- 
jimui Izraelio nepriklauso-i 
mybės 10 metų sukakties. 
Kalbas sakė žymūs žydų 
tautos kalbėtojai ir Ameri
kos politikieriai. Dalyvavo 
ir buvęs Izraelio armijos 
vadas generolas M. Dayan.

PATARNAUJAME
Vestuvėms, Baliams, Parems ir 

Kitokiems Pokiliams.
ANTUNS

96-48 Springfield Blvd.
Queens Village, N. Y.

Paminėkite šį skelbimą dėl 
specialaus patarnavimo.

IIO. 8-6400

PAMINKLAI
S. & S. MEMORIALS

Tinkami Paminklai 
Visose Kapinėse 

Lengvi Išmokėjimai
Visi Paminklai Certifikuotl 

ir Garantuoti.
602 Greenwich St.

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

John Hurley Sons
Išdirbėjai visokių šepečių

Taipgi 
šepečiai Specialem Mašinom 

Pilna Garantija
51 Wyiona St., Brooklyn. 

AP. 7-0600.

John Krauss, Ine.
-117-0!) Liberty Avė.
Richmond Hill, N. Y.

(Smulkmeniškas pardavinėjimas)
MĖSOS IR VVURSTWAREN

1241 Ashland Ave.
Chicago 23, Ill.
HUmbold 6-2818

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

AIDO CHORO

IUBILIEJIRIS KONCERTAS
Choras su Solistais Statys Vieną žavingą Aktą iš Operetės 

“KORNEVILIO VARPAI“
Tai Bus Atžymejimas Aido Choro 45-rai metų Jubiliejaus

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

SEKMAD„ GEGUŽES (MAY) 4,1958
LIBERTY AUDITORIUM

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

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 sukaktį.
f

Koncertas prasidės 3.30 vai. popiet. Įžanga $1.50 asmeniui'

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Lietuvių Mono Sąjungos 2-ra Ap
skritis rengia gražų pavasarinį kon
certą, sekmadienj, gegužės 18 d. 
Programos atlikime dalyvaus Hart
fordo, Montello ir Worcesterio me
nininkai. Pradžia 2 vai. dieną. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkes 
dalyvauti šiame koncerte. Salėje 29 
Endicott St. Rengėjai. (50-52)

BROCKTON, MASS.
Sekmadienį, gegužės 11 d., ma-j 

tysite 3-jų aklų operetę KADA i 
KAIMAS' NEMIEGA. Suvaidins] 
Worcesterio Aido Choras, vadovau
jant Jonui Dirvcliui. Rengia Liet. 
Taut. Namo D-vė, viršutinėj salėj, 
668 N. Main St. Pradžia 2 vai. 
dieną. Išgirskite gražių dainų ir 
jaukaus humoro. Parašė V. aRila, 
muziką sutaisė Daratėlė Yuden. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. (51-53)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas jvyks ge

gužės 5 d. Lietuvių Taut. Namo 
kambariuose. Nariai prašomi da
lyvauti, turime svarbių reikalų ap
tarimui, kaip tai Laisves piknikas 
ir kiti reikalai. Geo. Shimaitis.

(51-52)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimaš jvyks 

trečiad., gegužės (May) 7 d., 7:30 
v. v., Liberty Auditorijoj, 110-06 At
lantic Avė. Nariai prašomi daly
vauti. Bus balsavimas LDS Centro 
valdybos sekamam terminui, rinki
mas delegatų j LDS seimą, kuris 
įvyks Pittsburghe liepos mėn. ir tu
rime kuopos reikalų aptarimui. 
Kom. (51-53)

NEW HAVEN, CONN.
Šeštadienį, geg. 3 d., įvyks Ge

gužės Pirmosios apvaikščiojimas. 
Pradžia 8 v. v. Peoples Center, 37 
Howe St. Bus žymus kalbėtojas. 
Auka 50c. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyavuli. Rengėjai.

(51-52)

LDS 1 kp. metinis banketas įvyks 
gegužės (Mfty) 10 d., 7.30 vai. vak., 
Liberty Auditorijoj, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill.

Šis banketas bus nepaprastas, 
kadangi Alex Velička, 1 kuopos pre

zidentas, gamins patrovas šiam ban
ketui. O jis pei daugelį metų paty
ręs tame darbe. Taigi kviečiame 
skaitlingai atsilankyti, ir patirsite, 
kad maistas skaniai paruoštas. •»*

Rengėjai

WATERBURY, CONN.

Vietinė LLD 28 kuopa laikys Sa
xo antrąjį susirinkimą gegužės 3, 
penktadienio vakare, 8 vai. Bus 
laikoma 103 Green St. salėj. Lauk
sime gražaus būrelio žmonių, nes 
reikės daug nutarimų atlikti. Rei
kės nustatyti gaires x'asarinei veik
lai. Prašom visų narių atsilankyti 
ir atsivesti naujų, kad padidint mū
sų skaičių. Gaspadines prirengs ir 
arbatėlės. Kuopos korespondentė.

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
jvyks antradienį, gegužės 3 d., 7:30 
\al. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes 
bus rinkimai Centro Valdybos Ir 
Seimo delegatų. Kurių duoklės ne
užmokėtos, malonėkite ateiti ir užsi. 
mokėti, kad nesusispenduotumėt.

Valdyba <52-53)

Randoi’, Pa. — Mirė Dr. 
J. Rodman, operacijų reika
lais. specialistas.

►

i MATTHEW A
| BUYUS
* (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St
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