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KRISLAI
Jau ir jie mūsų nebemyli. 
Ir vėl jie prabilo. 
Lazda prieš sportą. . 
Logika aukštyn kojomis. 
Ir čia baisi nelygybė. 
Vandalizmas.
Nupirktieji draugai.

A. Bimba

Jau nauji vėjai pradėjo pūs
ti iš Kanados. Skaičiau pra
nešimą, kad jau ir kanadiečiai 
i; e b e m y 1» amerikiečių.

Amerikiečiai perdaug visur 
v/|)si kiša. Jie savo rankose 
laiko visą Kanados gyvenimą.

Apie tai negali būti jokios 
abejonės. Nueik Kanadoj i 
krautuvę ir surasi, kad 90 
procentų daiktų yra kilę iš 
Jungtinių Valstijų.

Nesąmonė kalbėti apie Ka
nadą kaipo nepriklausomą 
šalį.

Ir vėl prabilo Amerikos; 
mokslininkai. Jų Federacija 
sako: Sulaikykime atominius 
bandymus! Greitai gali būti 
per vėlu !

Štai kas gali atsitikti. Ato
minius ginklus tuojau išmoks 
ir galės pasigaminti visos ša
lys. Atsiras idijotų, į kurių 
rankas pateks kai kurių šalių 
vadelės. Kas sulaikys juos 
nuo švaistymosi atominėmis 
bombomis ?

štai įdomus pavyzdys. New 
Ycrko miesto parkų depart- 
nie/ntas prašo pridėti penkias
dešimt tūkstančių dolerių puo
selėjimui sporto idėjos tarpe 
jaunimo.

Miesto ponai vilkina ir abe
joja. Pinigų nesuranda!

Bet štai bus pastatyta nauja 
policijos akademija, kur la
vins jaunus vyrus būti smar
kiais policistais, mokėti lazdą 
gerai sukti aplinkui galvą.

Akademijos pastatymas ir 
įrengimas lėšuos septynis mi
lijonus dolerių. Čia pinigų 
randasi!

Mūsų FBI galva ponas Ed
gar Hooveris paskelbė naują 
filosofiją. Jis sako, kad užsi
darymas “The Daily Worke- 
rio” aiškiai parodo, kad Ame
rikos Komunistų Partiją valdo 
Sovietai iš Maskvos!

Nei proto, nei logikos. Ko
dėl Maskva norėtų, kad Ame
rikos komunistai neturėtų 
dienraščio? Tik iš pono Hoo- 
verio galvos gali išplaukti to
kia kvaila filosofija.

žiūrėkite, kas dedasi: Imant 
proporcionaliai, nedarbas tar
pe Amerikos juodųjų žmonių 
yra dvigubai didesnis, negu 
tarpe baltųjų žmonių.

Ir čia tie žmonės daugiau- 
šia skriaudžiami. Jų gi nusi
dėjimas yra tik tame, kad jų 
odos spalva juoda, o ne balta.

Kas nors pamatiniai bloga 
su tokia ekonomine ir sociali
ne sistema.

Dar nebuvome girdėję to
kių prajovų, kokie dedasi Ita
lijoje. Amerikiečiai kariai, 
kurių ten, matyt, yrą tūkstan
čiai, plėšo nuo sienų ir drasko 
politinių partijų rinkimines 
proklamacijas ir kandidatų 
sąrašus.

Daugiausia nukenčia komu
nistai.

Tįai negirdėtas vandalizmas, 
kišimasis į kitos šalies vidinius 
rJJkalus.

Skandalas toks didelis, kad

Turėsime
alkanu "breadlines"

“Liaukitės lošę ugnimi?’ sako 
indonęzij vadas Sukamo

AFL-CIO siūlo planą 
kovai prieš nedarbąr

New Yorkas. — Dienraš
tis “New York Post”, gegu
žės 2 d., išspausdino savo 
specialio korespondento iš 
Washingtono sekamą žinią:

“Tu žmonių skaičius, ku- 4, V f

riems valdžia turi veltui 
duoti maisto, jau 21 pro
centu yra didesnis, negu 
metai atgal buvo. Taip pa
skelbė Žemdirbystės depart- 
mentas.

“Jau 4,370,000 žmonių yra 
tokioje padėtyje, kad turės 
veltui gauti duoną, sviestą, 
sūrį, pieną, ryžius, kviečių

Grupuojasi dėl 
būsimą rinkimų

Washiigtonas. — Kongre
se jau pasidalino demokra
tai ir republikonai, nes ru
denį bus kongresmanų rin
kimai. Abidvi partijos sten
giasi tik sau politinio kapi
talo pasidaryti.

Ruošiasi ir prie 1962 m. 
prezidentinių rinkimų. De
mokratai vis dažniau iškiša 
Dean Acheson, kaipo būsi
mą savo kandidatą į prezi-i 
dentus ir Stevensoną į vice
prezidentus.

Numatoma, kad Eisenho- 
weris neišbus pilno prezi
dento termino, bet užleis 
vietą Niksonui, kad jis. pa
sigarsintų, kaipo būsimas 
republikonų kandidatas į 
prezidentus.

SUKILĖLIAI KARIAUJA 
AMERIKOS GINKLAIS
Jakarta. — Indonezijos 

Vyriausybė paskelbė, kad 
sukilėliai y r a ginkluoti 
Amerikos ginklais. Valdžios 
armija suėmė daug ginklų 
ir amunicijos, kurie turi 
ženklus: “Made in U.S.A.”.

Indonezija žino, kad R. S. 
Hirsch Co. iš San Francis
co buvo pasiūlius sukilė
liams 50,000 šautuvų ir 
15,000,000 patronų. Jungti
nių Valstijų valdžia sako, 
kad tai netiesa.

Kairas. — Dienraštis “Al 
Ahram” rašo, kad Sovietai 
sutinka, jog Izraelis blogai 
daro, klausydamas Vakarų 
ir veikdamas prieš arabų 
tautą.

jau net iš Washingtono pa
siųstas įsakymas mūsų ka
riams Italijoje mesti tą vanda
lizmą.

Ten, kur yra mūsų karinės 
bazės, mūsų kariai jaučiasi 
šeimininkais. O tokių bazių 
pribarstyta visuose kapitalisti
nio pasaulio kampuose.

Lebanon as sako: Duokite 
mums daugiau pinigų, arba 
mes nebebūsime jūsų drau
gais.

Bolivija sako vice-preziden- 
tui Nixonui: Mums reikia 
daugiau jūsų paramos.

Tos dvi šalys dar nėra Jung
tinėse Tautose pakėlusios ran
kos prieš Jungtinių Valstijų 
politiką ir pasiūlymus. 

miltus ir kukuruzu maista. 
Taip sako tas patsai depart- 
mentas”.

Dalykas yra tame, kad iš 
5,200,000 bedarbiu didesnė Z Z C
pusė jau greitai bus išėmę 
visą nedarbo apdraudą.

Pagal valstijas jų yra se
kamas skaičius: Mississippi
— 569,878, Puerto Rico — 
552,266; Pennsylvania — 
531,323; Michigan — 284,- 
043; Arkansas — 263,799; 
Tennessee — 231,315; Okla
homa — 217,066; New York
— 201,736, ir kitose valsti
jose po mažiau.

Sovietai reikalauja 
darbo, o ne žodžių

Maskva. — Tarybų Są
junga įteikė notas Anglijos, 
Francūzijos ir Jungtinių 
Valstijų ambasadori a m s. 
Reikalauja, kad Vakarai at
sakytų, ar jie tikrai rengia
si prie viršūnių konferenci
jos, ir užtikrintų, kad tokia 
konferencija greitoje atei: 
tyje įvyks. . . ,

Kaip žinome, tai Tarybų 
Sąjunga daug kartų išdėstė 
savo poziciją apie viršūnių 
konferenciją. Dabar ji nori, 
idant tais reikalais ir Vaka
rai aiškiai pasisakytų.

ROMBINIAI “B-47” 
LĖKTUVAI JAU BLOGI
Washingtonas. — Karinis 

orlaivynas turi pasigaminęs 
1,400 didelių bombinių lėk
tuvų “B-47”. Kiekvieno pa
gaminimas kainavo po 
$1,900,000. Jie yra 100 tonų, 
liemuo turi 107 pėdas, spar
nai 116 pėdų. Dabar karo 
viršininkai paskelbė, kad 
“reikia juos pertaisyti”. 
Bus naujų išlaidų.

SOVIETAI STOJA Už 
KIPRO LAISVĘ

Londonas. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruščio
vas pasisakė už Kipro salos 
žmonių apsisprendimą. Jis 
sakė: “Mes tikime, kad 
kiekvienos tautos žmonės 
turi teisę patys valdytis”.

Kipras nori nusikratyti 
anglų viešpatavimo.

NATO NARIAI REMIA 
DULLESO PLANĄ

Copenhagenas. — NATO 
konferencijoje Dulles lai
mėjo pergalę. NATO nariai 
parėmė jo planą viršūnių 
konferencijos reikalais. Jie 
pasisakė - už tai, kad am
basadoriai ir technikai turi 
teisę svarstyti visus viršū
nių konferencijos klausi
mus. Reiškia, dar daugiau 
bus kliūčių viršūnių konfe
rencijai.

Bonna. — Automobilio 
nelaimėje užsimušė Otto 
Abetz ir jo žmona. Abetz 
buvo Vyriausias Hitlerio 
viršininkas Francūzi joje 
1940—1944 metais.

Bandungas. — Sukamo, 
Indonezijos prezidentas, 
čionai sakė ilgą kalbą. Tar
pe kitko, jis sakė: “Dabar
tinė Čiang Kai-šeko lėktuvų 
avantiūra į mūsų , šalį yra 
surišta su Jungtinių Valsti
jų politika”.

Sukamo kalbėjo apie In
donezijos liaudies istoriją ir 
ir atgavimą nepriklausomy
bės. Jis kreipėsi į Jungtinių 
Valstijų valdžią apsigalvoti 
ir pake’sti savo nusistaty
mą linkui Indonezijos, kol 
dar nėra pervėlu. Jis sakė:

“Kuomet kitų šalių var
das Indonezijoje pakilo, tai 
Amerikos aptemo. Tarybų 
Sąjunga remia Indoneziją 
jos ginče su Hollandija 
Naujosios Gvinėjos reika
lais. 1955 m. Azijos-Afrikos 
šalys savo konferencijoje tą 
pati padarė. Bet Amerikos 
valdžia elgiasi priešingai...

“Indonezija, kuri turi 84,- 
000,000 žmonių, pasirinko 
liaudies demokratijos kelią. 
Mes nenorime kopijuoti nei 
Tarybų Sąjunga, nei Jung
tines Valstijas. Ir mes dau
giau nebesame užsi e n i o 
valstybės valdomi... Ameri
koje mus kaltina komuniz
me, kuomet mūsų demokra
tinė visuomeniška santvar 
yra pagrįsta liaudies teisė
mis...

Kinija reikalauja 
trauktis iš Korėjos

Pekinas. — Kinija jau iš
traukė iš Šiaurinės Korėjos 
apie 100,000 savo karių. Ji 
reikalauja, kad ir Amerikos 
armija, kuri tebėra Pietinė
je Korėjoje, tuojau iš ten 
pasitrauktų.

Kinija savo pareiškime 
sako, kad laikymas ten A- 
m e r i k o s armijos, vardu 
Jungtinių Tautų, yra oku
pacija Korėjos teritorijos ir 
sudaro taikai pavojų.

AMERIKA JAU BANDO 
ATOMINES BOMBAS
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų karininkai jau 
pradėjo bandymus atominių 
bombų Ramiajame vande
nyne. Karininkai sako, jog 
bombos yra galingos. Japo
nijoje ir kitose Azijos šaly
se protestuoja prieš atomi
nius bandymus.

11,000 BEDARBIŲ 
NETEKO APDRAUDOS
Albany, N. Y.----- New

Yorko valstijoje bėgyje vie
nos savaitės 11,000 bedar
bių neteko apdraudos. Jie 
už visą laiką išėmė nedarbo 
apdraudą.' Reiškia, jie ir jų 
šeimos atsidūrė alkanųjų 
eilėse.

Kingston. — Jamaica sa
loje siautėja didelė sausra. 
Galvijai neturi pašaro ir 
miršta. Daug bananų suge
do.

“Mes atsikreipėme į ko
munistinių šalių bloką, kad 
gauti ginglų. Bet tą pada
rėme tik po to, kai Jungti
nės Valstijos atsisakė mums 
jų parduoti...

“Sukilėliai gauna karinių 
lėktuvų iš Taiwano (nuo 
Čiang Kai-šeko), bet jie yra 
Amerikos lėktuvai. Ir jeigu 
ta jų politika sukels ilgą ka
rą Indonezijoje, tai mes iš 
kitur gausime po tris kari
nius. lėktuvus prieš kiekvie
na sukilėliu lėktuvą. 4, c v

“Sukilėliai gauna iš kitur 
laisvanorių. Mes irgi labai | 
lengvai galime jų gauti. Aš j 
turiu daug laiškų iš kitų ša
lių, kur siūlosi mums padė
ti. Taigi, jeigu tam tikri ra
teliai užsienyje ir toliau 
rems sukilėlius, tai kiti 
rems mus, ir tada Indonezi
ja bus. paversta į antrąjį 
Vietnamą arba Korėją, kas 
ves prie trečiojo pasaulinio 
karo... Mes to nenorime...

“Dabartinė Amerikos po
litika, tai pataikavimas Hol- 
landijai, kuri yra NATO na
rė... Mes kreipiamės į Ame
rikos valdžią, kad ji apsi
galvotų ir pakeistų savo nu
sistatymą linkui Indonezi
jos... Aš kreipiuosi į visą pa
saulį: sustokite lošę su ug
nimi Indonezijoje!”

Kinijoje geras 
javų derlius

Pekinas. — Kinijoje pie
tinėse provincijose yra jau 
suvalomas pirmasis šių me
tų derlius. Kviečiai, pupos, 
saldžiosios bulvės gerai už
derėjo. Bus suimta 44 pro
centais daugiau, kaip perei
tais metais. Į žemės ūkį vis 
daugiau pribūna naujų 
traktorių, kombainų ir kito
kių mašinų..

PERU SOSTINĖJE 
PIKIETAVO NIKSONĄ
Lima. —- Kada atvyko 

Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas Niksonas, gatvėse 
virš tūkstantis žmonių jį 
pikietavo su obalsiu: “Out 
with Nixon!” Pikietininkai 
reikalavo Jungtinių Valsti
jų nesikišti į Peru reikalus.

LAOS KOMUNISTAI 
Už KOALICIJĄ

Vientiane.—Princas Sou- 
phanouvong parašė laišką 
Laos valdžiai ragindamas 
ir toliau laikytis koalicijos 
su komunistais. Jis rašo: 
‘Mes remsime valdžių, kuri 
stovės už taiką ir pilną La
oso nepriklausomybę.”

Laose įvyko parlamenta
riniai rinkimai. Komunis
tų balsai žymiai paaugo, 
bet dar pilnos pasekmės ne
žinomos.

Taipei. — Amerika pri
statė Čiang Kai-šekui rake
tų.

Albany, N. Y. —AFL-CIO 
pateikė planą kovai prieš 
nedarbą. Jis susideda iš se
kamų šešių punktų:

(1) Tuojau numušti tak
sus tiems žmonėms, kurie 
turi žemas įplaukas. Nuo 
taksų turi būti palikta ypa- j 
tai $800, vieton dabartinių. 
$600. I

(2) Tuojau šaukti darbi-i 
ninku vadu ir fabrikantų ’ 
konferenciją. Darbo savaitė 
turi būti 35 valandų su ta 
pačia alga.

(3) Kongresas privalo nu

Indonezija jau 
gauna lėktuvų

Jakarta.—Džiuanda, In
donezijos premjeras, pa
skelbė, kad jau gavo pirmą
ją karinių lėktuvų grupę iš 
Tarybų Sąjungos. Atskri
do “jet” mūšio MIG rūšies 
lėktuvai. Jis sakė, kad ne
trukus gaus ir “Iliušino” 
rūšies didelių bombinių 
lėktuvų.

Džiuanda pakartojo pre
zidento Sukamo atsikreipi- 
mą į Ameriką, kad nerem
tų sukilėlių, jeigu nenori 
stumti pasaulį į tretįjį ką
rą, v

EGIPTAS NEPAMIRŠO 
DRAUGŲ IR PRIEŠŲ
Kairas. — Po susitaiky

mo Suezo Kanalo reikalais 
Vakarai puolėsi platinti an- 
ti-sovietinius buletinus.. Bet 
Egipto spauda pareiškė, 
kad to krašto žmonės, labai 
gerai atsimena li956 metų 
Pabaigą, kada Vakarai ka
ru puolė Egiptą, o Tarybų 
Sąjunga jį užstojo.

, PIKIETUOJA JAV 
AMBASADAS

Londonas. — Taikos šali
ninkai čionai piki e t a v o 
Jungtinių Valstijų ambasa
dą, reikalaudami susilaiky
ti nuo atominių bombų ban
dymų. Tokie pikietavimai 
įvyko ir Helsinkyje, Suomi
jos sostinėje, ir Montrealy- 
je, Kanadoje.

PAŠALINO NEGRĘ 
MOKYTOJĄ

N. Little Rock, Ark.—F. 
B. Wright, mokyklų super
intendentas, pareiškė, kad 
Mrs. Patillo, negrė mokyto
ja, pašalinta iš darbo. Jis 
su ja nepanaujino sutar
ties.

Patillo mokytojavo North 
Little Rock Jones High 
mokykloje. Ji yra motina 
vieno negrų studentų, kurie 
buvo persekiojami Central 
High mokykloje..

Londonas. — Mirė Ali So- 
heily, Irano atstovas Angli
joje.

Washingtonas. — Armija 
užsakė $33,000,000 vertės 
trokų. >

statyti, kad mažiausia alga 
i valandą būtu $1.25, vietoje 
$1.00. *

(4) Nedarbo apdraudą 
pakelti 50 procentų į savai
tę ir prailginti nuo 26 iki 39 
savaičių metams.

5) Senatvės pensiją pa
kelti iki $120 mėnesiui, vie
ton dabartinės $108.50.

(6) Federalė valdžia pri
valo paskirti pinigų vie
šiems darbams, kaip tai: 
statybai mokyklų, ligoninių, 
tiesimui naujų vieškelių, li
pių sukontroliavimui ir tt.

Tarybų Sąjungoje 
nepasitenkinimas

Copenhagenas. — NATO 
konferencijoje Vakarų va
dovai susirūpino, kad Ta
rybų Sąjungoje yra didelis 
nepasitenkinimas. Dabar 
aišku, kad Vakarai perdaug 
darė kliūčių viršūnių konfe
rencijai.

“Pravda” ir kiti tarybi
niai dienraščiai rašo, kad 
Vakarai nenori sumažinti 
tarptautinį įtempimą ir eiti 
prie taikingo sugyvenimo. 
Tarybų spauda smarkiai 
kritikuoja ir Jungtinių 
Tautų generalinį sekretorių 
Hammarksjoldą kaipo “Va
karu i ranki”. 4- V V

PERSERGĖJO PRIEŠ 
ATOMINES BAZES

Athenai. — Chruščiovas, 
Tarybų Sąjungos premje
ras, persergėjo Graikiją, 
kad ji neleistų Amerikai 
įsteigti atominių ginklų ba
zes. Jis. pareiškė, kad jeigu 
ii leis, tai, atsitikime karo, 
labai nukentės.

WASHINGTON.—žem
dirbystės sekretorius Ben
son sako, kad jautienos kai
nos jau pasiekė tokį aukš
tį, kad nebegalima įpirkti.

Roma. — Palmiro Togli
atti, Italijos komunistų va
das, jau pradėjo parlamen
tarinių rinkimų kampaniją.

Washingtonas. — Bėgiu 
dvejų metų buvo ore virš 
2,000 lėktuvų susikūlimų.

Nashua, N. H.
MIRĖ -

Trečiadienį, geg. 7 d., mi
rė Jonas Virbickas. Kūnas 
pašarvotas koplyčioj (Ka
zio Kazlausko), 8 Pearl St., 
Nashua. Laidotuvės įvyks 
sekmadienį, 2 vai.. Liet. 
Korp. Kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime žmoną Mi
kaliną ir gimines.

Šią liūdną žinią pranešė 
telefonu hudsonietis * Joe 
Egeris. Apie velionio gyve
nimą ir laidotuves praneš 
vėl’au.

Velionio žmonai išreiš
kiame užuojautą.

L. Adm.
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Dvi įdomios kalbos
PRAĖJUSIO PIRMADIENIO amerikinėje spaudoje 

teko skaityti dvi Įdomias kalbas, sakytas gegužės 4 die
ną. Vieną jų sakė mūsų šalies prezidentas, Dwight Ei- 
senhoweris, o kitą — žymus amerikietis kapitalistas Cy
rus S. Eaton.

Prezidentas kalbėjo Stratforde, Virginijos valstijo
je, prie generolo Robert E. Lee buvusiojo gyvenamo na
mo. (Gen. Lee buvo pietinių valstijų kariuomenės vado
vas Civiline karo metu.)

Ką gi prezidentas Eisenhoweris pasakė?
Jis pasakė, jog JAV negali šiandien gyventi taip, 

kaip gyveno generolo Lee metu arba anksčiau — ’’kai 
jaučiais buvo važinėta”.’ šiandien, priminė prezidentas, 
jau yra sprausminio lėktuvo gadynė.

Pasaulis kasdien vis mažėja, nurodė prezidentas. 
Tautos vis tampa labiau susietos, sujungtos ryšių ry
šiais, todėl Amerika negali numoti ranka į tarptautinę 
prekybą. Prezidentas pasisakė už tai, kad mūsų šalis 
vestų prekybą su plačiuoju pasauliu, kadangi Amerika 
negali gyventi pati viena sau, atsiskyrusi ekonomiškai 
(ir politiškai) nuo kitų tautų.

Žinoma, čia prezidento Eisenhowerio tiesa. Tik 
mums, paprastiems žmoneliams sunku viską suprasti. 
Mums, pavyzdžiui, sunku suprasti, kodėl Amerika, mūsų 
šalis, nesumezga prekybos ryšių su socialistiniu pasau
liu, su Tarybų Sąjunga, su Kinijos Liaudies Respublika 
ir kitomis socialistinėmis šalimis?

Tiesa, norint sėkmingai prekiauti su minėtomis šali
mis, reikėtų visų pirmiausia (Kinijos atžvilgiu) pripa
žinti Kinijos Liaud’es Respubliką, sumegsti su ja ir diplo
matinius ryšius. To kol kas mūsų šalis dar nepadarė. No
rint sėkmingai prekiauti su Tarybų Sąjunga, reikėtų 
kiek tiek sušvelninti (jei nevisai panaikinti) šaltąjį karą.

Kodėl tai nėra daroma?

CLEVELANDIETIS kapitalistas Cyrus S. Eatonas 
kalbėjo (per radiją ir televiziją) iš Pugwash, Nova Sco
tia, priklausančios Kanadai.

Mr. Eaton smerkė šnipinėjimą, šniukštinėjimą, puo
limą nekaltu Amerikos žmonių — visuomenininkų, darbo ■ 
unijų veikėjų, švietėjų, mokslininkų.

Milijonierius nurodė, jog šiandien Amerikoje šnipų 
tinklas yra kur kas tvirtesnis, tirštesnis negu buvo Vo
kietijoje, Hitleriui viešpataujant. FBI giriasi, didžiuoja
si, būk jie puola komunistus, bet kiek čia tų komunistų 
Amerikoje esama? Visai nedaug. Gi pinigų “komunis
tams gaudyti” išleidžiama milijonai. Tam tikslui palaiko
ma armija žmonių-agentų, gaunančių iš valdžios didžiu
les pinigų sumas. Tie agentai kliudo mokslui, nes jie ir 
mokslininkus puola, neleidžia jiems laisvai galvoti ir 
veikti, šnipai ir visokie kitokie raudongaudžiai agentai 
nepakelia mūsų šalies nei ekonomikos nei kultūros, sako 
milijonierius. Eatonas.

Beje, jis priėjo ir prie kito klausimo, būtent, ar Ta
rybų Sąjungoje ir Kinijos Liaudies Respublikoje galima 
sunaikinti komunizmą? Atsakė: ne, negalima tai pada
ryti. “It’s there to stay!” pareiškė Eatonas.

Na, tai matome: viena diena pasakytos dvi žymių 
amerikiečių kalbos! Abidvi jos labai daug pasako. Mes 
turime prekybą vesti su socialistiniu pasauliu, mes priva
lome atsipalaiduoti nuo per didelio skaičiaus veltėdžių, 
visokių “ragangaudžių”. Duokime žmonėms daugiau 
laisvės galvoti ir darbuotis, o iš to naudos turėsime kele
riopos !

Jie gali duoti!
NIUJORKO MIESTE neužilgo, atrodo, turėsime ne

mažą naujų kultūrinių pastatų centrą.
Lincolno skvere projektuojama pastatyti naujus pa

status: operai, koncertams, repertuariniam teatrui, na, 
ir kitokioms kultūrinėms įstaigoms.

Tenka priminti, kad šis didmiestis seniai buvo reika
lingas gero pastato operai. Metropolitan Opera House 
yra per daug senoviška — prastai atrodo ir iš lauko ir iš 
vidaus. Jokiu būdu šis pastatas negali prilygti Maskvos 
Didžiajam Teatrui, Milano Operai bei kitų didmiesčių 
operų pastatams.

Tą patį tenka pasakyti ir apie koncertams svetainę 
—pav., Carnegie Hall. Ji atrodo ne kaip; ji jau sena, ne 
moderniška. 0 jei paimsime teatrų pastatus—rasime dar 
apverktinesnę padėtį: dauguma teatrų, kur statomi šiuo 
metu veikalai, yra ankšti, su bloga akustika, nedailūs, 
pasenėję.

Todėl projektas Lincolno skverui (aikštei) yi:a geras 
dalykas.

Kaip visa tai pastatyti? Renkamos aukos—iš turčių, 
žinoma, nes centais ar penktukais aukojant mažai ką 
pelnysi.

Jau yra, kaip praneša projekto sumanytojai, pasiža
dėta suaukoti net $28,050,000. Tik neseniai tūla kapitalis
te našlelė, Mrs. Vivian Beaumont Allen, paaukojo $3,*.

ką taio it Sake
SENOJO PASAULIO 
GARBINTOJAI

Brook lyno praheiškonų 
Darbininkas (geg. 2 d.) pa
skelbia “šviesaus mąstyto
jo” pranašystę apie šio mū
sų pasaulio pabaigą. O tuo 
“mąstytoju” pasirodo “Ro
mano Guardini, itališkos 
kilmės vokiečiu kataliku te
ologas ir filosofas.” Jis pa
rašęs ir išleidęs knygą “Mo-

Ir toks ‘galas” būsiąs, bū
tinai ateisiąs. Jo gi vieton 
užgimsiąs “toksai nežmoniš
kas ir nuasmenintas, toksai 
žiaurus pasaulis, kokio 
žmonija nėra dar turėjusi 

i visoje savo istorijoje.” 
i Tai jau tikrai baisi pra
našystė. Dalykai pasitaiso 
tik tada, kada atsimeni, 
kuo Romano Guardini yra. 
Viena, jis yra teologas, 
antra—senojo pasaulio gar-* 
bintojas. Tokių gi senojo, 
pasaulio garbintojų istorija | 
kupina. Jie pakyla prieš 
kieki veną perversmą. Jie

LAISVĖS REIKALAI
Labai gražus visuomenės atsinešimas linkui Laisvės 

teikia vilties, kad pergalėsime persikraustymo sunkumus 
ir galėsime leisti Laisvę du kartus į savaitę dar ilgai.’Lietuvai iš tų, kurie pabė

go ir šiandien, kaip ponas Visuomenė aiškiai įmato, jog be paramos aukomis, vien 
Meškauskas, Kardeli
rys ir kiti, šunis ant Lietu- todėl rūpinasi finansine parama.
vos karia? Iš jų veiklos nė- paramos Laisvei įteikė sekanti jos patriotai: 
ra ne tik jokios naudos, bet! 
dar pusėtinai daug žalos. | 
Tai kiekvienam rimtai gal
vojančiam lietuviui aišku.

Neigi, mums atrodo, iš 
bėgimo turi kažin kiek nau
dos ir patys bėgliai. Juk la
bai, labai daug jų skundžia-

prenumeratos, laikraštis negalėtų išsilaikyti, ir 
Šiuo kartu finansinės

(vertė T. Jarmolinskas)' ir 
„Nemuno šalies pasakas” 
x __ Sukovskis, iliust
ravo da ii. D. Tarabildien^).^ 
Karelijos Valst. leidykla iš
leido Žemaitės apsakymų 
rinkini, kuri i suomiu kalbą 
išvertė T. Ahava.

kankinasi, manydami, kaip 
jų jėgos ir talentas eikvo
jusi, vysta ir nyksta. Tik 
labai retas kuris iš pabėgė
lių šiandien didžiuojasi ir 
džiaugiasi savo likimu.

Taigi, bent jau dabar, po 
tiek daug karčių patyrimų, 
smetonininku “dvasios va
dovas” Vytautas Meškaus
kas turėtu sarmatytis tvir
tinti, kad 
mas buvo geras, naudingas

Galimas daiktas, kad Vy
tautas Meškauskas kuomi 
nors sunkiai nusidėjo Lie
tuvos ž m o n ė m s , lietuvių j 
tautai, tai dabar negali im-| 
ti ir pasmerkti savo žygį. I 
Jis nori save pateisinti ka-iy, T) 
zin kokiu tai patriotizmu ir ’

Vilniaus kultūros - švieti
mo technikumą šiomis die- 

! nomis baigė 53 biblioteki- 
! ninkai, 16 dramos saviveik
los vadovu ir 11 choro vado- i

Ivų. Tai antroji paruoštų 
j technikume specialistų lai- 
[ da.

Naujas periodinis leidi- 
! nys. šešių spaudos lankų ap
imties naujas leidinys 
“Mokslas ir technika” jau 

• pasirodė. Čia rašoma apie 
! svarbiausius techninio pro- 
! greso klausimus, apie. Kau
no HES statybą, pramonės 
automatizavimą, durpių ir 
pieno pramonės vystymą ir

Clement Bready, Forest Hills, 
ALDLD 185 k]
Broliai Blozneliai, Catskill, N. Y._____
W. Gelumbickas, Chicago Heights, Ill 
J. E. Strole, Binghamton, N. Y.------
Paul Butkus, Upper Black Eddy, Pa. 
Ag. Bagdonienė, Hartford, Conn.____
Chas. Keras, Detroit, Mich._________
Mary Paura, So. Boston, Mass. ______
Mildred Žukas, Elizabeth, N. J. _____
M. ir J. Purvėnai, Brooklyn, N. Y.__
Walter Žukas, Elizabeth, IV- J-______
P. Gasparienė, Grand Rapids, Mich.__
Anelė Dočkienė, Cicero, III.--------------
E. Fisher, Great Neck, N. Y.----------
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Vera Radžius, Detroit, Mich.____ ____
M. Wails, Rochester, N. Y.---------------
A. Venskevičius, Stoughton, Mass.___
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. ---------------
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J. Babarskas, Richmond Hill, N. Y. --

Po $1: J. Kamarauskas, Girardville, Pa.; K. Mar
kūnas, Haverhill, Mass.; J. Zabotko, San Bernardino, 
Calif.; J. Samuolis, Trumansburg, N. Y.; Mary Ged- 
min. Cleveland, Ohio; G. Kazlauskas, .Rochester, N. Y.; 
A. Adams, Tacoma, Wash.; M. Sapiega, Belgrade, Me.; 
A. Bush, Los Angeles, Calif.; Nettie Slegeris, Gardner, 
Mass.; J. Jurevich, B’klyn, N. Y.; J. Kireilis, Johnson 
City, N. Y.; J. Draugelis, Huntington, L. L; A. Burt, 

I Raymond, Wash.; dr. A. K. Butkus, Chicago, 111.; <........
IVachunas, Harrisburg, Ill.; A. Butėnas,

V ! Mass.; Pius Sakat, Paterson, N. J.;
J. Gėgžnas, Phila., Pa.; t
F. Smith, Los Angeles, Calif.; J. 
. J.; J. M. Pupis, Pasadena, Calif; 
ortage, Pa.; A. Macijauskas,

Conn.; Mary Wassel, E. Pittsburgh, Pa.
I Lewiston, Me.; Andy Wise, Cleveland, Ohio; J. Gata- 

Pa.; V. Simmons, Tampa, Fla., St.
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vieną progresą. Jie įniršu
siai kovoja prieš kiekvieną 
darbo liaudies pasijudini
mą. Jie negali, nepajėgia 
įsivaizduoti ateitį be pražū-l

t . I įkalbėti kitiems pabėgę-
Šiandien visur pilna tokių liams, kurie nėra savo tau-

Guardimų. Jie galvą guldo tai nusidėję kruvinais dar-
nž kapitalizmą. Jie negali j heliais, kad jie nė nepagal-|

klai- veckas, Carnegie 
tėvynę. liesis, Saginaw, Mich.

Lietuvos Mokslų akade
mijos lietuvių kalbos ir lite
ratūros institute veikia 5' 
sektoriai, juose dirba apie 
70 mokslinių bendradarbių. 
Tautosakos archyvas turi> 
virš 600,000 vienetų, litua
nistinė biblioteka — 56,000

N.

Guard imu. , 
už kapitalizmą. Jie i 
įsivaizduoti žmonijos ateitį 
be priespaudos ir išnaudo
jimo. Bebrėkštantis socia
listinis rytojus juos iš pro
to varo. Jiems jis “nežmo
niškas ir nuasmenintas.”

Bet, žinoma, veltui visos 
jų pastangos. Žmonija 
giuoja pirmyn į naują 
tojų.

votų apie pataisymą 
dos, sugrįžtant į 
Tie, kurie taip. įkaitusiai 
šneka prieš grįžimą Lietu
von ir bėgimą iš Lietuvos’ 
maskuoja patriotizmu, yra, j 
švelniausia pasakius, labai, 
labai nužiūrimi gaivalai.

DEMAGOGŲ KALBOS — 
PIGUS DALYKAS

Kanadiškis “Li a u dies 
Balsas” (geg. 2 d.) sako: | 

Karo treškėjai gatavi paleis-; 
t; i darba nUklines bombas ir1 
sunaikinti puse žmonijos. Jie 
tvirtina, kad tai reikalinga iš
gelbėjimui pasaulio laisvės ir 
civilizacijos nuo komunizmo 
pavojaus. Ar nejuokinga?

Kokia gi čia gali būti lais
vė, jeigu tave norime sunai
kinti nukliniu bombų pragare 
ir primesti tau savo Įsitikini
mus ir tvarką? Kokia čia ci
vilizacija gali egzistuoti 

įsialisiose žudynėse ?
Laisvė yra laisve. Ji 

: būti taikoma visiems. Jei
4 I vime 
tų, i • .‘ « pripažinti ir kitiems, kurie no

ri kitaip galvoti, kitaip tvar-

“TOKIĄ NAUDĄ TIK 
šUNeSGAUDO”

Tarpe mūsų smetonininų 
Vytautas Meškauskas skai
tosi labai, labai dideliu žmo
gumi, tiesiog “dvasiniu va- C ’ 7 k. J
dovu.” Jis jiems rašo il
giausius priklodus ir visaip 
kaip nustatinėja gaires. Ko
munistus jis jau seniai yra 
sukirtęs ir palaidojęs. Da
bar garbštusis Vytautas 
vanoja kailį “liberalams.” 
Jie Lietuvoje privirę daug 
neskanios košės!

Bet apie tai neapsimoka i 
laikraštyje vietą u ž i m t i. I 
Šiek tiek mums įdomesnis | 
Meškausko teisi r.inuu 
kurie susižavėjo hitlerizmu 
ir bėgo iš Lietuvos. Jis tie
siog ir sako:

Šiandien, atrodo, visiems j 
turėtu būti aišku, kad visi tie Į ' isi kiti negali jos turėti,, tuo- 
asmen.ys, kurie vienaip ar ki- niet reikia taip ir kalbėti, 
taip buvo susiję su Lietuvos 
Nepriklausombe, jos politinėm 
aspiracijom ar partijom, ture-Į 
jo iš Lietuvos bėgti 
Lietuvos labui” (Vienybe, geg. I galima tjktai tiek>

i kad ypač daug tokių clema- 
“Ttirėjo būti aišku,” bet, gogų užtinkame mūsų li-etu- 

pasakysime, nebuvo ir nėra viškuose “veiksniuose,” taip 
aišku. Juk newisi tokie as
menys pabėgo. Daug jų pa
siliko Lietuvoje, susitaikė 
su pasikeitusia padėtimi, 
persiorientavo, ’ įsitraukė į 
tautos darba, ir šiandien 
džiaugiasi nebėgę su Meš
kauskais ir Smetonomis.

O kokia naūda šiandien

bai-

turi 
sto- 

už laisvę, tai reikia ją

Jeigu ponai galvoja, kad 
laisvę turi tiktai buržuazija, o

Ko
dėl nesakyti visiems kitiems: 
jūs neturite teisės būti laisvi.

Demagogu kalbos apie lais- 
ii-ivos yra labai pigus dalykas.

vadinamuose “Lietuvos va
duotojuose.” Mūsų Tyslia- 
vos, Balkonai, Grigaičiai ir 
Šimučiai neslepia savo troš
kimų miklini u (atominiu) 
karu ‘išvaduoti” Lietuvą. 
Jie ne tik tokio karo trokš
ta, bet ir sušilę darbuojasi 
jo priartinimui.

0000,000, kad už juos būtų pastatytas repertuarinio teat
ro pastatas.

Iš viso pasiryžta sukelti $75,000,000. Mums atrodo, 
jog tai nesunku bus^ padaryti, nes Niujorko mieste tur
čių yra užtenkamai. Jiems milijoną dolerių išmesti yra 
tik juokas. Tenka, beje, atsiminti, kad už tokias aukas 
jiems nuskaitomi taksai už pajamas.

Bet kai tą projektą baigs, tai klausimas, ar į tuos 
kultūros centrus paprasti žmonės galės įeiti? Kiek jų ten 
galės įeiti, jei bus imamos tokios milžiniškos įžangos, 
kaip šiandien imamos, sakysime, iš tų, kurie nori operą 
pamatyti?

Chas. i kRygŲ -n’ vn’š 16,000 perio- 
Lawrence, dikos komplektų. Rankraš- 

J. Kvedors, Wilkes- tyno fonduose yra tokių re- 
J. Miller, Rochester, tų dalykų, kaip K. Donelai- 

; J. August, Į čio “Metų” rankraštis. Ins- 
ir 

“Literatū-
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Helen titutas leidžia mokslinį i 
Waterbury, periodini leidinį

Wizbor,|ra ir kaįba”

PRIETELIŲ KLUBAS
1 Prieteliu Klubą duokles už 1958 m. užsimokėjo se- 4 ' .
Onyte, Binghamton, N. Y.--------
Anna Peters, Brooklyn, N. Y. ____ 
S. F. Smith, Los Angeles, Calif. _

dalies pa- ’ 
Valstybinis

Kilnojamosios 
rodos. Vilniaus 
dailės-muziejus šiais metais 
surengė jau tris kilnojamą
sias dailės parodas. Šiuo me
tu viena jų — Minske, antra 
— Panevėžyje, o trečioji — 
Kuršėnuose. Eksponuojami 

j tapytojų, skulptorių ir gra-
Labai graži parama, dėkojame širdingiausiai !| fikos darbai.

Linksma, kad be didelės agitacijos, patys savo iniciaty-J 
va, apšvietos brangintojai rūpinasi, kad Laisvė gyvuotu. ( 
Neabejojame, kad ir kiti paseks tuos, kurių vardai aukš- 

| ciau išspausdinti.
Laisves Adviinistracija

Žinios iš Lietuvos
Lietuvos respublikinis - 
žemės ūkio pirmūnų 

pasitarimas
VILNIUS.—Būdami Vii 

niuje,

Socialistinio Darbo Didvy
rė R. Launikonienė, J. Do
vydaitis ir T. Tilvytis Ra
šytojų sąjungoje susitikimo 
su ž e m ė s i 
metu.

Jau ruošiamasi jubilieji
nei dainų šventei, kuri 
įvyks 1960 metais. Tarybų 
valdžios Lietuvoje dv!įde 

Į Šimtmečio proga. Sudaryta#
I organizacinis komi tetas, 
I ruošiamas repertuaras, tau
tiniu kostiumu eskizai ir 
projektuojama esstr ados 
statyba šiai šventei.

Dzūkijos Daugų rajone 
; namai

I Alovėje, Dusmenyse, Žili- 
I nuošė. Pats Daugų mieste
lis gavo naują kultūros na
mų pastatą. Pastatyta ir 
nauja tipinė mokykla, be to, 
kolūkių padedami, švietimo 
organai pastatė mokyklas

i Vėžionyse ir Meškučiuose. 
i Dabar ra jone veikia 32 pra- 
Jdinės, 4 vidurinės, 13 sep
tynmečių, 1 vidurinė jauni
mo ir 5 moksleivių mokyk- 
los-internatai. Rajonas švie
timui išskyrė virš 3 milijo- 

>nų rublių. 44 rajono moky
tojai turi aukštąjį ir 86 spe^ 
cialųjį išsilavinimą. Į kolū
kiečių butus neseniai įvesta 
per 500 radijo taškų, prenu
meruojamų laikraščių ir 
žurnalų kiekis siekia 5,000.

Kauno Politechnikos ins
titutas, gavęs iš vyriausy
bės 112 milijonų rublių, pa
sistatė naują bendrabutį, , 
įrengė naujas auditorijas ir 
laboratorijas. Institute vei- * 
kia saviveiklos kolektyvai) 
kurie turi per 500 dalyvii

Eišiškių saviveiklos būre 
liai pradėjo intensyvų dar- ■ 
bą. Jau veikia mokytojų 
meninės saviveiklos būrelis, 
šokėjų grupė, dramos rate
lis ir choras. Eišiškių savi
veiklininkai lankosi ir Bal- . 
tarusijoje, Rodūnės rajone, 
kuriame gyvena daug lietu
vių ir ten taip pat paitMo 
savo meninius laimėjimus.
---------------------------
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ūkio pirmūnais'atidaryti kultūros
daugelis respubliki-

ūkio pirmūnų! Jaunieji. Pasirodė alma- 
pasitarimo dalyvių ’ susitiko | nacho “Jaunieji” dešimtoji 
su mokslininkais, meno vei-; knyga. Joje paskelbti jau
kėjais, rašytojais. ; 
nuoširdžiai sutiko 
Vilniaus Valstybinio Vinco 
Kapsuko vardo universite
to, Lietuvos Valstybinės 
k o n s erva tori jos studentai 
ir dėstytojai, Mokslų aka
demijos kolektyvas.

Susitikti su rašytojais 
atėjo LKP Ukmergės rajo
no komiteto sekretorius V. 
Sokavičius, Šiaulių rajono 
“Raudon o s i o s vėliavos” 
kolūkio pirmininkas A. 
Gerdaitis, Tytuvėnų rajono 
Stalino vardo kolūkio pir
mininkas A. T e 1 y č ė nas, 
Kapsuko rajono Černia
chovskio vardo kolūkio kar
vių melžėja R. Launikonie
nė ir kiti žemės ūkio pirmū
nai.

M to 17 'ai ik.oje: V. M y ko- 
laitis - Putinas, A. Bauža,

nio žemės

Šiltai, Inųjų rašytojų J. Degutytės,’ 
svečius J. Vaičiūnaitės, J. Jakšto, 

A. Drilingos, S. Jurevičiaus, 
L: Šerėno, A. Čalnario, 
Skučaitės, J. Strakšio, 
Bražėno, B. Gritėnaitės, 
Čekuolio ir kt. kūriniai.

V.

Dar vienas lietuviškas fil
mas. Jau pasirodė respubli
kos ekranuose naujas lietu
viškas spalvotas vaizdų fil
mas “Neringa”, pavaizduo
jantis šio nuostabius kam
pelio grožį. Režisierius-ope- 
ratorius — L. Tautrimas, 
teksto autorius — poetas 
VI. Mozūriūnas, kompozito- • TA T~\ •rius B. Dvarionas.

kūryba
Valsty-

Petro Cvirkos
Latvijoje. Latvijos 
binė leidykla išleido 
kos romaną “Frank Kruk”

2 pusi. Laisve (Liberty) Penktadien., geg. (May) 9, 1958



A ĮVAIRUMAI
Mokslininkai pasimokė iš šikšnosparnio

Geležinkeliu eina žmogus. 
Kas penki-dešimt metrų jis 
sustoja ir ilgu kūju bilsno
ja bėgius. Iš bėgio garso 
prityrę eismininkai nustato 
pavojingus trūkimus, nuo 
kurių suradimo priklauso 
šimtų žmonių gyvybė.

Daug įvairių būdų de
fektams bėgiuose surasti 
per ilgus metus sugalvojo 
eismininkai. Buvo projek
tuojama bėgius tikrinti 
“moneta.” Ant bėgio buvo 
padedama smulki moneta ir 
šalia į bėgį suduodama kū
ju. Pašoks moneta—bėgiai 
tvarkoje, jei ne—kelias su-’

Jį rado tarybi-

Tačiau toks patikrinimas 
nebuvo tobulas. Kartais 
bėgiai trūkdavo labiausiai 
nelauktose vietose.

Reikėjo efektyvaus, tiks
laus būdo bėgių gedimams 
nustatyti.
n^ai mokslininkai.

Nuo senovės žmogus žino 
šikšnosparnio savybę gerai 
orientuotis skrendant nak
tį. Bet kaip jis pamato 
kliūtis, tapo žinoma nese-1 
niai. Pasirodo, kad skren-j 
dantis šikšnosparnis visą 
laiką leidžia ploniausius 
aukštus garsus, kurie vadi-j 
narni ultragarsais. Jie, kaip 
ir kiti garsai, plinta bango
mis, bet ne visomis krypti
mis, o tik į priekį. Skris
damas šikšnosparnis nuolat 
leidžia tokius garsus ir 
klausosi. Jei priekyje nėra! 
jokių kliūčių, tai ultragar
sai eina tolyn, o jei yra, tai 
jie atsimuša į kliūtį ir pa
gaunami jautriais šikšno
sparnio klausos organais.

Šia šikšnosparnio savybe 
ir buvo pagrįstas ultragar
sinis defektoskopas, kuris 
taikomas trūkimams 
statyti.

Geležinkelio bėgiais rieda 
vežimėlis, kuriame įrengtas 
neįprastas prietaisas. Pa
grindinė jo dalis — plona 
plokštelė iš metalo su nike
lio priemaiša. Per plokšte
lę leidžiama aukšto dažnu
mo srovė, kuri priverčia ją 
virpėti milijoną kartų per 
sekundę — leisti ultragar- 
s ą. Kalibrinės plokštelės 
pagalba ultragarsas eina į 
bėgius, o atsimušęs į juos, 
patenka į ekraną, kurį stebi 
budintis mechanikas. Esant 
bėgiuose net visai mažy
čiam trūkimui, tuštumai 
arba kitokiam defektui, 
ekrane pasirodo smarkiai 
lenkta linija. Bėgius reikia 
pakeisti. •

Ultragarsiniai defekto- 
skopai yra dabar kiekvieno
je Lietuvos geležinkelio dis
tancijoje. Prityręs defekto- 
skopininkas yra mechani- 

i kas defektoskopo reguliuo
tojas Ivanas Trubnikovas. 
Jis ne tik greitai įsisavino 
sudėtingą prietaisą, bet ir 
patobulino jo konstrukciją, 
pagaminęs metalinį kalib
rinės plokštelės laikiklį. Tai 
dvigubai padidino defekto- j 
skopo naudojimo efektingu-; 
ma.

Dabar nebereikia bėgių 
tikrinti mažai efektyviu 
bilsnojimu. Ultragarsas pa
tikimai tarnauja eisminin- 
kams, užtikrindamas trau- 
kinių judėjimo saugumą.

Korespondcn tas

AUTO NELAIMĖSE JAU 
ŽUVO 7,730 ŽMONIŲ

Chicago.^— šiemet bėgyje 
pirmųjų trijų mėnesių auto 
nelaimėse žuvo 7,730 žmo
nių. Ii957 metais per tą patį 
laiką buvo užmušta 8,250. 

nu-!Bet šių metų skaitlinė dar 
••’apima tik 29 valstijas.

t

Miškų svarba
Miškai-girios yra labai 

svarbūs žmogaus gyvenime. 
Naudą žmogui duoda ne 
vien tie medžiai, kurie au
gina vaisius, kaip obelys, 
grūšios, slyvos, riešutme
džiai ir kiti, bet ir papras
ti medžiai.

BAISIOJI NAKTIS
(Atsiniinimai iš 1905 m.)

Man, sako kaimynas, dar 
būnant mieste jau pasigir
do keletas šūvių iš tos 
miestelio dalies, į kurią juo
dašimčiai pirmiausia įeina. 
Už tai, sako, 
bėti namo ir 
sipirkti, kas

Panevėžio rajono Žeimelio 
apylinkės Mažučių kaime 
negražią darganotą 1905 
metų rudens dieną, ketvir- 

, tadienį, ateina jaunas kai- 
| mynas pas mano tėvą ir 

Miškai palaiko drėgnu-'klausia: Ar nori ką nors 
mą, apsaugoja žemę nuo parnešti, nes aš, girdi, jojų 

Tėvas pagalvojo 
Tai parnešk porą 

i gyvena-' svarų silkių, nes rytoj penk- 
rakandus, na-!Padienis. Tą geradarystę 

' padarė tėvui todėl, kad ke- apie tą nepaprastą įvykį, 
liai buvo neišbrendami ir 
upeliai nepereinami ir bū
tinas susisiekimas buvo ga
limas tik raitam,

Siaubingas pranešimas
Apie trečią valandą po

piet tas pats kaimynas 
greitai atsiskubina pas 
mus, atrodo lyg supykęs, 
nervingas, išsigandęs, iv 
smarkiai tėvui sako: Dėde, 
silkių neparnešiau, nes tu
rėjau skubėti iš miestelio 
namo, nes, pasklido gandai, 
kad iš Latvijos ateina dide
lė juodašimčių armija ir 
pakelėj viską naikina, trio- 
bas degina, žmones sker
džia — šluoja, naikina, kas 
tik jiems po kojomis pasi
maišo. Sakom'a, kad Glie- 
bavo dvarą jau praėjo ir 
plentu traukia ant Žeime
lio miestelio ir visai jau 
netoli.

Mieste, girdi, pasidarė di
delė suirutė. Žmonės bėgio
ja. Krautuves uždarinėja. 
Geležies krautuvės apstotos 
žmonių. Pardavėjai nespė
ja atkirsti geležies. Tie, ku
rie gavo po 5-6 pėdas ilgio 
geležies, bėga pas kalvį, kad 
pasmailintų. Kalviai irgi 
apstoti žmonių ir nespėja 

į ginklų nusmailint. Rinkoj 
Į pradėjo rinktis , žmonės su 

Honoiolu. —Amerikos ka-' įvairiais ginklais, • girdi,
rinis laivas suėmė “Golden Į vienas kitas ir su šautau- 
Rule” laivelį ir keturis žmo-, vais. Bet daugumoj šakės, 

’ant ilgų kotų kirviai, nu- 
atominių smailintos geležys ir keletas 

| surūdijusių kardų.

sausrų, pastoja kelią snie-l Žemelin. 
go pušniams. Iš medžio h* sako: 
žmogus gaminasi 
mąjį namą, : 
mų įrengimus, popierių ir 
daugybę kitų medžiagų.

Miškai gelbsti ir nuo pot
vynių, nes miške visada že
mė minkšta; patekęs van
duo greitai į ją susigeria ir 
ten laikosi.

Tarybų Sąjungoje ir liau
diškose respublikose miškas 
aukštai įvertinamas. Moks
liškai auginami nauji miš
kai, kurie užima milijonus 
akrų ploto.

Kur viešpatauja kapita
lizmas, ten dar viršų ima 
pelnas. Dažnai pelnagro- 
biai, kirsdami bizniui me
džius, negailestingai išnai
kina kita tiek dar jaunų 
medelių. O gaisrai, tai bai
si rykštė. Jungtinėse Vals
tijose kiekvienais metais 
gaisrai išnaikina milžiniš
kus miškų plotus. Kiekvie
nais metais yra iki 200,000 
miškų gaisrų.

Medžiai yra reikalingi ir 
žmonių sveikatai. Kiekvie
nas kvėpuojame oru. Kiek
vieno žmogaus ir kito dide
lio gyvūno iškvepiamą orą 
pataiso medžiai.

Daugiausiai miškų turi 
Tarybų Sąjunga, po jos se
ka Brazilija, Kanada, ir 
Jungtinės Valstijos. Jung
tinėse Valstijose yra iki 
622 milijonų akrų miškų.

nes, kurie plaukiojo protes-l 
tuodami prieš -----1 
bombų bandymus.

Šarvuočiai eina i "muziejų

sar-

jau 
Bi-

1958 m. kovo 8 diena įeis 
į Amerikos karinio laivyno 
istoriją. Tą dieną paskutinį 
40,000 tonų šarvuotį “Wis
consin” pastatė užlajoje ne
toli Bayonne, N. J. Laivyne 
tokį pastatymą vadina pa
dėjimu į “mothballs” — nes 
laivą apiprunkščia apsau- 
gojančia medžiaga.

“Pirmu kartu nuo 1895 
metų Amerikos karinis lai
vynas neturi nei vieno 
vuočio”, pareiškė A. 
Cftark.

“Šarvuočių gadynė 
ęasibaigė,” rašė Homer 
g art.

Karo šalininkai susirūpi
no, kaip gi Jungtinės Vals
tijos bus be taip didelių ka
rinių laivų. Bet šarvuo- 
Čiams atėjo pabaiga visame 
pasaulyje. Jie seniau buvo 
pabaisos, prieš kurių ka
nuolių ugnį drebėdavo pajū
rio miestų gyventojai, ku
rių bijodavo mažesni laivai, 
o dabar jie pasidarė bejė
giai. .

Šarvuotį “Wisconsin” 
baigė statyti Philadelphijos 
laivų statybos fabrike 1944 
metais. Vien pastatymas 
atsiėjo $110,000,0000. Nuo 
to laiko jo užlaikymas dar 
kainavo $130,000,000.

Pavertus jį į tankerį, vie
nu kartu jis galėtų vežti 
2,500,000 galionų aliejaus. 
Laive esantieji elektros ge
neratoriai galėtų apšviesti 
didelį miestą. Jo varomoji 
jėga yra 115,0000 arklių. Jo 
16-kos colių kanuolės galė-

jo siekti už 30 mylių ir pa
leisti 2,400 svarų sviedinį. 
Laive tarnavo 2,500 kari
ninkų ir jūreivių

Šarvuotis “Wisconsin” 
yra vienas iš apie 20 tokių 
karinių laivų. Jis ir jo “bro
liai” turėjo pasitraukti, nes 
naujoji technika — subma
rinai, greiti kruzeriai ir 
naikintuvai, kariniai lėktu
vai, raketos ir net maži, bet 
greiti torpediniai laiveliai, 
pasidarė šiems milžinams 
pavojingi.

Jau laike Pirmojo pasau
linio karo (1914—1918) ir 
Antrojo (1939—1945) šie 
milžinai “neturėjo darbo”.' nuskandino kelis šarvuo- 
Jie be daugybės palydovų 
nedrįsdavo išplaukti į jū
ras. Galų gale net patys la^ 
blausia užsispyrę admiro
lai, su pasididžiavimu besi
vadinanti “jūriniais buldo
gais”, turėjo nusileisti nau
jai technikai ir palydėti 
šarvuočius į “muziejų”.

Iš istorijos
Gilioje senovėje laivai bu

vo irkliniai. Vėliau atsirado 
vėjo jėga varomi buriniai 
laivai. Garo jėgai išsivys
čius, buvo tobulinama laivų 
kanuolių ugnis.

Amerikoje, laike Piliečių 
karo, Lincolno inžinieriai, 
Ericsono vadovybėje, pasi
gamino nedidelį “Monitor” 
laivą. Naujo buvo tas, kad 
ant laivo denio sukinėjosi 
bokštas, kuriame buvo dvi 
kanuolės. Bokšto besisuki- 
nėjimas leido iš kanuolių

šaudyti į visas puses. Pir
mesnių laivų kanuolės buvo 
iškištos pro skyles ir šaudė 
tik į vieną pusę.

11907 metais. Anglija pasi
statė didelį karinį laivą. Jis 
vadin o s i “Dreadnought”. 
Nuo to laiko visos didžio
sios valstybės stengėsi pasi
gaminti tokių pat plaukio
jančių tvirtovių.

Bet laikai keitėsi. Jau lai
ke Pirmojo pasaulinio karo 
šarvuočiai “paseno”. 1915 
metais Dardanellų sąsiau
ryje turkų sausumos artile
rija įveikė Anglijos-Fran- 
cūzijos karinį laivyną ir

čius.
1916 m. gegužės 31 dieną 

pirmu, kartu susitiko Ang
lijos ir Vokietijos karo lai
vynai Jutlando mūšyje. Bet 
kada anglai bandė privers
ti vokiečių šarvuočius stoti 
į mūšį, tai vokiečių koman
da, prieš anglų šarvuočius, 
metė desėtkus naikintojų. 
Tie torpedų-atakomis atmu
šė anglų šarvuočius, o vo
kiečių šarvuočių laivynas 
pasekmingai pasitraukė.

Il-ajame pasauk kare irgi 
neįvyko didelių mūšių tarpe 
šarvuočių. Amerika uždavė 
Japonijos kariniam laivy
nui pirmą smūgį 1942 m. 
birželio 4—6 dd. Midwway 
salos srityje. Bet Amerikos 
admirolas F. J. Fletcher sa
ko, kad šarvuočiai tebebuvo 
vieni nuo kitų šimtų mylių 
atstoję kada mušis išsi

Tikėt ar
Kaimynas,

turėjau sku- 
negalėjau pa
buvo reika-

netikėt 7 
atraportavęs

greitai išsiskubino namo. 
Tėvas ir motina kalbasi, 
kad tai, ką kaimynas pa
sakojo, negali būti tiesa. 
Tai išgąstingas įsivaizdini- 
mas, perdėjimas. Nekreip
dami didelės atidžios, ren
giamės vakarieniauti. Bet, 
štai, žvilgterėjau pro langą 
ir matau, kad iš kito susie- 
dijos kaimelio atbėga vyras. 
Kai tik spėjo įbėgti į mū
sų ikaimelį ir paleido 
savo kakarinę, šaukdamas: 
“Vyrai, imkite ginklus, 
sėskite ant arklių ir skubė
kite kuo greičiausiai pagal
bon, nes juodašimčiai įsi
veržė į Lietuvą, ir Latvijos 
oarubežyje jau keli kaimai 
dega ir žmonių kraujas lie
jamas!”

Baikų jau nėra!
Vakarienė jau nesivalgo. 

Baikų jau nėra. Kaimynas 
buvo teisingas. Tėvas sako: 
“Vaike, eik į kluoną ir at
nešk geležines šakes — man 
dideles, o sau mažiukes 
mėšlą ardomas.”

Nešdamas šakes, žiūriu į 
topilius, kuris turi tankes
nes šakas, kad, pavojui atė
jus, įsilipus į medį būtų ga
lima pasislėpti. Vyras iš 
manęs dar buvo menkas. 
Apie juodašimčius žinojau 
tiek, kad jie yra caro šali
ninkai. , Taip pat buvau 
skaitęs keletą kartų kunigų 
išleistą brošiūrą apie “cici- 
likus” ir bedievius. Ir, kiek 
atsimenu, rodos, skaitėsi se
kamai : Kiekviena valdžia

yra leista nuo Dievo. Kas 
jai priešinasi, tas priešina
si Dievo valiai. Atsirado 
cicilikų, bedievių, parmazo- 
nų, kurie drumsčia ramybę, 
priešinasi ciesoriui. Ir jei 
tokie atsilankytų į jūsų 
mus, tai nepaleiskite jų 
nubaudę, ir 1.1.

“Cicilikų” nežinojau
“Cicilikų” ir tam panašių 

šioj apylinkėj nežin o j a u . 
Riaušių irgi nebuvo. Mo
nopolis buvo atdaras ir vei
kė. Negalėjau išsiaiškinti, 
kuo mes prasikaltome, kad 
mus užpulė juodašimčiai.

Šakes tėvui atnešiau. Jis 
paėmė mažąsias šakutes ir 
m'an; rodo, sakydamas: Kai 
ką dursi, tai visuomet ša
kučių ragučius laikyk že
myn, tai geriau lįs. Dabar, 
vaike, eik ten, kur visi jau 
susirinkę, ir jei bus reika
las, tai ir aš nueisiu. Su
sirinkome į tą kaimo pusę, 
iš kur neprieteliai grasina 
užpulti.

Visų beveik tokie pati 
ginklai, kaip ir mano, iš
skiriant vieną
kardą ir seną pistoletą, ku
riuo sykį iššovė ir daugiau 
jau nešaudo. Mums besi
šnekučiuojant, pustuz i n i s 
vyrų atjojo iš pietų pusės, 
iš Tiknevičiaus dvaro. Pa
siteiravo pas mus, kodėl 
mes į pagalbą neiname, o 
tik užėmę apsigynimo pozi
cijas laikome, jie nujojo at
gal namo. Besižvalgant pa-

na- 
ne-f

Klausimai ir 
Atsakymai

KLAUSIMAS:
Aš norėčiau pasiimti au

ginimui dvejų metų našlai
tį. Bet jis šiuo tarpu gyve
na užsienyje. Kaip aš jį 
galėčiau parsivežti į Jung
tines Valstijas? Ar susida- 

irytų kokių nors keblumų? .

sprendė. Japonus sumušė galba jie tikisi pasiekti ki- 
Amerikos maži kariniai lai- tas šalis už tūkstančių my- 
vai ir lėktuvai. i lių. Admirolas A. Burke dar

i visai neseniai sakė, būk jis
I su Amerikos šarvuočiais ir 
lėktuvnešiais gali užbloka-

1944 m. spalio 23—25 dd. j 
Filipinų salų srityje Ameri-1
ka uždavė galutiną smūgį duoti Ta b g ju 
Japonijos, laivynui. Ten J
Amerika turėjo 600 karo 
laivų, jų tarpe 70 didelių:

Antra, tai pelno sumeti
mai. Atminkime, kad šar-

Ten buvo visas Japonijos J vuočio pastatytymas dabar- 
laivynas. 1,000 mylių plote,tiniu laiku atsieina iki 
mūšiai ėjo tris dienas. Ja- $100,-000,000. ----
ponijos laivynas neteko už pastatymą lėktuvnešių, 
daug didelių laivų. Ir vėl • tokių, kaip “Saratoga'

Gi vien tik

daug didelių laivų. Ir vėl • tokių, kaip “Saratoga” ir 
niekur nesusitiko abiejų pu-< “Forrestal”, valdžia laivų 
šių šarvuočiai. Mūšį iš- kompanijoms sumokėjo po 
sprendė karo lėktuvai, kru- $210,000,000.
zeriai, naikintuvai ir torpe
diniai laiveliai.. Amerikos 
admirolai komandavo: 
“Small boys — get the big 
boys”. Ir maži laiveliai tor
pedomis, o lėktuvai bombo
mis sunaikino japonų laivy
ną.

Jungtinės Valstijos Ant
rajame pasauliniame kare 
neteko 696 karinių laivų. Ir 
nuo priešo kanuolių ugnies 
žuvo tik 46 laivai. Kariniai 
lėktuvai nuskandino 118 lai
vų, o submarinai 130. Tas 
rodo, kad prie naujos kari
nės technikos yra reti net ir 
mažesnių karo ląivų susirė
mimai kanuolių ugnimi.

Kodėl jie statosi 
didelius ikaro laivus

Kodėl didžiosios kapita
listinės valstybės eikvoja bi
lijonus dolerių ir statosi 
šarvuočius ir gremėzdiškus 
lėktuvnešius? Mes matome 
dvi priežastis:

Viena, imperialist! nori 
padiktuoti savo politiką ki
toms šalims. Tokių laivų pa-

Aiškus dalykas, kad už
sakymai torpedinių laivelių, 
kurie turi po 30 ar 40 tonų 
įtalpos, daro virš 50 mylių, 
priešą puola torpedomis, 
pelno daug neduos. Visai 
kitas dalykas su lėktuvne
šiais arba šarvuočiais.

Suprantama, mes galime 
tik pasidžiaugti, kad tokie 
karo pabaisos, kaip šarvuo
čiai, jau eina į istorijos mu
ziejų. Jų keliu eis. ir lėktuv
nešiai. Neseniai vienas karo 
specialistas sakė, kad jie 
yra dideli, gremėzdiški ir 
būtų geras raketoms taikik
lis, jeigu karas įvyktų.

Mūsų supratimu, karai 
yra baisi žmonijos nelaimė. 
Mes stojame už tai, kad 
įvairių tautų ir rasių žmo
nės gali taikiu būdu išspręs
ti ginčijamus klausimus, 
kad skirtingos socialinės 
santvarkos gali sugyventi 
ir savo pirmenybę ir geru
mą įrodyti taikiame sugy
venime.

D. M. šolomskas

ATSAKYMAS:
Kaip veikiausia jums jau 

žinoma, 1957 m. Kongresas 
priėmė įstatymą, kuris lei
džia kai kuriuos našlaičius 
žemiau 14 metų amžiaus 
p a r s i t raukti iš užsienio. 
Bet tas įstatymas pasibaigs 
su 1959 metų birželio 30 d. 
Ar tasai jūsų vaikas paeitų 
po minėtu įstatymu, pri
klauso nuo visos eilės daly
kų. Geriausia jums pasitei
rauti vienoje kurioje vaikų 
adobtavimo įstaigoje. Jei
gu tokios įstaigos pas jus 
nesiranda, galite laišku 
kreiptis dėl informacijų se
kamai: International So
cial Service, 345 East 46th

. Sumatroje aliejus,surūdijusį . ■
guma ir sukilimas

Jau nei komercine spau
da neginčija, kad Sumatro
je sukilimas, tai užsienio 
kapitalistų darbas. Visa 
ką jie daro, tai teisina, kad 
“kapitalistai turi tam teisę, 
nes ten yra daug turto.”

Sumatros gamtiniai tur- 
itai dar pilnai neištirti. Sa-

stebėjom, kad iš rytų pusės, la yra didelė. Ji užima 
nuo Jovaišiu kaimo, kažin 182,000 ketvirtainių mylių

plotą ir turi 12,000,000 
gyventojų.
• 1957 metais į tris mėne-

kas atkruta. Visi atkreipė
me atidžią. Iš tolo negali
ma pažinti, kas per sutvėri
mas. Upelis buvo patvinęs, sius Sumatroje buvo paga- 
Visi susirūpinę žiūrime, ką minta ir išvežta į kitas Ša
tas sutvėrimas darys, kai lis.už $76,000,000 gumos, 
prieis prie patvinusio upe- $46,000,000 vertės aliejaus, 

Upelį perbrido ir arti- už $12,000,000 skardos ir 
už $11,000,000 paimu rie
šutų (coconut).

Iki Antrojo pasaulinio ka
ro Indonezijoje viešpatavo 
Hollandijos ir Anglijos ka
pitalistai . Po karo ten įsi
galėjo A m e r i k os turčiai. 
Sumatros United States 
Rubber Co. turi 60,000 ak
rų g u mos medžių ploto. 
Daugiausiai Medan miesto 
srityje, kur dabar veikia 
sukilėlių “partizanai.” ;

Goodyear Rubber Co. tu
ri 55,000 akrų gumos me
džių plotų Dolokmarnggir 
srityje. Gumos kompanijos 
turi 30 specialistų, kurie 
samdo 30,000 indonezų ir 
tas plantacijas tvarko.

Jeigu kas nors pasakytų 
gumos kompanijoms, kad 
tie gamtiniai turtai Indone
zijos, nes pačių indonezų 
rankomis gaminami, tai 
aišku, jog ponai sakytų, 
kad tai “pasikėsinimas ant 
jų šventos nuosavybės,” ant 
jų turto.

Ii o.
naši prie mūs. Kuomet pri
ėjo arčiau, nagi, pažinome, 
kad tai kokių 8-9 metų mer
gaitė. Visa nuo galvos iki 
kojų šlaputėlė.

Išgąsdino
Iki ji mus pasiekė, apart 

neišbrendamo purvyno, ji 
turėjo perbristi du patvi
nusius upelius. Apstojome 
mergaitę ir pradėjome 
klausinėti: Vaikeli, iš kur 
bėgi ir kur, pas ką apsisto
si?

Mergaitė išsigandusi at
sako: Bėgu pas mamytę į 
Laumekių kaimą iš Galčių 
kaimo. Galčių kaimą nuo 
pamiškės, nuo Žeimelio pu
sės, jau užpuolė ir plauna 
žmones. Aš, išgirdusi žmo
nių riksmą, niekam nieko 
nesakiusi, skubu pas ma
mytę, kad tik ir manęs ne- 
papiautų.

Mergaitė nubėgo savo ke
liu pas mamytę.
Per visą naktį nemiegojome

Beveik į valandą laiko ga
vome tris gąsdinančius! pra
nešimus apie juodašimčių 
užpuolimą. Tačiau mūsų 
kaimelis į baimės isteriją 
neįpuolė. Mes vaikščiojom 
kaimelio gale ir vis žiūrė
jom šiaurėn, ar nepamaty
sime kokių nors ženklų apie 
paskalų tikrumą.

Atėjo vakaras, pradėjo 
temti. Pradėjom svarstyti, 
kad čia veikiausiai yra tik 
gandai, o ne tikrovė, nes 
kaip buvo skleidžiama, kad 
kaimai deg'a, nors! ir tolokai 
nuo mūs, visgi matytųsi 
gaisro prošvaistės, bet jų 
nesimato. Atsargai nutarė
me įsteigti sargybą, kuri 
per visą naktį mūsų kaime
lį dabotų. Į sargybą turi

SUSPROGO IR ANGLŲ 
ERDVIŲ RAKETA

Londonas. — Welsh sri
tyje iššauta bandomoji erd
vių raketa. Ji vos- pakilus 
nuo žemės sprogo. Jos dalis, 
nukrito iš išmušė virš 300 
mastų aplinkui gilią duobę.:

įeiti po vieną vyrą iš kiek
vieno kiemo.

Tą naktį visas mūsų kai
melis nemiegojo. Kadangi 
sargyba susidėjo iš jaunuo
lių, tai labiausiai dabojome 
tuos kiemus, kur buvo jau
nų merginų. Žinoma, ne- 
apleidome ir kaimelio bend
rai., lynas

P. S. — Sekantis straips
nelis apie tai, kas atsitiko- 
po baisiosios nakties.
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EUGENIJA TAUTKAITĖ

Takais Sakeliais i didi kelią
(Tąsa)

Minske pamačiau Juozą G re if en be r ge
ri, su kuriuo išsiskyrėme nuo atmintinų 
mūšių su legionieriais Vilniaus gatvėse 
ir vienas apie kitą nieko nežinojome. 
Prisimindamas tas audringas dienas Vil
niuje, Juozas pasakojo mates mane gu
linčią netoli nušauto raudonarmiečio ir 
galvojęs, kad aš jau užmušta. Vėliau jis 
girdėjo įvairių gandų apie mano žuvimą, 
ir laikraščiuose taipgi buvo atspausdinta 
žinutė, kad žuvo kulkosvaidininkė, Vil
niaus komjaunimo komiteto narė. Atsi
rado net ir tokių, kurie sakėsi tikrai ma
te mane žuvus prie kulkosvaidžio, nors 
aš visiškai nemokėjau šaudyti iš kulko
svaidžio. Juozas man parodė jo paties 
parašytą nekrologą apie mane. Man bu
vo labai malonu kartu su Juozu Grei- 
fenbergeriu ir kitais draugais iš jo pa
sijuokti ir pasidžiaugti, kad likau gyva.

Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų 
partijos Centro Komitetas tuo metu taip 
pat buvo Minske. Ten dirbo Kapsukas 
ir Knorinas. Kapsukas džiaugsmingai 
mane sutiko, juokaudamas; “Jeigu jau 
buvai paskelbta mirusia, — vadinasi, il
gai gyvensi.” Kapsukas priėmė mane 
dirbti į savo sekretoriatą.

Minske taip pat neteko ligai būti—tik 
apie menesį. Partijos CK išsiuntė mane 
į Maskva mokytis. Tuo pat laiku Juo
zas Greifenbergeris ruošėsi keliauti i 
Berlyną, kur turėjo įvykti Komunistinio 
Jaunimo Internacionalo kongresas, o iš 
ten į Lietuvą dirbti pogrindyje. Važia
vome kartu: aš—į Maskvą, o Juozas tik 
iki Smolensko.

Tais laikais į traukinį patekti net su 
komandiruotėmis ir bilietais buvo ne
lengva. Vagonai buvo kimšte prisikimšę 
žmonių. Juozas šiaip taip prasiskverbė į 
vidų, o mane įtraukė per išdaužtą lan
gą. Taip mudu pasiekėme Smolenską. 
Čia jau skyrėsi mūsų keliai.

—Iki pasimatymo!—nuoširdžiai šypso
damasis, tarė Juozas.

—Laimingai,—palinkėjau jam.
Traukinys ilgai stovėjo stotyje, net 

nusibodo laukti. Norėjosi kuo greičiau 
nuvykti į Maskvą. Staiga vagono lange 
vėl pasirodė įraudęs Juozo veidas, pra
kaitas sruveno jam per kaktą. įlankose 
jis laikė duonos kepalą.

—Štai ir vėl pasimatėme, — paskubo
mis ištarė.—Duonos tau atnešiau kelio
nei! Atsitiktinai gavau pirkti.

Ištraukęs lenktinį peiliuką, jis perplo
vė kepalą ir pusę padavė man per langą. 
Mudu dar kartą atsisveikinome, nes 
traukinys pajudėjo.

Tame pačiame vagone važiavo links
mas jaunimo būrys,—visi į įvairius kur
sus Maskvoje. Keliaudami dainavom,— 
ne nepajutom, kaip pasiekėme Maskvą.

Maskvoje mokiausi Sverdlovo vardo 
partinėje mokykloje, kuri vėliau buvo 
perorganizuota į Sverdlovo komunistinį 
universitetą. Tas laikotarpis man turė
jo nepaprastai didelės reikšmės, nes tada 
aš įgijau elementarines marksizmo 
mokslo žinias, kurios buvo labai naudin
gos tolimesniam mano darbui. Be to, gy
venimas Maskvoje tuo metu virte virė. 
Tekdavo būti dideliuose mitinguose, ku
riuose kalbėdavo Leninas ir kiti mūsų 
partijos vadai. Lankiau teatrus, klau
siausi Šaliapino ir kitų žymių artistų. 
Visa tai padėjo galutinai susiformuoti 
mano pasaulėžiūrai. Nors labai gaila bu
vo skirtis su Maskva, tačiau, baigus mo
kyklą, grįžau į Smolenską, Lietuvos ir 
Baltarusijos Komunistų partijos Centro 
Komiteto žinion.

CK patalpose gyveno beveik visi CK 
tarnautojai. Prie jų prisidėjau ir aš. 
Ten pat, savo kabinete, buvo įsikūręs ir 
Kapsukas. Kaip tik tuo metu jis sirgo. 
Chroniška tuberkuliozė, Įgyta dar caro 
kalėjimuose ir katorgoje, vis atsiliepda
vo, o pablogėjus materialinėms sąlygoms, 
itin paaštrėjo.

Kapsukas priklausė prie tų žmonių, 
kurie gyvena tik kitiems, dažnai užmirš
dami save. Kaip labai atsakingas dar
buotojas, jis turėjo kai kurių privilegijų, 
bet jomis nesinaudojo, nepaisydamas 
silpnos sveikatos. Tik jo gyvas, jaunuo
liškas būdas niekad jam neleido nusi
minti. Kapsukas sutiko mane juokauja- / 
mas ir visai nebuvo panašus į ligonį, 
nors spjaudė kraujais ir po poros dienų 
buvo paguldytas į ligoninę. Aš lankyda
vau jį kiekvieną dieną. Gydytojai iš pra-

džių nenorėjo leisti, tačiau, Kapsukui 
paaiškinus, kad esu jo duktė, gavau
teisę'kasdien jį lankyti. Nuo to laiko aš 
ir pradėjau jį vadinti “Tėvu.”

Net gulėdamas ligoninėje, Kapsukas ■ 
daug dirbo, rašė, skaitė. Aš jam atneš
davau laikraščių, dokumentų, įvairių iš-
traukų iš knygų. Jis prirašydavo 
straipsnių ir man duodavo perrašyti, vė
liau juos taisydavo ir vėl duodavo per
rašyti, sakydamas: “Negalima veltui 
leisti laiko, reikia mokėti išnaudoti kiek
vieną minutę. Žmogaus gyvenimas per
daug trumpas, reikia skubėti gyventi ir 
sutvarkyti savo gyvenimą taip, kad bū
tum naudingas liaudžiai, darbo žmo
nėms.” Net kai jam ėmė plūsti kraujas 
ir gydytojai įsakė gulėti visai ramiai, jis 
liepdavo garsiai skaityti 'laikraščius ir 
diktuodavo man straipsnius.

Kapsukas man pavesdavo daugybę už
davinių,—aš vos suskubdavau, parėjusi 
iš ligoninės,- juos atlikti. Kiek pagerėjus 
sveikatai, jis vėl kibdavo į darbą, džiaug
damasis, kad gali daug padaryti. Tuo 
metu i Smolenską atvykdavo draugai iš 
Lietuvos ir iš Vilnijos, o taip pat iš Bal
tarusijos. Iš ten jie buvo siunčiami į 
baltųjų užimtas vietas. Kapsukas būda
vo labai atidus atgal į pogrindį vykstan
tiems draugams. Jis didžiavosi, kad par
tija turi žmonių, kurie, nepaisydami bai
saus teroro, rizikuodavo gyvybe, eina per 
frontą dirbti savo liaudžiai. Jis mokėjo 
ne tik jautriai reaguoti į draugų pašne

kesius apie pogrindžio darbą, bet ir do
mėjosi kiekvieno asmeniniu gyvenimu. 
Išvykstantiems jis iš paskutiniųjų parū
pindavo šiltų drabužių, apavą, pinigų,

II. Lietuvos pogrindyje
1920 m. sausio pradžioje, Lietuvos ir 

Baltarusijos Komunistų partijos Centro 
Komiteto siunčiama, iškeliavau į Lietu
va.

Prieš išvykstant iš Smolensko, Kapsu
kas man pasakė:

—Tai labai atsakinga pareiga. Par
tija tave įgalioja, ir tikiuosi, kad tu at
liksi savo uždavinį. Reikės pasiekti Kau
ną, bet tai nelengva. Padėti tau galėtų 
tik mūsų įgaliotinis Režicoje, šioje fron
to linijos pusėje, nors abejoju, ar besu
rasi: jį baltieji latviai pradėjo smarkiai 
pulti šiame ruože. Irkis toliau pati, mo
kėk išsisukti. Jei atsitiktų kokia nelai
mė, būk tvirta, stipri,—žodžiu, elkis kaip 
bolševike.

Jis liepė man atmintinai išmokti šifrą 
ir slaptažodį ir įdavė nedidelį ryšiuliuką 
slaptų dokumentų.

—Labai svarbu nunešti juos į vietą, 
bet jeigu matysi, kad pakliuvai,—sunai
kink.

Sausio 3 d. leidausi į kelionę. Prieš iš
vykstant Kapsukas paklausė mane, ar aš 
šiltai pasivilkusi. Pasakiau, kad viskas- 
tvarkoj, bet jis, išėmęs iš lagamino, pa
davė man savo šiltus baltinius ir vilno
nes kojines. Tiesa, kelionėje dažnokai 
tekdavo kur nors šaltai miegoti, ir aš su 
dėkingumu jį prisimindavau.

(Bus daugiau)

Oi, pavasarėli!
Oi, pavasarėli, 
Koksai tu gražus! 
Koks vėjas švelnutis 
Ir oras kvapsnus!

Saulė skaisčiai šviečia, 
Malonu lauke,
Rodos, kad tav’ kviečia 
Darbuotis darže.

Žolynai ir medžiai 
Žaliuoja gražiai, 
Širdį taip ir veria 
Jų puikūs žiedai.

Kur tik nepažiūri, 
Taip miela, jauku.
Bet man vargdienėliui 
Vistiek neramu.

Mat, aš jau iš darbo
Atleistas tapau,
Ir kur darbą gauti— 
Visai nežinau.

Kasdien prie dirbtuvių 
Man reikia stovėt.
“Eik namo, nėr darbo!” 
Šie žodžiai girdėt.

Tai, pavasarėli,
Kad tu ir gražus,
Bet aš vistiek liūdnas 
Ir lyg ne žmogus.

Jonas Juška
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New Jersey naujienos
Senstame ir senų lietuvių nelę parūpino, buvo atvykę

ateivių gretos sparčiai re- į lietuvių bažnyčią patikrin- 
tėja. Dėl to ir senųjų lie- ti, ar bažnytėlė turi tiek il- 
tuvių sukurtos lokalinės or- gio. Kuomet nuotaka buvo
ganizacijos viena paskui ki- prie altoriaus, tai suknelės 

Nesmagu,! uodega buvo prie pat durų !
Žvirbliai yra ilgamečiai 

.Jersey City gyventojai ir 
gerai šioje apylinkėje žino-

tą likviduojasi.
bet tenka priminti, kad per 

1 ilgus metus gyvavusi ir bu
vusi pažangi savišalpos
Aušros draugija Elizabeth- 
porte su gegužės 1 diena 
sulaikė visus išmokėjimus 
— pašalpų ir pomirtinių — 
ir likviduojasi.

Aušros draugija turi dar 
virš šimto narių ir apie 
$5,000 turto. Tačiau, sa
koma, kai reikėjo išrinkti 
valdybą, tai niekas neapsiė
mė. Įdomus dalykas, kad iš 
virš šimto draugijos narių 
niekas nenori imti atsako
mybės vedime organizacijos 
reikalų! Priežastis — nė
ra jaunų žmonių. Seniai ge
riau nori savo gyvenimo 
dienas baigti be organizaci
nių rūpesčių.

Išrinkta komisija galuti
nai sutvarkyti dragijos rei
kalus. Galimas daiktas, kad 
tuos $5,000 padalys po ly
gią dalį esantiems nariams.

Aušros draugija prieš 
keletą metų turėjo nesma
gumų, kuomet panaikino 
tūlus skyrius. Nekurie na
riai pasitraukė. Jiems bu
vo dalis pinigų atmokėta. 
Na, ir praėjus porai ar 
daugiau metų, pati, draugi
ja likviduojasi. Gaila. 

»__

Gegužės 3 d. ištekėjo 
Žvirblytė (Virblis). Prieš 
vestuves Jersey “Journal” 
pirmame puslapyj-e tilpo jos 
nuotrauka vedybinėj sukne
lėj su apie 60 pėdų ilgio 
uodega. ' Tie, kurie tą suk-

mi.
——* - -

LDS Trečiosios Apskri
ties komiteto posėdyje, įvy
kusiame gegužės mėnesio 
pradžioje, p a d a r yta per
žvalga dviejų įvykusių pa
rengimų. Abu parengimai 
publika buvo skaitlingi, 
bet finansiniai netaip geri. 
Pelno liko, bet ne tiek, kiek 
tikėtasi. Priežastis—viskas 
brangu. Iškaščiai dideli, ir 
todėl jau ne tie laikai, ka
da būdavo ir publikos ir 
pelno daug. Apskrities ko
mitetas taria nuoširdų ačiū 
abiejų parengimų bilietų 
platintojams ir parengi
muose dirbusiems. Ačiū ir 
visiems atsilankiusiems.

Apskrities ribose kuopų 
komitetai turite jsitėmyti, 
kad Apskritis pagelbės kuo
poms finansiniai padengti 
delegatų kelionės lėšas į 13- 
ąjį seimą. Manoma, kad 
bus suteikta ne mažiau 
kaip po $15 kiekvienam de
legatui, bet gali būti ir dau
giau. Tai priklausys nuo 
ateinančio pikniko, kuris 
įvyks birželio 15 d. Great 
Necke, N. Y.

Visų narių užduotis — 
ne tik patiems būti piknike, 
bet raginti ir kitus jame da
lyvauti. Visų bendras dar
bas bus geresnė parama 
kuopoms. Pilietis

Lawrence. Mass.
Lawrence ir Methuen pro

gresyviai lietuviai pasveiki
no dienraščio “Vilnies” su
važiavimą. Tam reikalui su- 
aukavo keletą dolerių, — 
nors nedaug, bet vis geriau, 
negu nieko.

LLD 37 kuopos susirinki
me J. Rudis tam pasidarba
vo. Kuopa aukavo $5. J. Ru
dis ir J. Milvidas po $2. Po 
$1 aukavo: D. Bulauka, S. 
Penkauskas, F. Zula, B. 
Chulada, E. Kralikauskienė, 
A. Vechkys, T. Tartonis, 
L. Gross, Patrijotas, V. 
Rumšavičius ir J. Šupetris. 
Po 50 centų aukavo: R. 
Chuladienė, J. Blažonis, J. 
Šlaivis ir S. Šiokis. Viso su 
pasveikinimu pasiunt ėmė 
$22. -

Tik į vieną savaitę užsi
darė trys čeverykų gamini
mo dirbtuvės. Darbininkai

ninkas įsakė policininkams 
sekti automobilistus ir baus
ti už greitą važiavimą. Iš 
tikro yra tokių, kurie va
žiuoja kaip padūkę, nepaiso 
nei važiuotės šviesų signa
lų. Ir dažniausiai taip va
žiuoja jauni vaikėzai. To
kiems reikėtų važiuotės lei
dimus atimti. 

1 ”
Jau gegužės mėnesis. Tai 

gražiausias laikas ir tyras 
oras. Maple Parkas, tai ge
ra vieta tyru oru pakvėpuo
ti ir pasigėrėti gamta. Ap
linkui yra miškai ir farmos. 
Kvietkai jau pradeda žydė
ti. Dalyvaukite bankete sek
madienį, gegužės 18 d. Pasi- 
matykite su draugais ir 
draugėmis, skaniai paval
gykite, tyrame ore pabūki
te.

S. Penkauskas
paleisti iš darbo.

Kuomet susitinki pažįsta
mus žmones gatvėje, ar kur 
kitur, tai tik ir kalba apie 
nedarbą. Kada nueini į ne
darbo apdraudos centrą, tai 
ten stovi ilgos eilės bedar
bių.

Sutikau pažįstamą mote
riškę. Skundėsi, kad jau ne
darbo apdraudos čekiai bai
giasi. Kas reikės toliau da
ryti? Turi 10 metų amžiaus 
dukterį. Sakė, kad nežinia, 
kaip reikės toliau gyventi. 
Buvo nuėjus pas Social Se
curity viršininkus ir prašė 
darbo. Jie atsakė, kad netu
ri darbo. Mūsų mieste nega
li susirasti darbo.

Didėja plėšimų ir vagys
čių skaičius. Vis tai nedar
bo vaisiai. Į S. Ardizzione 
krautuvėlę buvo įsilaužę va
gys ir išnešė $100 pinigais 
ir daiktų.

ŽINIOS K LIETUVOS
Kaune, Vilijampolėje, bai

giama statyti nauja viduri
nė mokykla ir naujas kino 

j teatras plačiaekraniniams 
!.filmams demonstruoti

Panevėžio moksle i v i u s 
aplankė rašytojas Juozas 
Baltušis. Sutikimo metu, 
dalyvaujant visų miesto 
mokyklų moksleiviams, bu
vo pasidalinta įspūdžiais 
apie naujausią rašytojo 
knygą “Parduotos vasa
ros”; moksleiviai suvaidino 
inscenizuotas šio romano iš
traukas, o rašytojas papa
sakojo, kaip jis sukūrė šį di
delio pasisekimo susilaukusį 
kūrinį.

Širvintų rajono “Galy
bės” kolūkio kolūkietė Gra
silda Dambrauskienė, be
veik 70-ties metų moteris, 
atsimena apie 100 senų

Lawrence policijos virsi- lietuvių liaudies dainų. Ne-

c.

seniai ji buvo iškviesta į 
Vilnių, kur jos dainos buvo 
įrašytos į magneto fono 
juostas.

Joniškio moksleiviai už
mezgė platų susirašinėjimą 
su užsieniu. Laiškų gauna
ma iš Indijos, Kinijos, Len
kijos, Čekoslovakijos, Veng
rijos ir kitur. Susirašinėji
mas daug padėjo mokslei
viams įsisavinti anglų ir ki
tas Vakarų kalbas.

Paryžius. — Prancūzai 
numato pavojų, jeigu užsie
nyje bus sudaryta Alžyro 
vyriausybė. t

Alžyras. — Francūzijos 
komanda sako, kad Tunisi- 
jos pasienyje jie nukovė 178 
alžyriečius.

Washington's.. —“Negali 
būti mažų ir švarių atomi
nių karų”, pareiškė Indijos 
atstovas Mehta.

Dešimt metų sukako kai mirė

POVILAS JATULIS

1948 metų gegužės 9 d. anksti, Stoughton, Mass., mirė 
Povilas Jatulis. Aš netekau savo mylimojo vyro, q Ber
nardas—nuoširdaus tėvo.

Povilas Jatulis buvo profesionalas vaistininkas. Bet 
jis buvo ne vien nuoširdus šeimos narys, o kartu ir vi
suomenininkas.

Povilas, pasiekęs, vaistininko profesiją, neatsiskyrė nuo 
progresyvių veikimo. Priklausė organizacijose, rašė į 
spaudą, ruošė apšvietos parengimus. Jis daug skaitė ir 
studijavo.

Jis mėgo knygas ir laikraščius. Pas jį buvo turtinga 
knygų ir žurnalų kolekcija, kuri po jo mirties perduota į 
LLD Knygyną persiuntimui j Lietuvą.

Povilas labai mėgo tyrinėti lietuvių tautos praeitį, jos 
kalbos atsiradimą. Savo laiku jis leido žurnaluką 
“želmenija.”

Su Povilo mirčia ne vien mes netekome vyro ir tėvo, 
bet ir visuomenė—nuoširdaus veikėjo.

Prieš dešimtį metų Povilas mirė, bet jo gražūs šviesūs 
darbai pasiliks ir niekados nemirs!

Mary Jean Jatul (Vigan), buvusi žmona
Dr. Bernardas Jatul, sūnus

KAS ČIA KALBA?
¥

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

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

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

ŠIRDIES ROMAI (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: J

DR. ALG. MARGER1S, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, III.

Lawrence-Methuen, Mass

Pirmas Pavasarinis Parengimas
Spaudos Naudai—“Laisvei”

Sekmadienį, Gegužes-May 18
Pradžia 2 vai. dieną

MAPLE PARKE
Lawrence-Methuen, Mass

Bus šaunūs pietūs šiame metiniame parenkime, g 
iš geriausių valgių ir įvairių gėrimų. Tad kviečiame i 
visus dalyvauti šiame pirmame pavasariniame pa- I 
rengime, pirmame šį sezoną. ' 1/

Rengėjai, LLD ir LDS Kuopos 'J®. 
n
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MONTREAL, CANADA
^RUMPAI APIE VISKĄ

P. Dudonis buvo Victoria 
ligoninėj, bet dabar jau na
muose po gydytojo priežiū
ra.

M. Rimkuvienė ir duktė 
Jane lengvai sužeistos, kuo
met joms važiuojant iš ves
tuvių automobilis užgavo jų 
taksį. Abidvi gydosi namie.

Ligoniams linkiu greitai 
pasveikti. 

•
Ištekėjo N. Adomaitytė 

už J. Matusevičiaus. Į ves
tuves buvo atvažiavę iš J. 
Valstijų Matusevičiai, Ben- 
doraičiai, Luizai su šeimo
mis. Giminės ir svečiai 
linksmai praleido vakarą 
Vytauto klube.v

Sūnų ir marčios iniciaty
va buvo suruošta staigme
na draugam Kušleikiam ry
šium su jų vedybinio gyve
nimo 25-osiomis metinė
mis.

Dow alaus darykla iškėlė
vaišes

Yriams, 
e/o i r
sišoko
armonika.

Vytauto klubo na- 
Apart skanaus alu- 
valgių, dalyviai pa- 

P. Miškiniui grojant

Daugiausia publiką suža
vėjo lietuviška daina, už 
kurią reikia padėkoti A. C. 
Ambrasam, J u 1 e n Bra-
shaw (Daraškevičiūtė, gi
musi Kanadoj, bet nepa
ini ršus tėvu kalbos) ir pi
anistui žižiūnui.

Kvebeko provincijoj kovo 
mėnesi Įregistruotu bedar
bių buvo 282,193.

Pridėjus prie jų šeimas, 
galime įsivaizduoti, kiek 
žmonių palietė šis “atoslū
gis.”

Dr. D. W. Ruddick pa
darė General ligoninėj ope
raciją J. Vasalisui.
išėmė pusę kepenų, kuri bu- i 
vi* užsinuodijusi. Ligonis j 

pasveiksiąs.
Manoma, kad tai pirma' 

tokia operacija Kanadoje. '

Lewiston-Auburn, Me. Baltimore, Md. LLD Centro Finansinis Raportas
Montrealo Savanorių Biu

ras raportuoja, kad praėju
siais metais savanoriais dir
bo be užmokesčio prie ligo
ninių, Raudonojo Kryžiaus
ir kitų labdarybės organi
zacijų, 637 asmenys bend
rai 19,000 valandų.

Daugiausia dirbo pensijo- 
nai.

Montrealio žydai minėjo 
15 m. sukakti nuo Varšu
vos geto sukilimo..

Dr, Sevarzbart sakė, kad 
1944 metų liepos mėnesį 
naciai suvarė į getą 330,000 
vien Varšuvos žydų ir 170,- 
000 iš kitų miestų. Spalio 
mėnesį pradėję dusinti du
jomis tam tikruose kamba
riuose. Iki sausio buvę vi-
si išžudyti.

Šiandien Lenkijoje esą tik 
6,000 žydų.

Kvebeko provincijoj me
džių sodinimo savaitė b u s 
nuo gegužės 11 iki 18.

Montrealo miestas turi 
įstatymą, pagal kurį gali 
būti nubausti už mėtymą 
popiergalių gatvėse. Bet 
kasžin ar yra kitas toks 
miestas Kanadoje, k u r i o 
gatvėse būtų tiek nešvaros?

Vienas net per laikraščius 
šaukia, kad reikia apsišva
rinti, kad rusai ncsišaipytų 
iš montrealiečiu. fe

Montreale per tris mėne
sius buvo padaryta žalingi 
užpuolimai ant 25 mokyklų.

Sugauti du jauni nusikal
tėliai, už kurių piktadarys
tes turės atsakyti tėvai.

Su r i nko Montrea l ie t is

Brockton, Mass.
Jau pirmiau rašiau “Lais-

t Svėje”, kad skaitytoja Sofija f. J C V J t 1 | Yuodeikienė, daininko Yuo- 
deikio žmona, turėjo opera
ciją.

Operacija gerai pavyko. 
Ligonė jau parvažiavo na
mo. Gyvena 18 Bunker Ave.

Lyga prieš vėžį raportuo-' Linkiu greitai pasveikti.
ja, kad vėžiu miršta dau
giau vyrų, negu moterų: 53 
procentai vyrų ir 47 proc. 
moterų.

Lyga veda vajų už $2,- 
500,000 tyrinėjimui vėžio 
1 i gos.

Montreale kasmet gimsta 
apie 1,000 vaikų su nenor
maliu protu. •_

St. Helen saloj (Montre
ale) bus tarptautinis teat
ras, kuriame bus galima 
statyti veikalus įvairių tau- 
įįi kalbomis.

Galėtų ir lietuviai- daly
vauti, jeigu būtų užtektinai 

pasiryžimo.
Pirmas perstatymas bus 

liepos 4 dieną, anglų kalba.

Jei kas nesate matę “sev-

Ilgametis “Laisvės” skai
tytojas Antanas Čerkasas 
daug metų sunkiai serga. Jį 
lietė paralyžius. Gyvena sa
vo namuose 87 Waldo St. Jį 
prižiūrėdavo žmona ir jo 
brolis. Bet dabar jis jau 
sunkiai susirgo. Dvi savai
tes išbuvo Poilsio namuose. 
Dabar ir ten jau nenori lai
kyti. Sunku tokiam ligoniui, 
bet dar sunkiau prižiūrėto
jams.

•
Pamatykite operetę “Ka

da Kaimas Nemiega”. Ją su
vaidins iš Worcesterio Aido 
Choras sekmadienį, gegužės 
11 d., 2 vai. po pietų, Lietu
vių Tautiško Namo Svetai
nėje, Durys atdaros nuo 
pirmos valandos po pietų.

Nepraleiskite progos! Vi

Daugiau mirčių '">•
Pulko metų sulaukęs mi

rė Kazys Martinkus. Buvęs 
batų fabriko darbininkas, 
dar ir dirbdamas vargiai 
galėjo paeiti. Brolio Vinco 
staigi mirtis palietė ir Ka
zio sveikatą, ir jis darbą 
apleido. Buvo įsitaisęs batų 
taisymo mašinas ir taisė 
batus. Tik silpna sveikata 
neleido ilgiau taisyti. Po 
tam ištiko paralyžius ir iki 
mirties kankino.

Martinkus mylėjo apšvie- 
ta ir skaitė darbininku laik
raščius: Laisvę ir Liaudies 
Balsą.

Kazimieras jaunas atvy
ko Amerikon, apsivedė 
Adelią ir turėjo vieną myli
mą sūnų. Tik brangaus sū
nelio gyvybė užgeso jaunys
tėje — 22 metų amžiaus. 
Jaunuolio mirtis buvo skau
dus smūgis tėveliams! Dar 
sveikesnis tebeb ū d a m a s 
Martinkus nupirko dvejus 
namus ant išmokėjimo. Jo 
nesveikumas neleido namų 
gerai prižiūrėti. Paliko 
žmoną liūdesy ir darbe pa-1 
skendusią, brolį Povilą Ka
nadoje ir pusseserę, garsaus 
korespondento Penkausko 
žmoną Lawrence, Mass. 
Daugiau giminių randasi 
Wąterbury, Conn., ir New 
Jersey; Lewiston, Me., A. 
Šilaikiai ir Stukai.

Iš Lietuvos velionis paė
jo iš Mankūnų kaimo, Ku
piškio rajono. Buvęs pono 
Klivicko gaspadorius.

Tapo palaidotas Ąžuolų 
kalnelio kapuose. Karstą 
nešė: D. Vaitonis, A. Šilai- 
kis, J. Krapavickas, J. Was- 
will, P. Beržinas, J. Apšega.

Martinkienė namie iškėlė 
šaunius pietus dalyvavo- į 
siems šermenyse. Buvo val
gių ir gėrimų sočiai.

Ilsėkis, Kazimierai, ra
miai, šalia mielojo sūnaus. 
Adelia apsodins gėlėmis ka
pus.

Beje, žmona taip pat myli 
skaityti velionio paliktus 
laikraščius.

Laisvietis Poškus, gyve
nęs per žiemą mieste, dabar 
išvažiavo gyventi savo ūkėn 
už 13 mylių nuo Lewiston. 
Poškus nesveikuoju, negali 
rankos valdyti. Linkiu jam 
pasveikti ’ ir linksmai su 
žmona gyventi tarpe žaliuo
jančių miškų ir žydinčių gė
lių savoje lankoje!

" • 111,71 1

Tapo palaidotas Kani
šauskas Ąžuolų kalnelio ka
puose, ir jo žmona iškasta 
iš katalikų kapų ir palaidota 
šalia vyro laisvai.

P. Petrov

Iš vietinės spaudos
Baltimorės d i d 1 a p y j e 

“Sun” tilpo straipsnis po se
kamu antgalviu: “G.M. paid 
14 executives $4,500,000 in 
1957”. Tai ve, kur darbinin
kų uždirbtus pinigus sunau
doja. Tai ve, kodėl darbi
ninkus paleidžia kad aukšti 
oficialai galėtų sau palaiky
ti nesvietiškai aukštas ’’sa
laries”. Tai ve kodėl aristo
kratija bijosi socialistinės 
sistemoms.

Bet tai ne viskas, kad 
General Motors turi tik 14 i 
aukštaalgių.. Jų yra daug. 
Paimkim žemesnių algų vir
šininkus. Štai Frederick G. 
Donner, Louis G. Gordon ir 
13 kitų, kurių “salaries” 
(algos) siekia nuo $370,900 
iki $442,500. Tai tokiems 
aristokratams yra “Ameri
can way of life”, bet kaip su 
tais darbininkais, kurių jau 
nedarbo apdraudos pasibai
gė? Jie turės eiti po tiltu 
gyventi, nes nuo bedarbių 
atimdinėja viską, ką jie ant 
išmokesčių turėjo nusipir
kę. Tai ve koks “American 
way of life” darbininkams!

Kitas “Sun” antgalvis sa
ko: “Jobless pay still rises”. 
Ike nurodinėja, kad nedar
bas jau mažėja, bet tai tik 
per jo akinius žiūrint. “Em
ployment Security Depart
ment of Maryland” prane
ša, kad jau nuo praeitų me
tų pabaigos jau 14,460 pa
baigė 26-šių savaičių ap- 
draudą, o kiti bedarbiai ei
na prie to paties likimo. Ką 
darbininkai gaus kitą metą, 
kai šiemet nedirba? O juk 
“Keleivio” redaktorius ka
daise sakė: “Komunizmui 
užėmus, visi iš vieno lovio 
valgys...” Na, o kaip su ka
pitalistiniais kraštais? Vie
ni valgo iš sidabrinių indų, 
o darbininkai nei lovio ne
turi !

Dar vienas “gražus” ant
galvis vietinėje spaudoje: 
“The long silent line.” Bal
timorės prieplaukoj susta
tyta 45 laivai po 10 ir 12 
grupėmis, jie laukia page
rėjimo laikų. Bet visa bėda, 
kad laikai negerėja, bet dar 
blogyn eina.

“The Federal Maritime 
Administration” sako, kad 
tokių laivų Amerikoje su
statyta 600 su įvairiomis ki
tų kraštų vėliavomis.

Socialistiniuose kraštuose 
to nėra. Ten vsi: žmonės, 
laivai ir mašinos dirba, nes 
ten socializmo sistema’ o ne 
kapitalizmo.

Senas Baltimorietis

įplaukos:
Sausio-January, 1958

Kuopa:
24 Brooklyn, N. Y..........
68 Hartford; Conn...........

212 Bayonne, N. J.............
25 Baltimore, Md.............

Chicagd, III....................
Brooklyn, N. Y............
Lawrence, Mass..........
Camden, N. J................
Brooklyn, N. Y...........
Chicago, Ill......... :........
Chicago, Ill...................
Detroit, Mich...............
Worcester, Mass..........
New Kensington, Pa.

146
147
37

133
1

79
19

188
11
74

Pavieniai:
Clyde, Alta, Canada ...............................
Carnegie, Pa............... ......................... .......
Bellmore, N. Y..........................................
Bethlehem, Pa. ........................................
Rumford, Me.................................................
Jersey City, N. J......................................
Valuntowri, Conn........................................
Knygų ‘‘Gydymo Istorija” parduota

Vasšrio-Februaty, 1058
66 Grand Rapids, Mich..............................................
85 Haverhill,
36

218
52

1
145
187

Mass.......................
La Porte, Ind. .......................
Ludington, Mich......................
Detroit, Mich............................
Brooklyn, N. Y........................
Hollywood, Calif, -...............
Chicago, Ill.................................

2 So. Boston, Mass.....................
84 Clifton, N. J. .........................
68 Stanford, Conn.........................

132 Tacoma, Wash..........................
146 Chicago, Ill.................................

Worcester, Mass.....................
Lowell, Mass.............................
Chicago, 111.................................
Detroit, Mich.............................
Chicago, Ill.................................
Kp. narys, Brooklyn, N. Y 
Rochester, N. Y....................
Rockford. Ill.............................
Detroit, Mich............................
Hartford, Conn.........................
Chicago, Ill........... :....................

11
44

104
188
79

1
50
29
52
68
19

Pavieniai:
Mexico, Me................................
Valhalla, N. Y..........................
Jennings, L. A.........................
Knygos “Gydymo Istorija’’

6 Brockton, Mass............
31 Auburn, Me....................

198 San Leandro, Calif.......
185 Richmond Hill, N. Y.

92 Cicero, Ill.........................
207 Ludington, Mich. 

San Francisco, Calif. 
Racine, Wis...........
Baltimore, Md...............
Rockford, 111...................
Rochester, N. Y............
Aurora, Ill........................
Hart, Mich.......................
Euclid, Ohio .................
Detroit, Mich.................
Plymouth, Pa.................
Scranton, Pa..................
St. Petersburg, Fla. . 
New Britain, Conn. 
Detroit, 
Chicago,

Pavieniai:
Reading.
Montreal, Canada 
Hood River, Orc.

Kovo-March, 1958

en Wonders of the World”
Jmperial kinoteatre, tai pa- 
matykit. Užsibaigs gegu
žės mėnesi, fe

Department of Youth and 
Social Welfare pranešė, 
kad šią vasarą mokytojams, 
kurie norės eiti papildo
mus kursus universitetuo
se, finansinės paramos ne
bus duodama, n>es ižde pa- 
nigų nėra.

"" •

160 apdraudos nuo ugnies 
kompanijų Kvebeko provin
cijoj kels mokesčius už ap
draudė nuo 15 iki 30 proc. 
Montreale, jei nebus pato
bulintos ugniagesių koman
doj
Tzr—;'Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

si ir visos ateikite ir pama-
tykite!

G. Shimaitis

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes Barre ir apylinkės 

kolonijų laisvų kapų dali
ninkų įvyko metinis susi
rinkimas. Pasirodė, jog ka
pai geroje tvarkoje. Taipgi 
finansiniai stovi gerai. Tik 
gaila, kad nedaug narių at
silanko į -susirinkimus. Ypač 
metinius susirinkimus rei
kėtų lankyti.

Tarp kitko, nutarta pa
siųsti “Laisvei” $10 jos pa
rėmimui.

Valdyba likosi ta pati ir 
1958 metams. Išrinkta ko
misija surengimui ko nors.

Ten Buvęs

Brockton, Mass.
Jau su viršum mėnesis 

laiko sunkiai serga Laisvės 
skaitytoja Sophia Juodei
kienė. Kadangi kitokios iš
eities nebuvo, tai pasidavė 
operacijai. Ligonė randasi 
Phaneuf ligoninėje, 688 N. 
Main St.

Linkime ligonei sėkmin
gai pasveikti.

Dėkoja
Laisvėje buvo rašyta, kad 

Morta Baron, gyvenanti 104 
Ford St., turėjo nelaimę sa
vo namuose. Prieš Naujus 
metus nukrito laiptais ir 
sunkiai užsigavo. Dabar jau 
pasveiko ir viešai dėkoja vi
siems už lankymą ir už vi
sokias dovanas ir simpati
jas. Visiems didelis ačiū. 
Morta sako: Ilgai jūsų ne
užmiršiu !

G* Shimaitis

Stoughton, Mass.
Jau nuo pereitų Kalėdų 

sunkiai serga Laisvės skai
tytojas Vincas Stulgaitis, 
chicagiečio velionio Juozo 
Stulgaičio brolis. Dėl geres
nio sveikatos ištyrimo, bu
vo nuvežtas General ligoni
nėn. Ten išbuvo 4 savaites, 
bet tikrosios ligos priežas
ties daktarai nepasakė. Da
bar ligonis randasi savo na
muose, 57 Myrtle St. Jį pri
žiūri jo žmdna Marijona.

Būtų gerai, kad kurie tu
ri laiko, karts nuo karto li
gonį atlankytų.

G. Shimaitis

Klaidos pataisymas
Laisvėje iš gegužės 2. d., 

Straipsnyje “Dar viena is
torinė pamoka,” antroje 
špaltoje, apačioje, pasaky
ta: “Dažnai Francūzija tu
rėjo virš 30,000 vyrų armi
ją,” o turėjo būti virš 500,- 
000 vyrų armiją.

5 pusl.-Laiave (Liberty)-Pt*nktadien,, geg" (May) 9,1958

65
25
29

110
171
207
190
52
97
39

27
188
19

Mich. .
III. ....

Pa.

Trijų mėnesių įplaukų sutrauka
Nuo pirmiau ižde buvo ............

IŠLAIDOS:
Sauslo-January, 1958

25 kp. Laisvei auka priduota ................................
Laisves koncerto programai ..................................
Sekrctoriaus-knygiaus mokestis ............................
Sausio-vasario-kovo ofiso nuoma .........................
Anglų kalba knygų pirkta ......................................
Smulkių išlaidų .............................................................

Vasario-Fcbruary, 1958
Pašto ženklų pirkta už .................................... .........
Sekretoriaus-knygiaus mokestis ............................
Laisvei prenumerata priduota .................... ..........

Kovo-March, 1958
Šviesos siuntimui ženklai ..............................................
Sekrctoriaus-knygiaus mokestis ...................'................
Šviesos Nr. 1 spausdinimas .............................................

sulankstymas .........................................
klišes ........................................................

New Yorko miesto taksai ...................................... ,............
Adresų pertvarkymas sulyg US pašto reikalavimu

Sausio, vasario ir kovo išlaidų sutrauka

Suma:
12.50
31.00
25.00

. 33.00
48.75

. 10.50
32.25

. 20.50
4.00

31.00
61.25
27.00
24.40

. 18.50

*2.00
3.00
4.00
5.00
4.00
2.00
2.00

67.50

Viso $469.15

34.00
8.50 

13.75 
21.50 
62.60 
51.25 
42.25 
35.50 
45.25 
24.75
8.00 
8.00 

10.50
45.00 
36.00 
36.00
19.75
29.50 
10.00 
52.00
26.75
29.25 
22.50 
40.25

6.00
3.00
3.00
4.00

Viso $727.85

SCOTLAND, CONN.
Pirmadienį, gegužės 5 d., 

mirė Antanas Tervydis, 68 
metų amžiaus. Iš Lietuvos 
paėjo iš Rokiškio apskrities.

Anksčiau yra gyvenęs 
Easton, Pa., turi pusbrolį, 
kuris gyvena Philadelphijo-

Žinią telefonu pranešė 
J. W. Tamsonas iš N. Frank
lin, Conn.

“Yanigun”Ankara
laikraščio redaktorius nu
baustas 15 dienų kalėjimu 
ir $175 pinigine bauda už 
kritikavimą valdžios.

Roma. — Popiežius prašo 
darbininkus būti religin
gais.

Washingtonas. — Žem
dirbystės sekretorius Ben
son atmetė sviesto ir kitų 
maisto produktų reikale 
planą. / - • .

me

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko ii 
Vidaus; apkalame šingeliafe: 
sutaisome pijazus ir dengia- 

bei taisome stogus.
Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

55.60 
12.00 ’ 
33.00
31.00
14.50
2.35

21.25 
10.00 
16.00
7.50

26.75
6.25 

12.00 ; 
63.25 •
37.35
17.25
31.75 i
66.25
21.25
8.25 

45.00

10.00
3.00
2.00

Viso $566.55
......... $1,763.55
.......... 2.321.96

Sykiu $4,085 51

$10.00
25.00
50.00
60.00
8.71

. 8.17

Viso $161.88

$60.85
50.00

9.00

Viso $119.85

15.00
50.00

240.00
27.50
15.31

2.67
. 45.00

Viso $395.44
............. $677.17

Ižde yra $3,408.34
LLD Cėhtro Sekretorius K. B. Depsas

Visais LLD reikalais tašykite šiuo adresu:
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

PARCEL SERVICE, INC 
39 Raymond Plaza W.

Cor. Market Street 
Newark, N. J.
(Mūsų firma yra 

prieš Pennsylvania stotį)

Telefonas: MI. 2-5334 -
Mes siunčiame siuntinius f tisas 

Sovietų Sąjungos Respublikas.
• Greitas patarnavimas

• Prieinamos kainos

• Siuntėjai gauna pašto kvitas 
ir pranešimą su priėmėjo pa- 
rau

• Specialiai kreipiame dėmesį į 
visus siuntinius, prisiųstus į 
ofisą dėl išsiuntinio, įskaitant 
ir tuos, kurie gaunami iš kitų 
miestų.

• Siuntiniai, 
mi, tuojau

S Jūs galite
tų, reikalingų pasiuntimui, mū

sų ofise.
Ofisas atdaras kas dieną, įskai

tant šeštadienius ir sekmadienius, 
nuo 9.00 A. M. iki 5:00 P. M.

oro paštu siunčia- 
pasiunčiami.

gauti visokių daik-

EINA Į LIETUVĄ
Lietuvos žmonės labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę į 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisves Kaina
Į Lietuvą $12 Metams

Užsakydami Laisvę į Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokestį. 
Adresuokite sekamai:

LAISVĖ
110-12 Atlantic Ave.
Richmond Hill 19, N. Y.

DABAR LAIKAS SIŲSTI DOVANŲ PAKUS JuSŲ 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., Ine.
(Laisniuota per U.S.S.R.Į

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

Mes esame gavę nuo Intourist Iš Maskvos oficialų leidimą siųsti pakus tiesiai į visas USSR respublikas.

JŪS GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS
Pristatymas garantuotas. Kiekvienas pakas yra apdraustas. Mes turime neribotą įvairybę gaminių. 

Siuntėjas gaus kvitą huo JAV pašto, taipgi asmenišką pasirašymą nuo asmens, kuris priėmė paketą. 
Paka: gali būti asmeniškai pristatomi arba atsiunčiami >er jaštą.

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

G32 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 84878

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

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

116 E. 7 Street, New York, N. Y. Pitone: YU. 2-0889. 832 Fillmore Ave., Buffalo 6, N. Y. MOhawk 2674.
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Choram ir dainininkam Didžiulė Pirmosios YORICAS
Pradėjau susirašinėti su Gegužės demonstracija l^kn ▼▼ I

I muzikos mokytoju - kompo
zitorium Lietuvoje. Aš jam 
pabėdavojau, kad mums, ti prie tų milžiniškų Gegu- 
amerikiečiams, stoka dainų žės Pirmosios eisenų, kuo
sų muzika, o ypatingai nau- met desėtkai tūkstančių

Tiesa, negalima palygin-

met desėtkai tūks t a n č i ų 
i išsiliedavo į 

gatves, bet šiemet tarptau
tinės darbininkų šventės 

I paminėjimas buvo didelis, 
, Kaip jau 

t, paminėjimas įvyko 
masinio susirinkimo formo- 

gu patiks, tai ir daugiau je Carnegie salėje, Manhat- 
tan-e. Trijų tūkstančių sa
lė prisipildė pilna. Gražu, 
kad gal visą pusę publikos 
sudarė jaunimas. Ant est
rados virš kalbėtojų galvų 
buvo įspūdingas piešinys, 
kuriame skambėjo šūkis 
prieš karą ir už atominių 
ginklų uždraudimą.

Pirmoji pusė programos 
susidėjo iš laikui ir reika
lui pritaikytų dainų ir dek
lamacijų, vaizduojančių il
gas Amerikos darbo žmonių

jesnių, nes tos pačios senos newyorkieciu 
dainos įgriso dainininkams 
dainuoti ir publikai jų 
klausyti. j.

Ar žinote, tas geras žmo-! entuziastiškas, 
gus atsiuntė man glėbį dai- žinia, ;
nu su gaidomis ir sako: jei- i— --------- -----

Surado lietuvaitės 
lavoną upėje

Pirmadienį surado Hud
son upėje moters lavoną. 
Vasario 23 dieną dingo lie
tuvaitė Yolanda Dobjinsky 
(Dabužinskaitė), eida
ma iš Webster Hall masinio

Katalikai prieš 
atomą bombas

Antradienį visoje šalyje 
buvo pravesta civilinio ap
sigynimo praktikos. Pra
dėjus kaukti sirenoms pilie
čiai turėjo eiti į slėptuves.

New Yorke tuo laiku ka
talikai, vadovystėje Ammon 
Hennacy, 65 metų amžiaus, 
“The Catholic Worker” re

prisiųsiu? Dabar aš papuo
liau bėdon: nežinau, kuo 
jam atsilyginti —bandysiu 
jam atsilyginti.

Nebūdamas muzikas, ne
galiu spręsti dainų koky
bės, bet turiu pasakyti, kad 
pats užvadinimas daug nu
sako, kaip tai: “Užtaiką ir 
laimę,” Marcinkevič i a u s , 
atspausdinta 1958 m. Vil
niuje. Kitos, tai paties mo
kytojo - kompozitoriaus kū
riniai. Iš vakaro gavau, o 
ant rytojaus montelHečiai kovas už trumpesnes darbo
pasiėmė nusikopijuoti. Tą 
galės ir kiti padalyti. Ma
nau, jog dainos, gautos iš 
tėvynės, atliks gražią misi
ją pas mus.

Apie patį mokytoją. Tai 
nepaprastai netingus žmo
gus. Jis rašo apie dabarti
nį gyvenimą ir džiaugiasi 
juo, kad daug ką jau atsie
kė, ir vis progresuoja. Ra
šo, kad pereitą vasarą ato
stogų laiku apkeliavo pen
kis tūkstančius kilometrų 
po Sovietų žemę. Džiaugia
si gamtos grožiu ir pastebi, 
jog veltui kapitalistai sva
joja užkariauti laisvąjį pa
saulį.

Gerai, kad mokytojai 
daug keliauja. Anksčiau 
tik ponija galėjo tai pada
ryti, o iš to nebuvo niekam 
naudos. Kas kita su mo
kytojais. Jie klasėje dėsto 
gamtą gyVais žodžiais, gy
vais vaizdais.

Mokytojas norėtų susira
šinėti su savo draugu, bet 
nežino jo antrašo. Tai yra: 
Jeronimas Kepenis, Obelių 
miestelio, Rokiškio apskri
ties. Žinantieji apie šį as
menį arba jis pats lai pra
neša šiuo antrašu: John 
Petrus, 14 Gartland Street, 
Jamaica Plain, Mass.

J. Petrus

valandas, už geresnes dar
bo sąlygas, už šviesesnį ry-

Antroje vakaro progra
mos dalyje visa eilė kalbė
tojų ryškino Gegužės Pir
mosios prasmę su šių dienų 
Amerikos ir viso pasaulio 
darbo žmonių poreikiais ir 
troškimais. Skaitlinga pub
lika entuziastiškai, sveikino 
kalbas už taiką ir socializ-j galima pasitarti apie kelio- 
mą. Nepamiršti buvo ir nę į Seimą, kuris įvyks lie- 
bedarbių reikalai. Darbo pos 7, 8 ir 9 dienomis, Pitts- 
unijos buvo paragintos at- burgh, Pa. 
mušti visus reakcijos puoli
mus ruoštis naujiems žy
giams už geresnį rytojų. 
Šūkis už taikų tautų ir žmo
nių sugyvenimą visame pa
saulyje išreiškė visos žmo-l 
nijos giliausią troškimą.

Šiemet Pirmosios Gegužės 
paminėjimas buvo suruoš
tas savaitraščio “The Wor- 

i ker.” Pertraukoje buvo 
renkamos aukos 
pardavinėjimo 
mios įžymiojo 
Paul Robesono 
spaudos išėjusios " knygos 
“Here I Stand.” Buvo to
kių, kurie aukojo po $25 ir

LDS 13 kuopa išrinko 
dvi delegates

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko gegužės 1 d. Na
rių dalyvavo daugiau, negu 
kituose susirinkimuose, bet 
galėjo gerokai daugiau da
lyvauti.

Kuopos valdyba raportą- mitingo, kuris buvo sureng- 
vo, kad kuopoje viskas tvar- tas “Lietuvos nepriklauso- 
koje, nariai gerai moka sa- mybės minėjimui”.
vo mokestis, . suspenduotų j Spauda rašo, kad Yolan- 
nėra. Finansiniai kuopa ge- 1 ’T 41
rai stovi.

Ligonių lankytojai rapor
tavo, kad Kazys Balčiūnas 
dar tebeserga. Po operacijos 

|gydosi savo namuose: 85-17 
89th St., Woodhaven. Linki
me jam greitai pasveikti ir 
vėl su mumis dalyvauti vei
kime.

Centro Valdybos rinki
muose daugiausia balsų ga
vo dabartinė valdyba.

LDS 12 Seimo delegatais 
kuopa vienbalsiai išrinko 
M. Yakštienę ir S. Vinikai- 
tienę.

LDS 3 Apskrities pikniko 
biletus nariai pasidalino ir 
platina. Priešseiminis pik
nikas įvyks birželio 15 d., 
Kasmočiaus sode, Great 
Neck, N. Y. Piknike jau bus

dos tėvo sesuo Veronika at
pažino lavoną. Ji sako, mer
gina buvo rami, lankė Ag
rikultūros Institutą, Farm
ingdale, L. I. Yolanda gy
venusi Massapequa, L. L, 
miestelyje.

Beje, merginos rūbus ra
do ant Williamsburgo tilto.

, j

■ įvyks lie-

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks birželio 5 d., 
Liberty Auditorijoje.

LDS 13 kp. narys

PAGAMINO 830,900
MAŽIAU AUTOMOBILIŲ

Detroitas. — Pirmaisiais 
keturiais 1958 m. mėnesiais 
buvo automobilių pagamin
ta 1,586,987, tai yra, 830,000 
mažiau už 1957 m.

Automobilių pardavėjai 
praneša, kad jie “ant ran
kų” turi apie 1,000,000 nau
jų automobilių ir nesirengia 
daugiau reikalauti.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

v SIŲSKITE J RUSIJĄ 
Per patikimą firmą 
ŪSAM CORP.

Galite siųsti absoliutiškai visk^ 
išskiriant 

VILKĖTUS DRABUŽIUS 
Muitas ir visos kitos lėšos 

apmokamos čia. 
Priėmėjas nemoka nieko. 
Reikalaukite Nemokamo 

KATALOGO
Taipgi siunčiame į 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ

ŪSAM CORPORATION 
Krautuvė 104 W. 29th St. 

Arti 6th Avė., N. Y. 1, N. Y. 
Tel. CH. 4-7898-7899

Atdara kasdien nuo 9 iki 6. 
šeštadieniais nuo 10 iki 4. 

Uždara Sekmadieniais.

Neleiskite į namus 
“detektyvy”

Jau kelintu kartu tūli 
piktadariai, prisidengę “de
tektyvų” . vardu apiplėšia 
žmones. Dabar taip buvo 
apiplėšta Miss P. Marsica- Dorothy Day pa-
no, 122 M.alba Dr., Queens, gelbininko, pikietavo Atom- 
Trys plėšikai paskambino jc Energy Commission cen- 
varpęlį. Kada MarsicanoLr^ ............... - •
atidarė duris, tai vienas pa- plakatus su o b a 1 s i a i s : 
reiškė:

— Mes esame detektyvai. 
Mes norime pasiklaust jus 
informacijų.

/— Prašome eiti į vidų, — 
pareiškė namų savininkė.

Kada ji, suleidus “sve
čius”, uždarė duris ir atsi-p<. M. Philip^ nuteisė juos 
suko,vienas “svečias” jau j kalėjimą po 30 dienų. Bet 
laike į ją atkištą revolverį | ant vietos- ir suspendavo 
ir tyliai tarė: i bausmę, reikalaudamas at-

“Be quiet!” eityje nedaryti tokių pikie-
Kiti iškrėtė komodas, tavimų.

šėpas, pačiupo apie $250 pi-1 
nigais, $800 vertės auksinių! 
daiktų, $500 vertės “mink” 
kailinius ir išėjo.

Vienai moteriškei esant 
Į namie patartina jokių “de
tektyvų” neįsileisti. Tegul 
ateina, kai bus daugiau na- 
mišk’u. c

Pikietininkai nešiojo 
plakatus su o b a 1 s i a i s : 
“Stop Nuclear tests!,” 
“In Support of the Golden 
Rule — stop atom tests’” 

Policija puolė pikietinin- 
kus ir devynis jų areštavo. 
Buvo areštuotas ir Ammon 
Hennacy. Tuojau teisėjas

PRANEŠIMAI
• RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kp. mitingas

Mūsų kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gegužės 14 d., vakare, 
Kultūriniame Centre. Tai 
svarbus susirinkimas. Išgirsime 
portą iš įvykusios vakarienės, 
kusuosime nacionalį Draugijos
važiavimą ir pasiuntimą delegatų. 
Visi nariai ir narės prašomi daly-, 
vauti. Dar yra nepasimokėju^ių 
šių metų duoklių. Ateikite ir pa- 
s’mokėkite, ir pasiimkite knygą 
‘‘Gydymo istorija.” Valdyba

(54-55)

bus 
ra- 

dis- 
su-

KUNIGAS MELISH
jau išsikraustė

Kunigas W. H. Melish jau 
išsikraustė iš' Protestonų- 
episkopalų Holy Trinity 
bažnyčios nuosavybės. Per 
septynis metus reakcinės 
jėgos, puolė šį pažangų ku
nigą. Parapijonai palaikė jį, 
bet aukštieji bažnyčios vir-

Nariai, 
visvien turės užsimo- 

Nena- 
Kvicčiame vie-
binghamtonie- 

Smagiai 
muzi- 

vaišių.

Fašistinis tauškalas 
meluoja

Tūlas Ignas Audra para
šė laišką į Hearsto “Daily 
Mirror” (balandžio 29 d.)
kuriame jis plepa apie ka
daise įvykusį fašistų-pikie- 
tininkų užpuolimą ant J. ir 
M. Kalvaičių ir dar vienos 
draugės ties Lietuvių Audi
torija, Richmond Hill, N. Y.

Tasai fašistinis tauškalas 
plepa, būk Kalvaičiai už
puolę fašistinius pikietuoto- 
jus, o ne pastarieji Kalvai
čius. Girdi, ėjusieji salėn sa
kę pikietuotojams, kad ne
užilgo Washingtone užple- 
vėsuos raudona vėliava, o 
tada “mes jus tenai pakar
sime.” Po to pikietuotojai 
buvę fiziškai užpulti. O kai 
dalykas atsidūrė teisme, tai 
šis “raudonuosius išteisi
no.”

Kaip matome, viskas yra 
melas, kokį tegali tik fašis
tas sugalvoti. Mums keista 
atrodo ir tai-,- kad “Daily 
Mirror” tokį melą spausdi
no. Rodosi, net ir Hearsto 
geltonlapis turėtų prisilai
kyti kiek tiek laikraštinės 

i etikos.

AUKOJO VILNIEČIAMS
J. Rušinskas aukojo Vii-i šininkai su teismų pagalba 

nies šėrininkų suvažiavimui 
pasveikinti $2.00.

ROCHESTER, N. Y.

Gedemino Draugystės metinis pik^ 
nikas įvyks Gegužės-May 17 d., sa
voje salėje, 575 Joseph Ave. 
ar eis ar ne,
keti įžangą po vieną dolerį, 
riams įžanga veltui, 
tinius, ka.nadiečius, 
čius ir kitus dalyvauti, 
praleisite laiką prie smagios 
kos, skanių valgių ir kitų

Rengėjai.
54-56)

pastate ant savo. WORCESTER, MASS.

Lietuvių Meno Sąjungos 2-oji 
Apskritis rengia gražų pavasarinį 
koncertą, sekmadienį, gegužės 18 d. 
Programos atlikime dalyvaus Hart
fordo, Montello ir Worcesterio me
nininkai. Pradžia 2 vai. dieną. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame koncerte. Salė 29 
Endicott St. Rengėjai. (54-55)

Kiamesha Lake, N. Y. — 
Virš 600 žydų rabinų reika
lauja suvaldyti rasistus pie
tinėse valstijose.

ATPLAUKĖ DIDELIS 
“ROOSEVELTAS”

Į New Yorko karinio lai
vyno bazę atplaukė lėktuv
nešis “F. D. Roosevelt”. Jis 
pastatytas 1945 metais, turi 
virš 60,000 tonų įtalpos. Jo; 
pastatymas kainavo apie I 
$200,000,000. Jau kita tiek 
kamavo jį užlaikyti. Sako, 
kad laivas jau “paseno”. 
Greitoje ateityje jis bus. 
atiduotas i metalo lauža. c c

Maskva. — Nasser pla
čiai važinėja pa Tarybų Są
jungą.

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

tysite 3-jų aktų operetę KADA 
i KAIMAS NEMIEGA. Suvaidins 
| Worcesterio Aido Choras, vadovau- 
l jant Jonui Dirveliui. Rengia Liet, 
į 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 apylinll^s 
dalyvauti. (51-$»jj

Patikrinkite savo 
sveikatą!

Taip sako miesto sveika- 
s departmentas. Willi- 

I a m sbu rgo lietuviams puiki 
dainininko'lMya- Jie «'ali įmokamai 

I gauti X - r a y nuotraukas. 
Tai galima padaryti dvie- 
mis dienomis ir dviejose 
vietose. Antradienį, gegu
žės 13 d., Bedford Memori-! 
al Post, 188 Grand St., ir' 
ketvirtadienį, gegužės 15 
d., Charles Vintis Post, 206 
Bedford Ave.

Tai prieinama visiems, 
kurie jau persiritu per 18 
metų. Jaunesni nebus 
imami.

formoje 
labai ido-

neseniai iš

Beje, kalbėtojai išreiškė 
pageidavimą, kad greitoje 
ateityje būtų ats teigtas 
“Daily Worker.” Buvo sa
koma, kad su šia gegužinės 
demonstracija turi prasidė
ti vajus už dienraščio at- 
steigimą. Rep.

KLAIDOS PATAISYMAS
Pareiškime užuojau tos 

dėl Kazimiero Pužausko 
mirties per klaidą nebuvo 
pažymėtas Petro Gustaičio 
vardas. Gaila, kad tai atsi
tiko.

pri-

pa-

Washington's. — Mirė 
generolas J. Magruder, 70 
metų.

Kviečiame j L.D.S. 1-mos kuopos

JAU PASKYRĖ 
ATSTOVUS

Jungtinės Tautos jau 
skyrė nuo 21-nos šalies
mius mokslininkus į tarp
tautinę atomų jėgos konfe
renciją. Konferencija prasi
dės rugsėjo 1 dieną Genevo- 
je, Šveicarijoje. Ji svarstys, 
kaip atominę jėgą panaudo
ti civiliniams tikslams.

Nuo Jungtinių Valstijų 
yra paskirtas Frank Bruce, 
atominės jėgos specialistas, 
o nuo Tarybų Sąjungos — 
Ivan D. Ražansky.

sa- 
už

GARSINIMAS 
NEGELBĖJO

New Yorke jau antra 
vaite vedama agitacija 
pirkimą naujų automobilių
—“You Auto Buy Now!”.

Bet 840 automobilių par
davėjų skundžiasi, kad 
jiems’“nesuprantama, kodėl 
žmonės automobilių mažai 
perka”.

Mažai perka todėl, kad 
viešpatauja krizė. Daug 
žmonių nedirba, o kurie ir 
dirba, tai nežino, kaip ilgai. 
Kita, pragyvenimo reikme
nys, ypatingai maistas, į 
padanges iškilę.

Pajieškojimai
Brooklyn<e gyvena mano žmonos 

dvi tetos. Mikolai!ienė Magdė ir 
Stasionicnė Uršulė. Prašau jas at
siliepti sekamu antrašu:

Vilkaviškio rajonas
Bartnikų kaimas ir paštas • 
Albinas Ivanauskas
Lithuania, USSR

Nuo 1919 iki 1929 m. gyvendamas 
Lietuvoje ir nuo 1929 iki 1938 m. 
Argentinoj, palaikiau ryšius su sa
vo draugu Krukoniu Jonu, kilusiu 
,nuo Šventežerio, Lazdijų rajono- 
apskr. Pergyvendamas karo sūku
rį ir hitlerinį okupaciją, jo adresą 
pamečiau ir nutraukiau susirašinė
jimą. Iš ankstyvesnių susirašinėji
mų atsimenu, kad jis dirbo ar ben
dradarbiavo Amerikos pažangiojoj 
spaudoj — Laisvėje ir Vilnyje. To
dėl prašau jo (jei gyvas) parašyti 
laišką. Vladė Sabaliauskienė, Juo
zo, Veisėjų rajonas, Vainiūnų paštas, 
Cibulių kaimas, Lithuania, USSR 

(54-55)

PA TARNAUJAM E 
Vestuvėms, Baliams, Parems ir 

Kitokioms Pokiliams.
ANTUNS

96-43 Spring-field Blvd.
Queens Village, N. Y.

Paminėkite šį skelbimą dėl 
specialaus patarnavimo.

HO. 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.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 

mas įvyks 
Galutinas 
likti dėl 
įvyks geg. 
būsimas piknikas geg. 25 d., Olym
pia Park.

i lyvauti. I

kp. mėnesinis susirinki- 
gegužės 12 d., 7:3C v. v. 
pasiruošimas reikės at- 
“rummage sale," kuris 
20 ir 21 dd. Taipgi ir

Nariai prašomi visi da-
Kp. Sek r. (53-54)
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IŠPARDAVIMAS
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Baltinių.
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING N

W. 187th St. (St. Nicholas Ave.)
IRT 191st St.

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Oslo. — Mirė Norvegijos 
parlamento prezidentas Os
car Torp.

Juzoas Nugauskas ieško savo dė
dės Jurgio Nugausko su šeima, iš- 
vykusio iš Kauno miesto 1913-1914 
metais. Lietuvoje liko broliai Ka
zys ir Jonas, kilę nuo Kėdainių. Pas
kutiniu laiku gyveno Baltimorėje. 
Jį žinantieji prašomi pranešti:

Kaunas, Stepo Žuko 15-1 
Juozui Nugauskui 
Lithuania, USSR •'

(53-56)

John Krauss, Inc.
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y.
I

(Smulkmeniškas pardavinėjimas)
MĖSOS IR WURSTWAREN

Newark 5, N. J. j
’ C

MArket 2-5172 T
4 • T

:: 426 Lafayette St. į

Pamatykite Operetę

BANKETĄ
Tai pasilinksminimas, kurio visi laukiame

Įvyks šeštadienio vakarą

Gegužes 10 May

“Kada kaimas nemiejia

Žymiausi 1-mos kuopos kulinarai gamins valgius
Vakariene $3.00. Pradžia 7-tą vai. vakare

Kviečiame visus ir nesivėlinant atsilankyti į
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Čia būsite gerai pavaišinti puikia vakariene ir 

linksmai praleisite laiką su daugeliu jau seniai ma
tytų draugų.

ifflihiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiflj^

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų 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. .1. — 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

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

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

NEWARK0 RASTINĖ ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RAŠTINĖ ATDARA SĖST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 1 V. DIENĄ.

78—2nd Avė.
New York 3, N. Y.
ORegon 4-1540

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

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

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TO’vnsend 8-0298

1241 Ashland Avė.
Chicago 28, Ill.
HUmboId 6-2818

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

Rengia ALDLD 2-oji! Apskritis

Suvaidins garsusis 
Aido Choras iš Worcester, Mass.

Vadovybėje Jono Dirvelio

Gegužes (May) 25, 1958
Pradžia 3-čią valandą popiet

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

6 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktadien., geg. (May) 9,19^8

t

i
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