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KRISLAI
Krislai
Gal ir nepraeis.
Ir vėl bučiuoja.
Gerai atsilaikė.
Kodėl nesudraudžia?
Jau ir jį nagan!
Connecticut žmonėms.
Vilniečių vajus.

Rašo A. Bimba

Tokios didelės ir skau
džios audros šiandien purto 

i Francūziją, jog sunku ir pa
sakyti, kuo tai visa pasi
baigs.

Vienas dalykas dabar jau 
aiškus: Prezidentas Coty ir 
premjeras Pfimlin buvo su
sitarę su De Galle. Jų pla
nus — laikina; — sugadino i 
Francūzijos darbo liaudis. Į

Beveik viskas priklausysi 
nuo socialistų nusistatymo.' 
Vieni komunistai nepajėgs 
pastoti kelio šiam ambicin
gam generolui. Komunistai 
ir socialistai bendromis jė
gomis dalykus pataisytų.

Nepamirškime istorijos. 
Anais metais Vokietijoje 
buvo dvi galingos partijos 
—socialdemokratų ir komu
nistų. Kai socialdemokratai 
sutiko leisti prezidentui 
Hindenbukgui pasistatyti 
Premjeru Hitlerį, viskas su

žlugo. Vieni komunistai ne
pajėgė atlaikyti.

Panaši padėtis vystosi 
Francūzijoje.

Galimas daiktas, žinoma, 
kad de Gaulle nenori eiti 
Hitlerio pėdomis. Jis sako
si nenorįs tapti diktatoriu
mi. Bet tos jėgos, kuriomis 
jis operuoja, yra perdėm 
fašistinės-militarinės. Jos 
gero Francūzijai nelemia.

Gal pastebėjote, kad mūsų 
šalies komercinė spauda vėl 
pradėjo sveikinti ir bučiuo
ti Jugoslavijos .prezidentą 
Tito. Mat, tarpe jo ir kitų 
kraštų komunistų vėl kilo 
nesusipratimas.

Darbo žmonių priešai tuo 
$isur džiaugiasi. Nejaugi to 
nemato Tito kolegos?

Beveik stebėtis reikia, 
kad Italijos kairieji socialis
tai ir komunistai šiuose rin
kimuose gerai atsilaikė. Bu
vo pranašauta, kad ypač ko
munistai neteksią daug bal
sų. Bet, palyginus su 1953 
metų rinkimais, jie savo 
balsus dar padidino 578,179.

Dabar jau aiČku, kad In
donezijos fašistinių sukilė
lių orlaivyne randasi ameri
kiečių. Vienas, koks ten Al
len L. Pope, jau suimtas ir 
bus. teisiamas. Jie naudoja 
Amerikoje gamintus lėktu
vus. Jie, sakoma, atėjo per 
Formozą. Juos pasamdė ir 
pasiuntė Čiang Kai-šekas. 
Čiang Kai-šeką gi finansuo
ja Amerika.

Įdomu štai kas: Iki šiol 
nei mūsų vyriausybė, nei 
kc^nercinė spauda n e p a- 
&nerkė ir nesudraudė šių 
avantiūristų.

(Tąsa 6-ta m pus!. )

Prancūzų liaudis kovoja 
prieš reakcijos diktatūrų

Tar. S-gos žingsniai 
fizikos gerovei

I’asekmės parlamentarinių 
rinkimų Italijoje

Paryžius.—Francūzų liau
dis kovoja prieš reakcinin
kų pastangas pasm augti 
respubliką. Prie parlamen
to rūmų apie 20,000 pary
žiečių demonstravo protes
tuodami prieš reakcijos dik
tatūrą. Streikai ir demons
tracijos plečiasi ir kituose 
miestuose.

Buvusi Pflimlino valdžia 
paruošė reakcininkų su De 
Gaulle priešaky diktatūrą. 
Kada viduryje gegužės Al
žyre sukilo fašistiniai gene
rolai reikalaudami generolo 
De Gaulle diktatūros, tai 
parlamentas 461 prieš 114 
balsu i raliavo valdžia var
toti jėgą.

Bet Pflimlino valdžia nie
ko nedarė. Tuo kartu reak
cininkai užėmė Korsiką i ir 
pačioje Francūzijoje įsiga
lėjo.

Dabar aišku, kad Francū- 
zijos prezidentas CotyĮir 
premjeras Pflimlinas Pary
žiaus priemiestyjee tarėsi 
su generolu De Gaulle. Pa

WASHINGTONE .YRA 
PASITENKINĘ j

Washingtonas. — Nors 
viešai dar nėra padalytas 
užgyrimas gen. De Gaulle 
diktatūros, bet Valstybės 
departmente yra jaučiamas 
pasitenkinimas.

Buvęs prezidentas Tru- 
m’anas pareiškė: “Genero
las De Gaulle yra žmogus, 
kuris išgelbės Francūziją.” 
Trumanas dabar yra Ispa
nijoje.

PER ŠVENTĘ JAU 
ŽUVO 500 ŽMONIŲ

Rašant šią žinią dar nėra 
pilnų skaitlinių, kiek žuvo 
žmonių per Memorial Day 
šventę. Iki dabar automo
bilių nelaimėse yra 318 
žmonių užmušta, 108 
prigėrę ir 78 žuvę kitokio
se nelaimėse.

New Yorko apylinkėje 
trys asmenys auto nelaimė
se užmušti ir 556, sužeisti. 
Čia buvo 400 auto nelaimių. 
Policija davė 7,000 tikietų 
auto vairuotojams už va
ži uotės taisyklių laužymą.

“DAUGIAU PADARYS 
BLOGO”, — VOROŠILOV

Maskva. — Suomių am
basada buvo suruošus ban
ketą. Ten dalyvavo marša
las Vorošilovas, Tarybų Są
jungos prezidąntas. Kada 
korespondentai pasiteiravo 
apie įvykius Francūzijoje, 
tai jis sakė: “Generolas De 
Gaulle gali padaryti dau
giau blogo, negu gero.”

WASHINGTONE 
ATSARGŪS

Washingtonas. — Valsty
bės department© žmonės 
yra atsargūs Francūzijos 
re: kalais. Korespon den t a i 
norėjo išgauti Dulleso ir ki
tų nuomonę, bet negavo. Kai 
kurie sako: “Mums burna 
yra uždaryta”.

galiau Pflimlinas rezignavo 
iš valdžios, nors parlamen
tas buvo išreiškęs jo val
džiai pasitikėjimą.

Francūzijos prezidentas 
Cotys pakvietė generolą De 
Gaullę sudaryti valdžią. Jis 
ją sudarė, patsai atsistoda
mas į premjero - diktato
riaus vieta, įtraukdamas 

Ir 1

Pflimliną, socialistų vadą 
Molėtą, dešiniųjų ir centro 
partijų vadus.

Parlamente 329 prieš 224 
balsus jo valdžia gavo užgy- 
rima. Generolas De Gaulle 
pareikalavo, kad parlamen
tas per šešis mėnesius nesi
kištų į valdžios darbus, tai 
yra pasitrauktų. Tuom kar
tu generolas De Gaulle ruo
šiasi ir konstituciją “patai
syti.’*

Šie įvykiai Francūzijoje 
primena 1933 metų įvykius 
Vokietijoje. Tada generolas 
Hindenburgas taip pat par
lamento keliu į diktatoriaus 
vietą pastatė Hitlerį.

Indonezai nutupdė 
amerikietį lakūną.

Jakarta. — Indonezijos 
.kariniai laivai nušovė A’me- 
rikos išdirbystės bombinį 
“B-26” lėktuvą ir nutupdė 
amerikietį leitenantą Allan 
Lawrence Pope.

Lakūnas yra 30 metų am
žiaus, turi Amerikos kari
nio orlaivyno leitenanto 
laipsnį. Vėlesniu laiku jis 
skraidė “civilinio naudoji
mo” lėktuvus pas Čiang Kai 

; -šėką. Jis sako, kad nuėjo 
tarnauti sukilėliams prieš 
Indenziją, gaudamas po 
$10,000 į mėnesį.

MEŠKUTĖ negavo 
LEIDIMO Į AMERIKĄ
Maskva. — Amerikiečiai 

žvėryno (zoo) vedėjai pirko 
Kinijoje už $48,000 panda 
veislės meškutę. Bet Jung
tinių Valstijų Valstybės de- 
partmentas atsisakė ją į- 
leisti į Ameriką, nes JAV 
neturi ryšių su Kinija. To
dėl meškutę veža į Frank
furt miesto žvėryną, Vaka
rų Vokietijon.

KALBA APIE KELIONĘ 
Į MĖNULĮ, BET...

Washingtonas. — “Nors 
spaudoje dar vis rašo ape 
Amerikos technikų ruoši
mąsi pasiekti mėnulį, bet 
mokslininkai jau neteko en
tuziazmo”, taip rašo D. 
Garwood.

Jis sako, kad Tarybų Są
jungos mokslininkų paleis
tas tretys/s sputnikas, be
veik 3,000 svarų, parodė, 
jog tarybiniai mokslininkai 
jau toli pralenkė amerikie
čius.

Dhahranas, Arabija. — 
Karalius Sąudi 10 dienų bu
vo ligoninėje.

Maskva. — Tarybų Są
junga ir septynios liaudiš
kos respublikos, kurios su
daro Varšuvos Apsigynimo 
Sąjungą, padarė sekamus 
žmgsnius taikos sutvirtini
mui :

(1) Tarybų Sąjunga grei
toje ateityje ištrauks savo 
ginkluotąsias jėgas iš Ru
munijos.

(2) Sumažins ant 119,000 
vyrų armiją, kas sudarys 
jau 419,000 sumažinimą 
1958 metais.

(3) Varšuvos Apsigyni
mo Sąjungą siūlo NATO———7-----
Auto unijos
naujos bėdos

Detroitas. — United Au
tomobile Workers unijos 
kontraktai su automobilių 
gaminimo kompanijomis 
baigiasi. Kadangi šioje ga
myboje yra didelis nedar
bas, tai UAW unijos vadai 
sutiko dirbti be kontrakto.

Ford Motor Co. jau pa
reiškė, kad ji ne kolektuos 
nuo darbininkų unijinių 

I duoklių, tai yra, atmeta 
“check off union dues”.

SOVIETAI SULAIKĖ 
JUGOSLAVIJAI PARAMĄ

Belgradas. — Tarybų Są
junga jau sulaikė Jugosla
vijai prekybos kreditus, ku
rie siekė $285,000,000. Ti
to partijos spauda pradėjo 
ir vėl piktai rašyti prieš 
Tarybų Sąjungą.

100,900 ŽMONIŲ 
DEMONSTRAVO

Tunis. — Apie 100,000 
žmonių demonstravo reika
laudami, kad Francūziją 
atšauktų savo armijos dali
nius iš Tunisijos. Jie taipgi 
reikalavo, kad Anglija ir 
Jungtinės Valstijos duotų 
tunisiečiams ginklų.

JAV GENEROLAMS TAI 
NIEKO NEREIŠKIA

e
Washingtonas. — Ameri

kos generolai iš Pentagono, 
karinio centro, pareiškė, 
kad Tarybų Sąjungos ir 
liaudiškų respublikų armi
jų mažinimas jiems nieko 
nereiškia. Jie kartoja seną 
savo pasaką apie didesnį 
apsiginklavimą.

ANGLAI PIKIETUOJA 
AMERIKOS BAZES

Witney. — Šimtai anglų, 
su protesto plakatais prieš 
atomines bombas ir Ameri
kos karines bazes, pėsti at- 
maršavo 12 mylių. Jie eina 
linkui Oxfordshire pikie- 
tuoti Amerikos karinio or
laivyno bazes.

Mexico jCity. — šiemet 
50,000 meksikiečių vyks 
dirbti į Jungtines Valstijas. 
1957 metais buvo išvykę 
480,000.

nariams pasirašyti 25 me
tams sutarti, kad abiejų 
sąjungų nariai nekariaus 
vieni prieš kitus.

(4) Tarybų Sąjungos 
premjeras Chruščiovas už
ginčijo skleidžiamus gan
dus, kad TSRS įsteigusi ra
ketų bazes Lenkijoje, Če
koslovakijoje ir Rytų Vo
kietijoje. Bet kartu jis įspė
jo NATO narius, kad jeigu 
jie įsteigs Vakarų .Vokieti
joje tokias bazes, tai tada 
ir Tarybų Sąjunga imsis a- 
tit’nkamų apsigynimo žing
sniu. c-

1958 m. nebus jokio 
taksy nurausimo

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pareiš
kė, kad jis ir valdžia yra 
nusistatę prneš taksų nu
mosima 1958 metais. Jis sa
kė, kad augant valdžios iš
eigoms, negalima nei galvo
ti apie taksų numušimą.

Prezidentas ■ kre i p ė si- į 
.Kongreso narius, kad jie 
pasitartų ir laikytųsi bend
rai su valdžia prieš taksų 
numušfmą.

HOLLANDIJA ĮTEIKĖ 
AMERIKAI PROTESTĄ
Washingtonas. —Van Roi- 

jen, Hollandijos ambasado
rius, įteikė protestą Valsty
bės departmentui. Hollandi- 
ja protestuoja prieš, parda
vimą Amerikos ginklų Indo
nezijos valdžiai.

PARLAMENTE SUSKILO
FRANC. SOCIALISTAI

Paryžius.—Francūzų so
cialistų parlam e n t a r i n ė 
grupė suskilo generolo De 
Gaulle diktatūros klausimu. 
Partijos sekretorius Mollet 
stoja už De Gaulle ir su juo 
eina 44 parlamento nariai, 
o 51 yra priešingi.

11 ŽMONIŲ UŽMUŠĖJĄ 
NUTEISĖ MIRTIN

Lincoln, Neb. — žmogžu
dys Charles Starkweather,
19 metų amžiaus, nuteistas1 
mirti elektros kėdėje. 1957 
metais jis ir jo mylimoji C. 
Fugate lakstė automobily
je iš vietos vieton, žudyda
mas žmones, ir jis nužudė 
11 nekaltų žmonių, Fugate 
dar laukia teismo.

Amerikos Satelitas
NUKRITO Į JŪRĄ

Cape Canaveral, Fla. — 
Amerikos karinio laivyno 
specialistai gegužės 27 d. 
vėl šovė į erdvę 21 svaro 
satelitą. Bet satelitas nu
krito į jūrą. Specialistai sa
ko, kad “kreiva kryptimi jį 
iššovė”..

Rabatas, Mardkas, — Ma
roko valdžia reikalauja, kad 
Francūzijos armija pasi
trauktų iš Rytinio Alžyro.

Roma. — Sekmadieni ir 
pirmadienį Italijoje įvyko 
parlamentariniai rinkimai. 
Balsai pakilo komunistų, 
kairiųjų socialistų, krikščio
niu demokratu ir centro 
partijų. Balsai sumažėjo 
monarchistų ir fašistų.

Senate dabar krikščionys 
demokratai turės 133 atsto
vus, komunistai ir socialis
tai — 96, o dešinieji — 15.

Atstovu bute, kuris susi- 
daro iš 590 narių, krikščio
nys demokratai ir jų šali
ninkai turės 375. Komunis
tai ir socialistai — 224.

1953 m. birželyje laike 
parlamentarinių rinkimų 
krikščionys demokratai su
rinko beveik 41 procentą 

! balsų. Jie' dabar gavo 40 
procentų, mž juos balsavo 
12,508,674.

1953 m. komunistai gavo 
6,122,633 balsus, tai yra 
22.6 procento. Dabar Komu
nistų partija gavo 6,700,- 
812 balsų, tai yra 22.7 proc.

Kanadiečiai giria 
TSRS atsiekimus

Toronto. — Sugrįžo iš 
Tarybų Sąjungos 29 kana
diečiai. Tai įvairūs biznie
riai ir biznio vedėjai. E. T. 
Alberts sako: “Jeigu kas iš 
mūsų grupės nematė to, kas 
jam buvo įdomu, tai tik to
dėl, kad iis neprašė parody
ti.” ‘ ■

Kanadiečiai lankėsi dau
gelyje svarbių centrų. Jie 
sako, kad Tarybų Sąjunga 
labai toli nužengus pirmyn 
ir su laiku pralenks Ameri
ką.

SUKILĖLIAI PERĖJO 
Į VALDŽIOS PUSĘ

Jakarta. — Ant Morotai 
salos dvi sukilėlių kuopos, 
apie 400 vyrų, su visais 
ginklais, perėjo į valdžios 
Pusę. Valdžios armijos da
liniai užėmė Sangir Talaudo 
salą, į šiaurę nuo Morotai. 
Ten taipgi sukilėlių daliniai 
pasidavė valdžios kariams 
be jokio pasipriešinimo.

RIAUŠĖS NEGRŲ 
JAUNUOLIŲ PIKNIKE
Charlford, Pa. — Negrai 

jaunuoliai ruošė pikniką 
Forest Amusement Parke. 
Atvyko baltųjų gauja ir 
pradėjo muštynes. Susi rin
kime-buvo paleista veiklom 
bonkos, pagaliai ir akme
nys. Apie dvidešimt žmo
nių nugabenti į ligoninę.

NAUJAS HELIKOPTERIS
New Yorkas. — Civilinės 

aviacijos viršininkai pradė
jo vartoti naują helikopte
rį “Vertol 44-B”. Tai lėktu
vas, kurio viršuje sukasi 
dubeltavi propeleriai. Heli
kopteris gali vežti 15 žmo
nių, nusileisti ir pakilti ne
dideliame plote. < 

visų balsavusių ir parlamen
te turės 140 atstovu, v

Kairųjų socialistų partija 
gavo 4,198,522 balsus, 14.2 
procento balsavusių. Deši
nieji socialdemokratai ga- 
vd 1,350,000 balsų, tai yra 
4.6 procento balsavusių. Li
beralai gavo apie 1,000,000 
balsu. ’ -

Monarchistai parlamente 
turės 23 atstovus, jie nete
ko 17 vietų. Fašistai turės 
25 atstovus, jie neteko 4 vie
tų.

Taigi, nors kairieji socia
listai nepriėmė komunistų 
pakvietimo į bendrą frontą, 
kas, be abejo, pakenkė a- 
biems partijoms, kairiųjų 
balsai paaugo. Komunistų 
kandidatai gavo 578,179 
balsus daugiau, negu jie 
buvo gavę 1953 metais.

Paryžius. — šimtai Fran
cūzijos. karo laivų stovi 
Toulono prieplaukoje.

MIRĖ KARDINOLAS
- SAMUELIS STRITCH

Roma. — Mirė amerikie
tis kardinolas Samuelis 

iStritch, 70 metų amžiaus. 
Tai buvęs Chicagos kardi
nolas. Neseniai jis nuvyko 
į Vatikaną. Ten netrukus 
nupiovė jam dešine ranką. 
Vėliau jį ištiko širdies smū
gis. Kiek pasirgęs jis mirė.

TROKAS-“GARVEŽYS”
VELKA 250 TONŲ

Union, Me.—Mack Truck 
Co. pagamino trokus miškų 
darbams. Trokai turi po 
170 arklių jėgos motorą ir 
velka visą eilę platformų. 
Šie trokai vienu kartu gali 
vežti 250 tonų medžio.

Elizabeth, N. J.
Mirė Mary A. Stanelienė
Birželio 1 d., sękmadienį, 

po ilgos ir sunkios ligos mi
rė Mary A. Šiandienė, gy
venusi 759 Pennington St, 

I Elizabeth, N. J. Liūdesy li- 
I ko duktė ir žentas — Wal
ter ir Mylda Žukai.

Velionė buvo apie 7’0 me
tų amž’aus. Per ilgus metus 
bendrai su dukra Mylda 
laikė grožio sialfoną (Beau
ty Shoppe).

Kūnas pašarvotas Bu- 
yaus-Buyausko šermeninė
je, 426 Lafayette St, New
ark, N. J. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, birželio 4 d., 10 
v. ryto: velionės palaikai 
bus sukremuoti Rosehifl 
Kvematorijoje, Dnden, N. 
J. ’ ‘ --

Atsisveikinimo kalbą pa
sakys R. Mizara iš New 
Yorko.

Žinią telefonu pranešė 
Mylda Žukienė.

(Laisvės personalas rei
kia nuoširdžią užuojautą 
Myldai, Walteriui ir vi
soms velionės giminėms bei 
draugams.)



t

W H VC W LITHUANIAN AJ A19 V JEl SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.

. Published Tuesdays and Fridays, except in ease ot Holidays. 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 10, N. Y.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.,
under the Act of March 3. 1879.

Established April 5, 1911. ---------- ----- --------------- ROY MIZARA. Editor

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co................ $10.00 per year
Queens Co........ 15 50 per six months

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

Gegužes menesio įvykiai
FRANCŪZIJA atsistojo pilietinio karo išvakarėse. Ge

nerolai, kurių komandoje yra didesnė pusę francūzų ar
mijos, sumanė sudaryti šaliai generolo Charlies de Gaulle 
valdžia.

Toks jų pasimojimas, kad jis būtų ir gerais tikslais, 
vis vien nėra leistinas respublikoje, kurioje parlamentas 
yra aukščiausia galia. Generolų pasimojimas atsiduoda 
fašistiniu perversmu.

Francūzijos parlamentas 461 balsu prieš 114 įgaliavo 
legališką Pfimlino valdžią vartoti jėgą sutriuškinimui 
militaristų sukilimo. Bet vyriausybė atsargiai elgiasi ir 
stengiasi daugiau ramiu būdu likviduoti sukilimą. Tuo 
pat kartu sukilę generolai stengiasi daugiau įsigalėti. Jie 
jau pagrobė Korsikos salą, puola Tuinisiją, į .savo pusę 
gavo dalį karinio laivyno.

NEDARBAS AMERIKOJE yra baisi rykštė darbo 
žmonėms. Vyriausybės pranešimu sausyje-balandyje jau 
700,000 bedarbių išimta iš apdraudos sąrašo, nes jiems 
išmokėta visa nedarbo apdrauda.

Washingtone paskelbė, kad iki metų pabaigos turėsime 
4,500,000 bedarbių, kurie jau bus visą nedarbo apdrauda 
iŠkolektavę, tai yra, šalyje bus 4,500,000 darbininkų be 
jokių pajamų.

AFL-CIO unijos reikalauja daugiau viešų darbų. Uni
jų vadai siūlo, kad kiekvieno pragyvenimui, vieton 
$600, palikti po $800 nuo taksų. Tuojau šaukti darbo uni
jų vadų ir fabrikantų konferenciją suradimui būdų ko
vai prieš nedarbą. Įvesti 35 valandų darbo savaitę su 
dabartine alga.

Unijų vadai siūlo, kad Kongresas nutartų, idant ma
žiausia alga į valandą būtų $1.25. AFL-CIO siūlo, kad ne
darbo apdrauda būtų pratęsta nuo 26 iki 39 savaičų 
metams. Reikalauja, kad senatvės pensija į mėnesį būtų 
pakelta nuo $108.50 iki $120.

APSIGINLAVIMO NAŠTA yra didelė. Vien raketų 
šaudymo įrengimai ant Cape Canaveral pussalio kainavo 
$400,000,000 Senato Užsieniniais Reikalais Ko'm. nuta
rė pridėti dar $220,000,000 ginklais pagalbos Amerikos 
talkininkams, kuriems jau pirmiau buvo skirta arti trijų 
bilijonų dolerių vertės pagalba.

Karinių lėktuvų ir raketų gamintojai džiaugiasi, kad 
jų pelnai smarkiai auga. Douglas Aircraft Co. į tris mė
nesius laiko turėjo $300,000,000 įplaukų, Republic Avia
tion Corp, gavo valdžios užsakymų už $347,000,000, Boe
ing Airoplane Co. į tris mėnesius gavo užsakymų už 
$428,000,000. Lockheed Aircraft Co. turėjo virš $5,000,- 
000 pelno, o United Aircraft Corp, pelnas buvo arti $12,- 
000,000.

MILŽINIŠKAS TSRS SPUTNIKAS. Gegužės 15 dieną 
tarybiniai mokslininkai nustebino visą pasaulį, kada jie 
į erdves iššovė Tretįjį sputniką beveik 3,000 svarų, 12 
pėdų ilgio ir apie 6 pėdii diametriškai.

Tarybų mokslininkai 1957 m. spalio 4 d. iššovė Pirmąjį 
sputniką 184 svarų: 1957 m. lapkričio 3 d. Antrąjį —1,120 
svarų, o dabar jau 2,926 svarų.

Jungtinių Valstijų mokslininkai 1958 metais iššovė 
vieną trijų svarų ir ketvirtadalio, o du po 30 svarų.

INTERVENCIJA Į LEBANONĄ. Lebanonas nuo 
Francūzijos atsimetė 1943 m. Tai nedidelė šalis, Sirijos 
kaimynas. Lebanono gyventojai stoja už vienybę su 
Jungtine Arabų Respublia. Dabartinė Lebanono valdžia 
.tam prieštarauja.

Viduryje gegužės prasidėjo žmonių^ukilimas. Sukėlė- 
jliai užėmė Tripolį ir eilę kitų miestų. Bet valdžios para

mai atskrido Jungtinių Valstijų kariniai lėktuvai ir at
gabeno ginklų.

Arabų tautos, pareiškė didelį nepasitenkinimą tokiu 
Amerikos pasielgimu.

INDONEZIJOS PERSERGĖJIMAS. Pradžioje gegu
žės “nežinomi” lėktuvai pradėjo užpuldinėti laivus, plau- 

. kiančius, į Indonezijpos prieplaukas. Vėliau paaiškėjo, 
kad tai Amerikoje gaminti lėktuvai, suteikti Čiang Kai- 
šekui, kuris neturi diplomatinių ryšių su Indonezija ir 
.ginkluoja sukilėlius. Dar. vėliau sužinota, kad ir Ameri- 

. kos tūli pereitojo karo lakūnai yra “parsisamdę sukilė
liams tarnauti”.

Sukamo, Indonezijos prezidentas, rimtai persergėjo 
užsienio interventus pareikšdamas: “Liaukitės žaisti 
ugnimi”. Jis kreipėsi į Ameriką, kad ji atsisakytų palai
kyti sukilėlius, nes užsienio intervencija grūmoja iš
šaukti tretįjį pasaulinį kara. Jis sakė:

“Aš kreipiuosi į visą pasaulį. Liaukitės žaidė ugnimi 
Indonezijoje.”

• » SUSPROGO RAKETOS. Gegužės pabaigoje, netoli 
New Yorko, susprogo “Nike” raketos ir vietoje užmušė 
10 žmonių. Sprogimas buvo neišpasakytai didelės jėgos.

. ’NIKSONAS ir PIETINĖ AMERIKA, šalies vice-pre- 
zidentas Niksonas trims savaitėms buvo, išvykęs į Pietį-,

KANADIEČIAI APIE 
MŪSŲ LITERATŪROS 
DRAUGIJĄ

Kanados Lietuvių Lite
ratūros Draugijos (KLLD) 
sentro sekretorius P. Gu
tauskas kreipiasi į savo na
rius ir rašo:

“Šiais metais, liepos 6 
dieną įvyks Lietuvių Lite
ratūros Draugijos suvažia
vimas Pittsburgh, Pa. Šios 
Draugijos veikėjai Ameri- Į 
kos laikraščiuose, diskusuo- 
ja apie visas Draugijos pro
blemas. Iš diskusijų atrodo, 
kad dėl LLD pasidaro per 
sunku duoti nariams kas
met po knygą ir leisti Švie
sos žurnalą. Todėl, vieni 
mano, kad reikia padidinti 
ir padažninti Šviesą ir apsi
eiti be knygos. Kiti, dau
gumoje, mano, kad geriau 
netekti žurnalo, bet gauti 
knygas. Be abejo, būtų ge
riausia, jei Draugija pajėg
tų leisti Šviesą ir taipgi 
knygas. Šį reikalą teks iš
spręsti suvažiavimui.

Kadangi DLLD tebėra 
tampriai susirišusi su ame
rikiečių LLD apšvietus rei
kaluose ir kadangi mūsų 
Centro Komitetas oficialiai 
kviečiamas jųjų suvažiavi
me dalyvauti, todėl yra bū
tinas reikalas visoms KLLD 
kuopoms savo susirinki
muose apdisukusuoti jųjų 
iškeltus klausimus ir apie 
savo nuomonę pasisakyti 
spaudoje, ar bent pranešti 
KLLD Centro Komitetui.

Kadangi mes kanadiečiai 
esame tiek daug amerikie
čiams skolingi už jųjų pa
skleistą apšvietą praeityje, 
kuria ir šiandien besinaudo- 
jame, todėl bent stipresnės 
KLLD kopos turėtų pasiųs
ti LLD suvažiavimui bro
liškus pasveikinimus, tie
sioginiai arba per KLLD 
Centro Komitetą”.

SLA ORGANAS 
IR SPUTNIKAS

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje organo “Tėvy
nės” redaktorius M. Leo. 
Vasil (Vasiliauskas) labai 
išsigandusiai sutiko tarybi
nį Sputniką Trečią. Tai nie
ko, girdi, kad “Chruščiovas 
pareiškė, jog šis žygis ne
būsiąs panaudotas pasau
lio gąsdinimui ir prievar
tavimui, bet vistiek tai yra 
pasaulio opinijos prievarta
vimas ir tai yra pastangos 
gąsdinti demokratinius 
kraštus”.

Sužinome, ir iš kur tas 
“Tėvynės” redaktoriaus o- 
pinijos išprievartavimas pa
reina. Pareina iš to, kad 
“niekas faktinai nežino ko
kius būtent tikslus tas tre
čiasis sputnikas šiandien tu
ri”.

Mes manėme, kad sputni
kas yra mechaniškas pa
daras ir jokių tikslų negali 
turėti. Tikslus gali turėti 
tiktai tie, žmonės, kurie, jį 
paleido į erdvę. Bet, matyt, 
“Tėvynės” redaktoriaus o- 
pinija nuo išprievartvimo 
taip sumenkėjo, jog jis ne
bepajėgia blaivai ir logiškai 
galvoti. Jam viskas aukštyn 
kojomis apsi vertę.

Tuo tarpu tas didžiulis 
sputnikas skrieja aplink že

mę, šaukdamas “py py”. 
Nieko nesupranta p. Vasil, 
bet puikiai supranta tuos 
garsus mokslininkai ne tik 
Tarybų Sąjungos, bet viso 
pasaulio.

Daug , būtų sveikiau, 
mums atfodo, jeigu “Tėvy
nės” redaktorius visas dar 
turimas jėgas sukoncent
ruotų SLA narių gerovės 
pakėlimui, o paliktų ramy
bėje sputnikus ir kitus 

(mokslinius žmonijos pasie
kimus, apie kuriuos jis, ma
tyti, nė mažiausios nuovo
kos neturi. Ne Chruščiovas 
ir sputnikas prievartauja 
ir gąsdina demokratiją, bet 
“Tėvynės” redaktorius prie
vartauja nelaimingus SLA 
narius, kurie priversti p. 
Vasilo nesąmones ir prasi
manymus skaityti.

-- --------u_
TAME IR DALYKAS

Menševikų “Naujienos” 
(geg. 23 d.) labai daug pri
rašė apie Amerikos Lietu
vių Tarybos atsilankymą 
Amerikos Informacijos A- 
gentūroje Washingtone. Jie 
ten geg. 17 d. susitikę su 
patim tds agentūros vedėju 
Mr. Allenu. Tiek Alienas, 
tiek visi jo kabineto valyto
jai prižadėję mūsų Lietuvė
lės niekados nepamiršti. 
Taip pat gavę tvirtą už
tikrinimą, kad mūsų šalies 
Valstybės departmentas e- 
sąs. nė per nago juodymą 
nepakeitęs savo nusistaty
mo.

Visų pasikalbėjimų, “de
rybų” ir pasižadėjimų iš
vada, sako “N.”, yra tokia: 
“Įstaigai, kuri skleidžia in
formacijas visame pasau
lyje, reikia teikti tikrų ži
nių apie Lietuvą”.

Labai įdomus pasakymas 
ir prisipažinimas. Tai reiš
kia, kad iki šiol tiek ALT, 
tiek VLIKas, tiek klerikalų, 
menševikų ir smetonininkų 

i redaktoriai ir lyderiai tikrų 
žinių apie Lietuvą tiek tai 
Informacijos Agentūrai, 
tiek kitoms įstaigoms netei
kė. Tik dabar jie pamatė; 
kad reikia “tikrų žinių’”.

Tačiau mes nepadarysi
me didelės klaidos, jeigu 
rimtai atsisakysime ir to
mis raketierių pažadėtomis 
“tikromis žiniomis” pasi
tikėti. Visa jų politika, vi
sas jų nusistatymas ir atsi- 
nešimas. linkui Lietuvos yra 
pagrįstas melu, apgavyste 
ir raketizmu. Bekepdami 
“tikras* žinias” apie Lietu
vą jie iššmugeliavo iš Ame
rikos lietuvių kišenės ir 
prašvilpė v šimtus tūkstan
čių dolerių., Jie jau tokie ti
pai, jų nebepataisysi. Jie iš 
to gyvena. Mums tik galia, 
kad mūsų Valstybės depart- 
mento ir kitų įstaigų parei
gūnai dar vis tebepadeda 
jiems Amerikos lietuvius 
mulkinti ir apgaudinėti.

_ i__________
VINCAS KUDIRKA
IR VAIKAI

Savo krisluose Vilnyje 
(gegužės 20 d.) L. Prūseika 
pastebi:

Vincas Kudirka labai mylė
jo vaikus. Jid stengėsi vai
kams padėti, juos pamokyįti. 
‘‘Lietuvos Pionierius” pa
skelbė kelis Vinco Kudirkos 
laiškus, kuriuos jis rašė mažai

— ....................... . 1 If į! ■ I- I ,111! - -- ... - - - ■ - . ,

n.ę Ameriką. Jo vizito laiku ten pasireiškė didelis anti- 
amėrikinis nusistatylmas. Peru, Venezueloje ir kitur bu
vo piktų demonstracijų.

Komercinė spauda visą kaltę bandė suversti ant ko
munistų “kurstymų”. Bet Niksonas, sugrįžęs ,į Jungtines 
Valstijas, pareiškė, kad, norint turėti gerus santykius 
su'Lotynų Amerikos žmonėmis, Jungtinės Valstijos turi 
nuo daugelio dalykų atsisakyti, kad ne erzintų tų šalių 
žmonių.

mergaitei Mariusei Kraševs- 
kytei. Laiškai rašyti 1895 me
tais iš Krymo, kur Kudirka 
buvo nuvykęs gydytis nuo 
džiovos. Laiškai rašyti Nau
miesti n.

Kraševskytė, pasirodo, tebė
ra gyva. Maniusė turi 70 me
tų ir gyvena Lenkijoje. Ji va
dinasi Marija Kačanovska.

Apie V. Kudirką šiemet bus 
labai daug rašoma. Mat, su
eina šimtas metų nuo jo gimi
mo dienoss. Jo kūryba bus 
perleista ir per kritikos priz- 
mą.

SENO VINCO KNYGA
Vilniaus “Tiesa” rašo:
“Šiomis dienomis knygy

nuose pasirodė Amer. lie
tuvių rašytojo Seno Vinco 
(Vinco Jakščio) beletristi
kos knyga “Gyvenimo ver

petuose”. Tai atsiminimų 
ir apsakymų rinkinys, pir
mą kartą išleidžiamas Lie
tuvoje. Knygoje spausdina
mi rašytojo atsiminimai iš 
senojo Lietuvos kaimo, iš 
emigrantų klajonių po Ško
tiją ir JAV. Rinkinyje — 
septyniolika autoriaus ap
sakymų, vaizduojančių dau
giausia užjūrio lietuvių dar
bo žmonių buitį, išnaudoji
mą, kovas už šviesesnę ryt
dieną. Leidinys iliustruotas 
keliomis V. Jakščio foto 
nuotraukomis.

‘“Gyvenimo verpetuose” 
išleido Valstybinės grožinės 
literatūros leidykla. Redak
torius — P. Margevičius, 
dailininkas — P. Rauduvė. 
Rinkinį paruošė A. Vai- 
vutskas”.

Žinios iš Lietuvos
ELEKTROS PAGALBA
KAUNAS. — Kauno po

litechnikos instituto bend
rosios elektrotechnikos ka
tedra sudarė sutartį su 
Klaipėdos žvejybos laivyno 
projektavimo institutu. Ka
tedros specialistai įsiparei
gojo pagaminti impulsinį 
generatorių, kurio panau
dojimas leidžia sugauti dau
giau žuvies.

Kaip panaudojama elek
tra žuvims gaudyti?

RUOŠIASI TRADICINEI
LIAUDIES ŠVENTEI

— JONINĖMS

KALENDORIUS
SVARBIEJI ĮVYKIAI 

BIRŽELIO MĖNESYJ^ R
1 d., 1916—Philadelphia 

joje išėjo pirmasis numeris 
“Naujosios Gadynės.”

3 d., 1946 — mirė M. L 
Kalininas, Tarybų Sąjun
gos prezidentas.

4 d., 1845—prasidėjo ka
ras tarpe Jungtinių Valsti
jų ir Meksikos.

5 d., 1846—nutiesta pir
moji telegrafo linija tarpe 
Baltimorės ir Philadelphi- 
jos.

6 d., 1799 — gimė rusų 
poetas - rašytojas Aleksan
dras Puškinas.

7 d., 1935 — mirė rusų 
I mokslininkas - gamtininkas 
11. V. Mičiurinas.

PAGĖGIAI. — Daugu
mai rajono gyventojų pa
geidaujant, ir šiemet čia 
bus suorganizuota tradicinė 
lietuviu liaudies šventė —
Joninės.

Šventę numatyta sureng-j 
ti birželio 23-24 d. d. ant

i Rambyno kalno. Šventėje 
dalyvaus Klaipėdos miesto, 
Tauragės, Jurbarko,

Iš laivo i vandeni nulei
džiami elektrodai, k u r i e 
maitinami iš laive esančio 
šaltinio srovės. 25-30 met
rų atstume nuo elekrodų žu
vų organizme atsiranda dir
ginimai. Jie verčia jas stai
giai burtis p r i-a teigiamo 
elektrodo. Čia pat įtaisytas 
siurblys išmeta, 'žuvis ant 
laivo denio.

Tokiu būdu sugautų žuvų 
kokybė geresne, nes jose ne
atsiranda kenksmingos pie
no rūgšties, kurią iššaukia 
žuvies blaškymasis, k a i 
gaudoma tinklais.

Be to, elektrodai pritrau
kia tiktai vienodo dydžio 
žuvis, o smulkesnių elek
tros impulsai neveikia.

Impulsinis generatorius 
bus gaminamas pagal Klai
pėdos žvejybos laivyno pro
jektavimo instituto inžinie
riaus Malkevičiaus pasiūly
tą planą.

KAPSUKO MIESTO 
STATYBOS

KAPSUKAS. — Sunku 
rajono centre rasti, gatvę, 
kurioje nebūtų vykdomos 
naujos statybos. Prie stato
mų gyvenamųjų namų, kul
tūrinės ir buitinės paskir
ties pastatų važiuoja maši- 
nos, pakrautos plytomis, 
skiediniu, . surenkamosiomis 
gelžbetoninėmis konstrukci
jomis. *

Visai neseniai buvo ati
duotas naudoti trijų aukštų 
14-os butų gyvenamasis na
mas. Kyla dar vieno dau
giaaukščio namo statbinin- 
kams sienos, statomas 10- 
ties butų namas cukraus 
fabriko darbininkams, 12- 
kos butų komunalinis na
mas. "

Pačiame miesto centre 
statomi, gražūs pašto rū
mai. Čia bus automatinė 
telefono stotis, telegrafas, 
laukiamoji salė. Rajono 
vartotojų kooperatyvų są
junga stato dviejų aukštų 
valgyklą-restoraną.

Rajono centrą papuoš 
naujai statomas 400 vietų 
kinas. Jau mūrijamos jo 
sienos. Kinas bus įrengtas 
pagal šiuolaikinės techni-
kos reikalavimus.

Šiemet miesto darbinin
kai ir tarnautojai statosi 
250 naujų gyvenamųjų na3 
mų.

9 d., 1905—Philadelphijo- 
je išėjo pirmasis numeris 
savaitraščio “Kovos.”

10 d., 1752 — B. Frankli
nas su skėčiu (kite) pagavo 
žaibo kibirkštis.

12 d., 1665—New Yor- 
kas paskelbtas miestu.

13 d., 1811—gimė moks
lininkas V. G. Bielinskis V

14 d., 1777 — Jungtinių 
Valstijų Kongresas paskel
bė šalies vėliava dabartinę 
iš juostų ir žvaigždžių 
(Stars & Stripes).

15 d., 1940 — Lietuvos 
liaudis n u v -e r t ė fašistinį 
Smetonos režimą.

Skaudvilės, Priekulės, Šila
lės, Šilutės, Skuodo, Salan- 
tų, Klaipėdos, Pagėgių ra
jonų ir Kaliningrado sri
ties Sovietsko rajono ir So- 
vietsko miesto jaunimas.

Tuo pat metu bus suruoš
ta tarprajoninė dailės paro
da ir tarprajoninis gyvulių 
augintojų sąskrydis.

STAMBI ĮMONĖ * 
PERIFERIJOJE

ŠILUTĖ. — Šilutėje pas
taruoju metu išaugo stam
biausias ir moderniškiau
sias respublikoje baldų ir 
medžio apdirbimo kombina
tas. Neseniai čia pradėta 
gaminti virtuviniai baldai, 
padengti nitro emale. Šios 
rūšies baldų gamyba res
publikoje įsisavinama pir
ma karta.

Dar šiais metais kombi
natas tokių baldų pagamins 
už l’/s milijono rublių.

Naujas baldų skyrius.

RESPUBLIKINIS 
PEDAGOGINIS 

MUZIEJUS
KAUNAS.—Švietimo mi

nisterija atidaro Kaune 
R e s p u b 1 ikinį pedagoginį 
muziejų. Keturiuose jo sky
riuose bus eksponuojami 
vadovėliai, vaizdinės moky
mo priemonės, daug diagra
mų ir įvairi kita medžiaga, 
v a i z d u o j anti pedagoginį 
darbą Lietuvoje iki tarybi
niu laikotarpiu, s p a r t ų 
liaudies švietimo vystymą 
Lietuvos TSR ir broliškose

16 d., 1671—caristai nu
žudė valstiečių vadą Stepo
ną Razina.

16 d., 1845 — Jungtinės 
Valstijos pasisavino nuo 
Meksikos Texas valstiją.

17 d., 1940 — Lietuvos 
liaudis įsteigė koalicinę vy
riausybę.

17 d., 1775—Mūšis tarp
Anglijos ir Amerikos revo
liucionierių prie Bunker 
kalno, Bostone. k

18 d., 1812 — Jungtinės 
! Valstijos paskelbė karą An- 
| gi i ja i.

18 d., 1936—mirė garbus 
; rašytojas Maksimas Gontįs 
i (Peškovas).

21 d., 1908—mirė kom- 
i pozitorius N. A. Rimskis- 
j Korsakovas.

22 d., 1941—Hitleris ir jo 
i talkininkės iš pasalų užpuo
lė Tarybų Sąjungą. : Lietu-

!va pirmiausia nukentėjo.
22 d., 1944 — Tarybinė

• armija pradėjo generalinį 
' ofensyvą prieš hitlerinin
kus Baltarusijoje.

25 d., 1950—Pietų Korė-
1 jos valdonai užpuolė Šiauri
nę Korėją.

27 d., 1847—nutiesta pil
kuoji telegrafo linija tarp 
Bostono ir New Yorko.

27 d., 1905 >— prasidėjo 
sukilimas prieš carizmą

I šarvuotyje “Potiomkine.”^
* 28 d., 1932—mirė lietu
vių poetas Maironis.

29 d., 1944—Tarybų ai£ 
mija išlaisvino Petrozavods- 
ką, karelų-suomių sostinę.

------------------------------------ i

Redakcijos Atsakymai
Arėjui. — Rašiniu “Iš 

i praeities” nepasinaudosime, 
i kadangi asmuo, apie kurį 
' rašote, yra kitas. Amerikoje*, 
kadaise lankėsi Matas Šal
čius, o ne Petras, apie kurį 
rašote, ir kuris neseniai mi- 

! rė Kaune. Matas Šalčius mi- 
jrė Paragvajuje jau seniai.
I BUS TRYS NEŽINOMŲ 

KAREIVIŲ PAMINKLAI
Washhigtonas. — Arling

ton Tautinėje. Kapinėse bu
vo Pirmojo pasaulinio karo 
nežinimo kareivio pamink
las. Dabar jau bus trys, nes

sąjunginėse r e s p ublikose, 
pedagoginio darbo organi
zavimą užsienio šalyse.

greta dar palaidos Antnojo 
ir Korėjos karų po ne^no- 
mą kareivį.

2 p.-Laisvė. (Liberty) -Antrad., birželio (June) 3, 1958
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Jie nori, kad baisioji praeitis Lietuvoje būtų pamiršta
Tarybų Sąjungos, tame 

tarpe ir Lietuvos valstiečių 
pasiryžimas artimiausi a i s 
metais pasivyti ir pralenk- 
t i Jungtines Amerikos 
Valstybes pagąl mėsos, pie
no bei sviesto gamybą kiek
vienam gyventojui ir pui
kūs rezultatai, kurie jau 
pasiekti įgyvendinant šį už
davinį, sukėlė didelį sumiši
mą dipukiškoje ir bendrai 
reakcinėje išeivijos spaudo
je. Kaip nesijaudinti vi
siems melo fabrikantams, 
jeigu jų šmeižtai apie 
“nykstantį” Tarybų Lietu
vos žemės ūkį patyrė tokį 
gėdingą krachą? Kaip ne
sijaudinti, jeigu kolūkinė 
santvarka taip akivaizdžiai 
rodo savo pranašumą prieš 
buržuazinės Lietuvos žemės 
ūki? Ilgai galvojo visokie 
vilkiniai, dirviniai L 
išminčiai ir pagaliau 
do genialą priemonę 
likai uždaryti, kad 
krašto valstiečiai jau 
galėtų jos pasivyti.

* PUIKIAI ATSIMENA
Nuo praėjusių metų naci- 

onalistinė spauda mirga 
emigrantinės “ELTOS” ra
šeivų ir kitų šmeižto specia
listų 
tais,” 
viena

' “Tegul bolševikai anksčiau 
pasiveja ‘nepriklauso mos’ 
Lietuvos žemės ūkį, o tada 
tekalba apie Ameriką.” Mes 
nesistebime, kad dvarinin
kų ir buožių gynėjai iške
lia kaip savo idealą buržu
azinės Lietuvos žemės ūkį, 
bet mūtų valstiečiai, kurie 
puikiai atsimena buožinį 
jungą ir antstolio botagą, 
neužmiršo, kokią 
ką” jie kūrė Lietuvoje, kai 
krašto likimą lėmė krupa- 
vičiai ir šleževičiai, Volde
marai ir Smetonos, karve
liai ir raštikiai. Galėtų 

♦lengvai prisiminti šią “A- 
meriką” ir išmestieji į isto- 
y i j o s šiukšlyną politiniai 
bankrotai, kurių “patari
mai” Lietuvos valstiečiams 
mažiausiai reikalingi. “Ne-

paruoštais 
kuriuose 

ir ta pati

bei kiti 
sura- 
Ame- 
mūsų 
nebe-

“trakta- 
išekliama 
“mintis”:

“Ameri-

pr iki a u s o m o s Lietuvos,” mas 
“Naujienų,” ‘ ‘ D r a u go,” 
“Dirvos” ir kitų reakcijos 
organų redaktoriams rei
kėtų pavartyti buržuazinės 
Lietuvos laikraščius ir pa
žiūrėti, ką jie patys arba 
jų idėjiniai draugai kadaise 
rašė apie krašto žemės ūkio 
“klestėjimą” ir jo perspek
tyvas.
BRUOŽAI Iš ISTORIJOS

Štai prieš mus seni “Lie
tuvos žinių” komplektai.
Šį liaudininkų, oi ganą re- meįaįs valstiečiams teko 
clagavo, kaip žinoma, ponas jper metus mokėti 27 mili-

I jonus litų vien tik procentų 
už skolas. Kiekvienam hek
tarui žemės teko 200-300 li
tų skolų, tuo metu, kai pa
jamos iš vieno hektaro vi
dutiniškai siekė 35 litus.

paprastai, naujomis džioje ir metai po metų tie
paskolomis. Ir ūkininkų sunkumai darosi labiau 
įsiskolinimas taip sparčiai komplikuotiškesni.“ 
auga, kad skolų grąžinimo 
pajėgumas labai abejotinas. 
Aišku—šiems ūkiams gre
sia varžytynės.”

Prie šios “Lietuvos žinių” 
duotas buržuazinės Lietu
vos žemės ūkio charakteris
tikos galima tik pridėti, 
kad 1925-1939 metų laiko
tarpiu krašto valstiečių įsi
skolinimas padidėjo nuo 7 
iki 277 milijonų litų. 1939

> valstiečiams teko

Štai, pasirodo, kaip “ki
lo” Lietuvos žemės ūkis per 
22 “nepriklausomybės” me
tus!

Kardelis, kurio niekas ne
gali įtarti ypa t i n g o m i s 
simpatijomis komunistams. 
1931 m. balandžio 22 d. mi
nėtasis laikraštis taip vaiz
davo Lietuvos žemės ūkį:

“Ūkininkų padėtis sunki. 
Palengva ji dar' sunkėja. 
Ūkininkai kemšasi į Žemės 
banką, ima paskolų tiek, 
kiek kuris tik gauna... Bet 
kokiu būdu tas paskolas 
grąžins bankui?.; —Ūkio 
produktai be galų? pigūs, 
pramonės gaminiai bran
gūs, o čia dar mokesčiai, 
vaikams dalys ir kitos išlai
dos. Gera bus, jeigu, be vi
sų kitų išlaidų, pajėgs už
gyventi bankui už paskolas 
procentus. Pačią paskolą 
grąžinti retas ūkininkas 
pajėgs. Naujų trobesių sta
tymą ūkininkai jau pamir
šo. Pirktis mašinų, geres
nių žemės ūkiui gerinti 
įrankių negali — neturi at
liekamų litų. Šiuo atveju 
žemės ūkis stingsta, nepro
gresuoja.”

ŪKININKŲ 
ĮSISKOLINIMAS

Dar atviriau laikraštis 
pripažino visišką darbo 
valstiečių bev i 11 i š k u m ą 
straipsnyje, paskelbtame 
1931 m. kovo 21 d. Štai 
kas jame rašoma:

“Ūkininko, kuris savo šei
mos jėgomis apdirba žemę, 
padėtis yra be išeities... Šių 
ūkininkų ūkiai duoda žymų 
deficitą, kuris padengia-

GYVENIMO ŽAIZDOS
Katastrofišką Lie t u v o s 

padėtį dažnai 
ir katalikų or- 
Amžius.” Štai, 
1939 m. balan-

RITOSI Į BEDUGNĘ
Bet gal liaudininkai ir 

krikščionys demokratai to
kiais straipsniais norėjo 
k o m p r o mituoti tautinin
kus? Mes žinome, kad pa
grindiniais klausimais tarp 
buržuazinės “opozicijos” ir 
fašistų nebuvo jokių skir
tumų. 1938 metais liaudi
ninkai ir krikdemai net su
darė bloką su voldemari- 
ninkais, o 1939 m. kovo mė
nesį aprūpino “demokrati
niais” 
vadą.”
tarp buržuazinių “demo
kratų” 
pat ir vykdant antibaudiš- 
ką politiką kaime. Bet vals
tiečių padėtis darėsi vis la
biau pasibaisėtina ir ga
liausiai net patys tautinin
kai buvo priversti pripažin
ti, kad “nepriklausomos” 
Lietuvos žemės ūkis ritasi i 
bedugnę.

’ Balsas iš po žemes
Kas ten trankos, kas ten drasko mano širdį?
Kas ten ruošia žmogui dar baisesnę mirtį ? !
Kas ten, išprotėjęs, baisų ginklą kala.—
Kad greičiau priartinus pasaulio galą ?
Aš kreipiuosi į pačius šviesiausius protus: 
—Kas, prieš ką tas išradimas sugalvotas9..
Tenegimsta auksu pertekęs dvikojis, 
Giltinei minties aukštybes paaukojęs.
Būk prakeiktas, busimasis piktadėjas,
Mano kaulų dulkes palytėjęs!
Teišdžiūsta jojo smegenys ir pirštai,
Tegu atmintis jo viską vėl pamiršta.
Tas, kurs žmogaus vardą amžinai praranda, 
Lai jis nepasiekia išganingo kranto.
Nepriimk, žemele, kūno jo niekingo,-
Kurs varguolių kraują gerdamas užspringo.
Tegu sudega jis, žemės nepalietęs,—
Nėr ko jį užjausti, nėr ko jo gailėtis.

i a—v liek yra dnezy

ministrais “tautos pr šiaip ar taip stiebtis ir 
Nebuvo skirtumų

ku- 
pri-

šei-

žemės ūkio 
pabrėždavo 
ganas “XX 
pavyzdžiui, 
džio 22 d. jame buvo pa-
seklbtas s t r a i p s nis “So
džiaus gyevnimo opos,” 
riame skaitome tokius 
sipažinimus:

“Šiandien ūkininko
mos ir žemės ūkio darbinin
kai už savo darbą gauna 
per mažą vertybių ekviva
lentą ir to ekvivalento “ne- 
užtenka kukliausiai supran
tamo žmoniško pragyveni
mo reikalavimus padengti. 
(Pabraukta mūsų — S. L.) 
Dėl uždarbio mažumo so
džius gyvena nuolatiniuose 
nedatekliuose, purvinose ir 
pašiurpusiose bakūžėse, ne
gali naudotis medicinos pa
galba, negali priaugančiai 
kartai duoti pakankamai 
maisto medžiagų...”

Visiškai teisingai pavaiz
davęs pasibaisėtiną kaimo 
dirbančiųjų padėtį, likraš- 
tis daro tokią išvadą:
dien (t. y. 1939 metais — 
S. L.) ūkininkų masei yra 
gal net sunkiau gyventi, 
kaip nepriklausomybės pfa-

“Šiam

ir tautininkų, taip

NEMATĖ ŪKININKO 
DANTŲ

Štai prieš mus “teoreti
nis“ tautininkų organas 
“Vairas.” 1939 m. sausio 
mėn. numeryje skaitome to
kias eilutes:

“Viskas, kas yra kuo ge
riausio, ūkininkas atiduoda 
miestui ir išsiunčia už sie
nų. Jaunas sultingas par
šelis, šviežias sko n i n g a s 
pienas, kiaušiniai, paukš
tiena— visa- tai .nemato 
ūkininko dantų. Jam lieka 
kieta dviejų metų kiauliena, 
skrandį veriąs pieninėje nu- 
suktas pienas, pražilinti 
barščiai ir visa, kas bent 
kaip patenkina organizmą. 
Geriausius kąsnius ūkinin
kas ne be skausmo atplėšia 
nuū savęs; bet jis turi tatai 
daryti, jei nori dar gyventi

verstis.”
“Tegul kas apskaičiuos,— 

rašė toliau tas pats žurna
las, — tuos neapskaičiuoja
mus nuostolius, kurie kyla 
auginant jaunąją kartą be 
šviežio pieno lašo ir maiti
nant ją liesu pienu, kurį net 
veršis geria be ypatingos 
nuotaikos. Pereik iš ryto 
per kaimus, ir ar daug kur 
rasi vietų, kur gautum at
sigerti pieno. Daugelis jų 
išveža iki paskutinio lašo ir 
visomis priemonėmis drau
džia vaikams ir 
paragauti bent 
Reikia su žiburiu 
ieškoti ūkio, kur 
grietinės arba kur ją šeimi
ninkės vartotų barščiams 
pabaltinti. Ką gi jau be
kalbėti apie jos valgymą: 
pienas yra tapęs ūkininkui 
lyg kokiu auksu. Ir tuo jis 
yra tapęs ne iš smagumo, 
g iš bėdos.”

“Peržengęs kaimo slenks
ti, -— prie visa to pridūrė 
“Vairas,” — daug kur už
tinki šalia išblyškusių vei
dų dar ir tamsias aprūku
sias sienas, pasibiaurėjimą 
keliančius guolius, menką 
apsirengimą ir tokias gyve
nimo sąlygas, kurias čia 
minėti net gėda...”

šeimynai 
gurkšnį, 
šiandien 
gautum 

J

KO JIE NORI?
Ką šiandien siūlo Lietu

vos valstiečiams “vaduoto
jai” iš politinių lavonų ko
mitetų? Gyvenimo sąlygas, 
kurios net klerikalinio “XX 
Amžiaus” teigimu neatitiko 
“Kukliausiai supra n tarno 
žmoniško pragyvenimo rei
kalavimų”? “Padėtį be iš
eities,” kurią kadaise kon
statavo savo laikraštyje po
nas Kardelis? Skurdą, ku
rį net pono Rastenio bend
ražygiai laikė gėda minėti?) •

Per palyginti trumpą lai
kotarpį, nepaisant šiurpių 
hitlerinės okupacijos pa
darinių, Tarybų valdžia, 
vykdydama giliausius soci
alinius pertvarkymus Lie
tuvos kaime, sugebėjo likvi
duoti sunkų dvarininkiškos 
buožinės santvarkos paliki
mą krašto žemės ūkyje. Jau 
šiandien valstiečiu masė' 
gyvena nepalyginti geriau, 
ir kultūringiau, negu “ne-: 
priklausomybės” metais, o 
kokios perspektyvos atsivė
rė kolūkiečiams ateičiai!

Itin stambūs laimėjimai, 
kurie buvo pasiekti pasku
tiniais keleriais metais vys
tant kolūkinę gamybą, aiš
kiai byloja, kad artimiau
siu laiku- Tarybų Lietuva 
pralenks Ameriką savo že-

" Pasaulyj e yra virš 2,500 
skirtingų driežų. Ir iš jų 
tik dvi veislės turi nuodų, 
tai didžiulis “gila” ir Mek
sikoje gyvenąs “caltepon.” 
Kiti driežai nepavojingi.

Jų yra nuo poros colių 
iki 10 pėdų ilgio. Pietinėje 
Amerikoje ir Rytinėje Indi
joje galima rasti nuo 7 iki 
10 pėdų ilgio. Tai labai di
deli ir baisūs. Juos.net va
dina “smakais.” Šie puola 
galvijus ir kitokius gyvū
nus.

Mažiukai driežai maiti
nasi vabaliukais, peteliškė- 
kėmis ir kitais mažais gy
vūnėliais? Dideli ryja ir 
paukštelius. Driežai veisia
si visur, apart šaltų kraštų. 
Jie deda kiaušinius, iš ku
rių išsiperi mažyčiai. Yra 
kelios rūšys, kurie gimdo 
jauniklius.

Driežai yra angių gimi
naičiai, bet jie turi keturias 
kojas ir skirtingą galvą. 
Bekojų galima rasti tik 
tik sausrų dykumose.

Yra driežų, kurie prisi
taiko prie spalvų ton, kur 
jie veisiasi. Viena rūšis 
vadinama “chameleonai”; 
jie tuojau pakeičia spalvą į 
tokią, ant kokios jie paten
ka.

Driežas turi tris dalis: 
galvą, liemenį ir uodegą. 

į Jie labai baikštūs, ir dau- 
iguma jų neturi apsigynimo 
priemonių. Nuo priešų tu-

Yra driežų rūšys, kurie 
patekę j pavojų numeta' 
(nulaužia) sau uodegą. Ka
da jo priešas “darbuojasi” 
prie uodegos, tai driežas 
pasislepia. Į kelias dienas 
jam užauga nauja uodega.

Varšuva. — Zofija Ratai- 
ezak nuteista 7 metus į ka
lėjimą už šnipavimą užsie
niui.

mes ūkio išsivystymo lygiu!
Ar ne laikas tiems, kurie 

pataria Lietuvos valstie
čiams grįžti į skurdą, prie
spaudą, tamsą, į nepakelia-( 
mą varžytinių balą, pa
galvoti, į kokią juokingą pa
dėtį jie patys save stato?

Napoleonas Bonapartas ir jo žygių sutemos
Nerasime kultūriško žmo-| 

gaus, kuris nebūtų girdėjęs] 
Napoleono vardo. Per Lie-j 
tuvą 1812 metais jo armi
ja, pilna pasitikėjimo, iš
didžiai ėjo į Rusijos gilu
mą. Tų pačių metų žiemą 
jau tik neskaitlingi* tos ar
mijos likučiai, bėgdami at- 

al, pasiekė Vilnių, o Kau- 
e per Nemuną, tais laikais

Rusijos vakarinį rubežių, 
<tik virš tūkstančio Napole

ono karių tepabėgo.
Bet 19-jo amžiaus pra

džioje napoleoniški karai 
purtė visą Europą, ir kapi
talistiniai istorikai Napole
ono Bonoparto vardą apsu
po pergalių vainiku, o 1812 
metų jo pralaimėjimą pa
skaitė “šalčio darbu.” Pa
gal tų istorikų išvadas at
rodo, kad ne Francūzijos 
liaudies revoliucija iškėlė 
Napoleoną į aukštybę, bet 
Napoleonas sukėlė revoliu
ciją. Žinoma, tai yra'isto
rijos faktų iškraipymas.
žmogaus teisių paskelbimas

Visur viešpatavo despotai 
karaliai, su didžiausia pa
nieka žiūrėdami į darbo 
žmones. Bet Francūzijoje 
karalius Liudvikas 16-tasis 
su savo žmona Antuonette, 
arrstrijoke, gal būt, pralen
kė visus kitus. Jis ir jo ar
timieji gyveno didžiausia
me pertekliuje, o darbo žmo

Bet karaliai ir senęsios 
santvarkos šalininkai nenu
rimo. Jie organizavo nau
jus užpuolimus ant Francū
zijos. Francūzijos liaudis 
organizavosi priešo atrėmi
mui, gimė jos himnas, šau
kiantis gintis, kuriame, 
tarp kitko, sakoma:

“O, išgamos mūsų gadynes! 
Pasaulį plukdote kraujais! 
Bet mes išvysime ir jus.
Tam esame karžygiai kiekvienas!" 

Francūzijos liaudis atmu
šė svetimųjų armijas. Bet 
ji laipsniškai ir savo laisvę 
prarado, nes kada ji gynė 
savo šalį, savoji buržuazija 
darė viską, kad palaikyti 
galią savo rankose. Taip 
buvo ir Rusijoje 1917 me
tais po caro nuvertimo, ka
da kapitalistai ir dvarpo
niai su Kerenskiu priešaky
je.buvo įsigavę į valdžią.

Napoleonas-im peria torius

Napoleonas Bonapartas 
gimė 1769 Korsikos saloje, 
netoli dabartinės Italijos. 
Revoliucijos pradžioje jis 
buvo tik jaunas oficierius. 
Jis bijojo, kad revoliucija 
pakenks jo karjerai, ir bu
vo jai priešingas. Todėl jis 
buvo areštuotas ir įkalintas. 
Bet revoliucijai imant vir
šų, Napoleonas prie jos pri
sitaikė, karo lauke parodė 
drąsos ir karinių gabumų. 
Jis turėjo pasekėjų ir greit 
iškilo į viršūnes.

1804 metais Napoleonas 
Bonapartas pasiskelbė

nės badavo. Kas priešinosi, | 
tuos baisiai persekiojo — 
grūdo į Bastilijos tvirtovę, 
iš kurios jau “tik negyvus 
išnešdavo.”

1789 metais liaudies kant
rybė išsisėmė — ji sukilo, 
paėmė Bastilijos tvirtovę ir 
politinius kalinius išlaisvi
no. Jaunam kapitalizmui 
senoji feodalizmo santvarka 
buvo pančiai. Jis reikala
vo laisvų darbininkų, ku
riuos fabrikantai galėtų 
samdyti, kada tik jiems rei
kia. Tuo būdu revoliucijos 
pradžioje buržuazija ėjo iš
vien su darbo žmonėmis.

Revoliucijos liepsna apė
mė visą Francūziją. Bau
džiauninkai džiaugėsi, kad 
jie paliuosuojami iš ponų 
valios. Ponai, karaliaus ša
lininkai, bėgo, kas suspėjo, 
į užsienį. Ten gi, reikia ži
noti, visur Europoje tebe
viešpatavo karaliai ir feo
dalizmas (pastarojo nebuvo 
tik Anglijoje). Dešimtys 
tūkstančių pabėgėlių orga
nizavosi už Francūzijos sie
nų ir troško užsienio vals
tybių karo prieš Francūzi
ją, kaip dabartiniais laikais 
lietuviai dipukai, arba iš 
Vengrijos pabėgę “laisvės 
kovotojai,” trokšta karo 
prieš savo liaudį. Francū
zijoje, jo žmonai ir dauge
liui jų artimųjų revoliuci-

trenkė į tų laikų karališkus 
rūmus visur. Romoje po
piežius visus tikinčiuosius 
šaukė j karą prieš Francū
zijos “bekelnius.4’ Anglijos, 
Austrijos, Vokietijos, Rusi
jos, Ispanijos karaliai suda
rė karinę koaliciją, kaip 
kad yra kapitalistinių vals
tybių sudaromi “blokai” 
prieš socialistines valsty
bes. Jie puolė Francūziją, 
kad paskandinus kra'ujuose 
revoliuciją. Jiems padėjo 
ir francūzų “dipukų” užsie
nyje sudaryti pulkai.

Prasidėjo žiaurūs ilgų' 
metų karai. Francūzijos 
liaudis paskelbė “Žmogaus 
Teisių Įstatymą,” kad visi 
žmonės užgeni a lygiais, kad 
jeigu kai kurie jų lygybės 
ir laisvės netenka, tai tik 
todėl, kad ją iš jų kiti savo 
naudai atima.

Francūzijos liaudis, para
gavus laisvės, puolėsi ją 
ginti. Sugabūs karvedžiai, 
kaip Karnot (Carnot), ir 
veikėjai, kaip M a r a t a s, 
šaukė liaudį “Prie ginklo!” 
Liaudis mobilizavosi, ga
minosi ginklus, org’anizavo- 
si ir stojo į kovą.

1792 metų rugsėjo 20 d. 
Francūzijos liaudies armija 
prie Valmi miestelio ištaškė 
20,000 francūzų “dikupų” 
ir 60,000 užsienio karalių 
armijas. Tai buvo pirmas onieriai nukirto galvas.

Ta žinia kaip perkūnas monarchijoms smūgis.

Francūzijos imperatorium. 
Tada jis pradėjo karus ki
tų šalių pavergimui. Jis 
nuversdavo senas karalių 
gimines, o jų vieton sodin
davo savo gimines ir ištiki
mus generolus. Leninas šį 
Francūzijos laikotarpį api
būdino sekamai:

“Didžiosios Francūzų Re
voliucijos karai prasidėjo 
kaipo nacionalistiniai ir to
kiais buvo. Tie karai buvo 
revoliuciniai: gynimas di
džiosios revoliucijos prieš 
koalicinę monarchijų kontr- 
revoliuciją. O kada Napole
onas sudarė francūzų impe
riją, pavergdamas visą eilę 
nuo seniai egzistuojančių 
didelių valstybių Europoje, 
tada iš nacionalistinių fran
cūzų karų išsivystė imperi
alistiniai karai, kurie iš
saukė savo pasėkoje jau na
cionalistinius apsigy n i m o 
karus prieš Napoleono im
perializmą.”

Napoleonas taip suorga
nizavo savo armiją, kad ji 
darėsi galingesnė už kitų 
valstybių armijas. Tik jam 
susitikus su Rusijos armi
ja jau pabaigoje 18-jo am
žiaus (Italijoje ir Šveicari
joje rusų maršalas Suvoro
vas), ta jo armija surado 
atitinkamą priešą.

1812 metais Napoleonas 
užpuolė Rusiją. Nors Rusi
joje ir buvo baudžiavizmo 
santvarka, bet Rusijos liau
dis stojo ginti savo šalį, sa
vo tautą, nes iš Napoleono 

ji nelaukė laisvių. Napole
onas jau pataikavo rusų 
dvarponiams, nore damas 
laimėti juos į savo pusę.

1812 metais Napoleonas 
galutinai buvo sumuštas. 
Rusų karvedžiai Bagratio- 
nas, Kutuzovas, Ermalovas 
ir Barkley De-Toli buvo už
Napoleoną^ gudresni. Kita 
buvo ir rusų kario dvasia— 
jis gynė savo namus, savo 
šalį, o Napoleonas atsivedė 
ne vien francūzų, bet 20-ties 
kitų šalių armijas. Jo ar
mija buvo be dvasios, netu
rėjo nei tautinio, nei kitokio 
vieningumo. Prisidėjo dar 
ir šalčiai.

Bėgdamas iš Rusijos ir 
pasiekęs Vilnių, Napoleo
nas paliko armijos likučius, 
o patsai pabėgo į Francūzi
ją organizuoti naujas jėgas. 
Bet prieš jo viešpatavimą 
pradėjo sukilti jo nukariau
tos Austrija, Vokietija ir 
kitos šalys.

Rusijos armija nusivijo 
Napoleoną į užsienį. 1814 
metais ji ir Anglijos armi
ja, taipgi Vokietijos ir Aus
trijos jėgos — paėmė Pary
žių. Napoleonas atsisakė 
nuo sosto ir buvo perkeltas 
gyventi ant Elba salos, Vi
duržemio jūroje, apie 100 
mylių nuo Italijos.

Mūšis prie Waterloo
1815 metais Napoleonas 

slapta sugrįžo į Francūzi
ją. Jo šalininkai pakėlė jį
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į Francūzijos imperatorius. 
Bet šį kartą jis karaliavo 
tik 100 dienu, v

Anglija vėl pasiuntė savo 
armiją. Vokietija, H'ollan- 
dija ir kitos Europos vals
tybės siuntė savo armijas 
nugalėjimui Napoleono. Ru
sija ir vėl pasiuntė savo ar-
miją. Bet pirma negu Ru
sijos armija pasiekė Napo
leono jėgas, 1815 m. birže
lio 18 dieną Belgijoje, neto
li nuo jos sostinės, prie 
Waterloo miestelio, Napole
ono jėgos galutinai buvo su
muštos. Laimėjo anglų, hol- 
landų armijos, vadovauja
mos generolo Wellington©, 
ir vokiečių armija koman
doje Blucherio, Bulovo ' ir 
Cettino.

Prie Waterloo Napoleonas 
turėjo 72,000 karių ir 240 
kanuolių; jo priešai turėjo 
70,000 karių ir 160 kanuo
lių. Napoleonas padarė 
klaidą, kada anksčiau pa
siuntė 33,000* savo karių 
ieškoti vokiečių.

Prancūzai neteko 32,000 
karių ir prarado visą savo 
artileriją; jų priešai nete
ko 23,000 karių užmuštais 
ir sužeistais. Po šio pralai
mėjimo Napoleonas pabėgo 
j Paryžių, bet vėliau pasi
davė. Jis buvo ištremtas 
ant Šv. Elenos salos, kur 
buvo anglų saugojamas. Mi
rė ten 1821 metais.

ZV. Sūnus

Juos.net


EUGENIJA TAUTKAITĖ

Takais takeliais j didį kelia
(Tąsa)

Į Rokiškį atvažiavau naktį. Išlipusi 
iš traukinio, pamačiau, kad žmonių sto
tyje beveik visai nėra, tik žvalgybos 
šnipai, susigūžę nuo lietaus ir įtraukę 
galvas į apykakles, stypso stoties tarp
duryje. Vengdama negeistinų susitiki
mų, pasukau nuo platformos į šalį, nu
žingsniavau per lietų į vargingą lūšne
lę netoli stoties ir pasiprašiau leisti pa
sėdėti, iki išauš, šeimininkai mielu no
ru sutiko priimt, tik atsiprašinėjo, kad 
neturi nei ką pakloti, nei kuo užkloti. 
Atsisėdusi ant suolo ir padėjusi galvą 
ant stalo, užsnūdau. Auštant šeiminin
kė ėmė bruzdėti apie prieždą, kaisti 
bulves,—ji rengėsi i miestuką, į kažko
kį darbą. Aš susiruošiau eiti kartu. 
Mačiau, kad ta šeima gyveno baisiai, 
vargingai. Trys maži vaikučiai gulėjo 
ant vienos lovos šiauduose, užkloti pa
kuline gūnia. šeimininkas skundėsi, 
kad jau trečias mėnuo esąs be darbo.

Mudvi su šeimininke išskubėjome į 
Rokiškį. Lynojo įkyrus lietus. Pradė
jau moteriškę klausinėti, kur ji dirba, 
kas naujo Rokiškyje. Ji papasakojo, kad 
Rokiškyje labai neramu, ypač dvare, 
daug ką suėmė, įkišo i kalėjimą ir, sako, 
labai ten muša ir kankina. Moteriškė 
vengė minėti pavardes, tik netyčia pra
siyrė vieną man žinomą, o vėliau pa
sakė, kad daug gerų žmonių suėmę, nors 
kalbama, jog jie esą bolševikai.

Atėjusi į dvarą, nutariau užsukti į 
kumetyną, kur kadaise gyveno Mickis, 
Šklėrius ir kiti komjaunuoliai, žinojau, 
kad jie jau persikėlė į Dotnuvą, tačiau 
turėjau vilties, kad vis tik rasiu ką nors 
iš partijos narių arba komjaunuolių. To 
buto šeimininkė labai nustebo, pamačiu
si mane, ir jos išbalęs veidas staiga pa
raudo. Ji pasakė, kad suėmė labai daug 
moksleivių. Ir dabar po miestelį vis dar 
siuntanti žvalgyba, sulaikanti ir kaman
tinėjanti kiekvieną nepažįstamą žmogų. 
Ji nupasakojo man, kaip surasti M. 
Mickį, kuris tuo metu buvo apsigyvenęs 
kaime, pas savo gimines, ir aš nutariau 
eiti pas jį.

Iš tos moters sužinojau, kad miestely
je yra Bulavas, neseniai paleistas iš ka
lėjimo. Ji padėjo man susižinoti su juo. 
Mudu susitikome už miestelio; jis man 
patarė nesirodyti Rokiškyje ir palydėjo 
per laukus. Bulavas gerai nežinojo kelio 
į Mickio giminių kaimą, o jis buvo labai 
klaidus. Aš nutariau vis tiek eiti: gal
vojau—šnipai nesiryš manęs sekti, nes 
smarkiai lijo. Nebuvau tikra, jog einu 
ten, kur reikia, ypač kad pasitaikydavo 
nedidelių, į šalis vedančių keliukų. Va
dovavausi tik nujautimu ir vis ėjau to
liau ir toliau. Pasiklausti nebuvo ko, 
laukuose nė vieno žmogaus, o ir pavojin
ga, kad neatkreipčiau kieno nors dėme
sio. Debesys apdengė visą dangų, nebu
vo matyti jokios prošvaistės, o lietus vis 
lijo ir lijo. Mano skara permirko, šlapi 
drabužiai lipo prie nugaros, o kojos sli
dinėjo ir klimpo gličiame purve. Įkai
tusiais skruostais žliaukė vandens 
čiurkšlės. Bet lietus buvo labai šiltas, 
nejaučiau didelio nuovargio, tik kamavo 
širdį rūpestis, ar rasiu Mickį namie. Pa
galiau iš tolo išvydau trobelę ant kalno. 
-Pasukusi į kalną siauručiu takeliu, gal
vojau, kaip paklausti, jei ne čia patekau, 
tik staiga pamačiau ant pirkelės slenks
čio Matą. Labai nudžiugau. Svetinga 
šeimininkė, Mickio giminaitė, pradėjo- 
vaišinti kuo tik galėjo. Buvau dar tą 
diena nevalgiusi, todėl labai neatsikalbi- 
nėjau. Papasakojau Matui Mickiui rei
kalą, dėl kurio buvau atvykusi. Jis ža
dėjo vėl užmegzti nutrūkusius syšius ir 
atsiųsti į Kauną žmogų, kuriam galima 
bus viską patikėti. Be to, pranešiau jam, 
kad jis turi vykti kartu su manimi i Pa
nevėžį, į komjaunimo organizacijos kon
ferenciją, kaip Rokiškio komjaunimo 

u organizacijos delegatas. Į vakarą nuo 
permirkusių savo rūbų pradėjau jausti 
drebulį, bet pasakyti apie tai nedrįsau. 
Šiltame patale apšilau, šlapius drabu
žius sudžiausčiau ant lovos galų ir kė
džių ir kietai užmigau. Ryte nustebau, 
išvydusi visus savo rūbus sausus ir iš
lygintus. Gerutė šeimininkė visa tai su
tvarkė man miegant.
' Vakare mes abu su Matu Mickiu iš
keliavome į Panemunėlio stotį,—iš ten 
turėjome važiuoti į Panevėžį, į komjau

nimo rajono konferenciją. Ėjome žino
mais jam takais per laukus. Po gau
saus lietaus ir saulėtos praėjusios dienos 
nuo pievų kilo skystas švelnus rūkas, 
kvepėjo žydinčiom gėlėm. Sidabrinė ra
sa maloniai šaldė mūsų basas kojas. Ėjo
me neskubėdami, jausdami didelį malo
numą atvirai pasikalbėti. Iki šiol, nors 
jau seniai buvome pažįstami, visada kal
bėdavome tik apie komjaunimo darbą, o 
dabar šnekučiavome apie mūsų laukian
čia ateitį, naują gyvenimą, žmonių san
tykius ii- meilės klausimus. Kiek daug 
puikių svajonių, kilnių minčių, širdin
gų prisipažinimų sukėlė mums šioji ke
lionė! Įsisvajoję nepastebėjome, kaip 
priėjome Panemunėlio stotį ir vėl atsidū
rėme žmonių tarpe, vėl pasidarėme bud
rūs, atsargūs. Taip gaila buvo tų pievų 
ir laukų, lygumų, kur galėjome laisvai 
kalbėti ir nieko nesisaugoti!

Panevėžyje Mickį palikau sutartoje 
vietoje, ’o pati nuėjau pas Vierą Klič- 
manaitę ir per ją susirišai! su komjau
nuoliais. Pasirodo, ir Panevėžyje ne 
viskas buvo tvarkoje, daug komjaunuo
lių suimta. Rajono komjaunimo konfe
renciją teko atidėti.

Vėliau dar esu buvusi *pas rokiškie- 
čius. Krikščionių demokratų reakcijai 
siaučiant, buvo uždarinėjamos profsą
jungos, persekiojama kiekviena pažan
gesnė mintis. Darbas Rokiškyje kom
jaunimo tarpe buvo susilpnėjęs. Matas 
Mickis ir Povilas Šklėrius išvyko iš Ro
kiškio į Dotnuvos žemės ūkio techniku
mą, likusieji komjaunuoliai dirbo toliau, 
dar giliau pasitraukę į pogrindį.

1920 m. pavasari pradėjo kurtis kom
jaunimo kuopelės Suvalkijoje. Pirmo
sios kuopelės buvo sukurtos Vilkaviškyje 
ir Marijampolėje. Per komunistų par
tijos raikomą užmezgėme su jomis ry
šius ir pakvietėme jų atstovus atvykti į 
Kauną, į Komjaunimo Centro Biurą. 
Mes turėjome įteikti jiems platinimui 
paruoštą literatūrą ir plačiau pasikalbė
ti apie tolesnį komjaunimo darbą Suval
kijos rajone. Atvyko atstovai iš Vil
kaviškio: Staklickis ir kiti. Buvo su
šauktas Komjaunimo Centro Biuro po
sėdis, — norėta pasikalbėti su Suvalki
jos rajono atstovais, sužinoti, kaip ten 
dirbama ir kokie jų tolesni planai. Vil
kaviškiečiai pareiškė, kad jie jau turi iš
sirinkę savo vadovaujantį organą ir 
jiems vadovauti nėra reikalo. Jie atvy
kę čia, norėdami gauti materialinės pa
ramos savo spaustuvei įsitaisyti, ir jie 
galėtų vadovauti visos Lietuvos Komjau
nimo judėjimui. Juozas Greifenbergeris 
stengėsi jiems išaiškinti, kad Lietuvos 
Komunistų, partijos Centro Biuras yra 
paskyręs Laikinąjį Komjaunimo Centro 
Biurą. Jie buvo labai nepatenkinti tuo 
ir būtinai norėjo pasimatyti su partijos 
atstovu. Mudu su Juozu papasakojom 
apie savo pasikalbėjimą su vilkaviškie
čiais Karoliui Požėlai ir B. Matusevičiui. 
Jie labai nuoširdžiai juokėsi ir nutarė 
būtinai su jais pasimatyti, pasikalbėti, 
kas jie tokie ir ko nori.

Vėliau buvo susisiekta su marijampo
liečiais komjaunuoliais moksleiviais. Šią 
kuopele suorganizavo Anskaitis-Žalionis- 
Pranskus (partijos narys, literatūros 
mokslo darbuotojas, dabar gyvena Vil
niuje). Tai jau buvo gana stipri kuo
pelė, ji turėjo ryšius su kaimo jaunimu. 
Su ja mes iš karto radome bendrą kalbą, 
ji mielu noru ėmėsi paties paprasčiau
sio darbo, padėdavo redaguoti, versti 
įvairias brošiūras ir atsišaukimus.

1920 metų pavasarį susikūrė komjau
nimo kuopelė Panevėžio mieste. Jos na* 
riai buvo tiktai jauni darbininkai. Per 
susirinkimą paaiškėjo, kad jie seniai su
siorganizavo, bet nežinojo, kaip dirbti, 
ir tenkinosi literatūros platinimu. Jie 
skundėsi, kad vietos partinė organizaci
ja mažai jiems padeda, ir buvo labai su
sirūpinę dėl jaunųjų darbininkų sekci
jos organizavimo prie profsąjungos. Jie 
kreipėsi tuo klausimu į partijos rajono 
komitetą, bet negavo jokios paramos.

(Bus daugiau)

Nesivėlinkite, Laisves Prieteliai
Tuojau pasisakykite, kad stojate j Lais

vės prietelių eilę, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite, 
po kiek galite mokėti j mėnesį, ir pradėkite 
darbą.
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PASIUTUSI VISTERIJA
Neseniai buvo plačiai skai- žemyn nuo pat pamatų iki 

tomą populiari knyga var- stogo viršaus! O juk namas 
du—“Tree Grows in Brook- toks aukštas — trijų aukš
tyn” (Brooklyne auga me
dis). Pagal tos knygos var
dą, atrodytų, būk Brookly
ne nėra vietos medžiui ar
ba medžiams augti. O jie 
ten auga, ir dar kaip auga!

Brooklynietė ilgametė 
Laisvės skaitytoja ir visuo
menininke Albina Mika
lauskienė (Mikalaus) pasi
kvietė mus pažiūrėti prie 
jos namo augančio stebėti
no dydžio žiedm-edžio — 
visterijos, kuri pražysta pa
vasarį pirmiau, negu jos la
pai pasirodo. O jeigu nepa
prastas dalykas — net jei
gu ir gėlė, tai verta ir iš 
kelio išsisukti jos pamatyti. 
Taip ir padarėme.

Namas mūrinis, trijų 
aukštų. Užpakaline jo da-

tų! Kokiu gigantišku ta- 
pistru apdengtas... nuo sau
lės paslėptas...

Aha! tai ta milžiniškoji 
azijietiškoji - kinietiškoji 
visterija. Tai medis be lie
mens, vijoklinis, kuris turi 
“meilintis” prie kito me
džio, kad jį apkabinęs, ap
link jį apsivyniojęs galėtų 
augti aukštyn. Savo gim
tinėje, Kinijoje, jis auga gi
riose ir kimba prie kuo di
desnio ir senesnio medžio, 
kuris lėčiau auga. O jei 
jau pasitaiko džiūstantis 
didelis medis, tai jau viste
li j ai jo nepaduok — tai jos 
mylimiausias. Kimba prie 
jo ir kopia dangun...

Čia, Mrs. Mikalaus darže-

ALDU) REIKALAI
Kreipimasis į delegatus
Lietuvių Literatūros 

Draugijoje, susidarė daug 
svarbių reikalų. Todėl LLD 
Centro Komitetas nutarė 
šaukti suvažiavimą jų ap
tarimui. Suvažiavimas į- 
vyks liepos 6 d., Pittsburgh, 
Pa.

Tilpo spaudoje keletas 
straipsnių, atskirų narių 
mintys, kuopų diskusijos, 
pasisakymai apie knygas, 
žurnalą “Šviesą” ir LLD a-

Skaičiau atidžiai, su ko
kia energija delegatai ren
giasi į suvažiavimą, kur bus 
sprendžiama LLD ateitis, 
kokias knygas reikia leisti, 
kokiais būdais kovoti prieš 
tamsybę, išnaudojimą ir pa- 

I vergimą.

naikinimui knygų ir žuęt^ 
nalo “Šviesos” mums nėra 
reikalingas suvažiavimas. 
Panaikinimui apšvietos šal
tinių mums nėra reikalo 
važiuoti į Nacionalinį LLD 
suvažiavimą. Tais reika
lais rūpinasi kapitalistai ir 
reakcionieriai. Iš savo kailio 
lysdami, jie viską daro, kad 
užgniaužti progresą ir ap- 
švietą.

Mes šaukiame nacionalį 
LLD suvažiavimą svarbiem 
reikalalam spręsti, kad dau
giau ir daugiau pagaminti 
gerų ir naudingų knygų. 
Tegul pažangioji lietuvių 
darbininkiška liaudis skaito 
tas’knygas, tegul eina pir
myn ir pirmyn. Apšvietai 
nėra galo. Mes važiuojame 
į LLD suvažiavimą ne pa
naikinti žurnalą “Šviesą”.

ly, tokių didelių medžių nė- j Skaitant kai kurių min- ’ Žurnalas turi būti ir bus
lis apkabinėta gaisrinėmis ra> kur visterija galėtų lip- tis drebulys sukrėtė mano pagražintas ir padidintas.
kopėčiomis ir kitais nuo. 
gaisro gelbėjimosi prietai
sais. Jie visi geležiniai ir 
tęsiasi nuo pat žemės iki 
stogo viršaus.

Čia namas prie namo nuo 
Mikalauskienės stubos iki 
vienos ir kitos gatvės, po 
Šimtą pėdų vienon ir kiton 
pusėn. Taip jau Brooklyne 
stubos seniau buvo stato
mos, — viena prie kitos, 
kur, tiesa, nėra vietos me
džiui augti. Tai iš tos gal 
priežasties ir ta nuostaba 
susidarė, kai matai Brook
lyne medį augant.

Nuo Mrs. Mikalaus stu
bos užpakalio tęsiasi darže-. 
lis-gėlynėlis, apie pehkias- 
dešimt pėdų ilgio ir dvide
šimt pločio. Iš stubos eina 
brukuotas takelis ♦ aplink 
darželį, apie metras nuo 
kaimynų rubežiaus. Jis pil
nas įvairių įvairiausių gė- 
lių-gėlelių. Ankstyvieji jau 
peržydėję, kiti tebežydi, o 
rožės jau suka pumpurus, 
kurios suliepsnos birželyje 
ir duos tiek daug neapsako
mo grožio! Nuo kaimynų 
aptvertas tvorele. O pačia
me darželio viduryje ce
mentinis dubinėlis, kaip 
kokia s ož e Įkėlė (kūd
relė), pilna vandens ir ap- 
žėlus ajerais. Mat, jie 
mėgsta drėgmę.

Pirmąsyk Amerikoje tą 
lietuvišką žolelę matau. Ne
iškentęs, vieną lapelį nuo 
jos nusiskyniau pakvėpin
ti, argi iš tikrųjų tas ma
no mylimasis ajerėlis. Taip, 
tas pats!' Kokį jis malonų 
kvapsnį turi, kada jį patri
ni! Nestebėtina, kad Lie
tuvoje tūli juos po duona 
kepant dėdavo dėl skanu
mo. Pakvėpinus, man net 
prisiminė Lietuvos soželkos 
pavasarį — jų apžėlę kran
tai ajerais, o vandeny plau- 
kiojantieji tie švarieji gel
tonieji antukai, arba žąsiu
kai. Tai be galo malonus 
atminties vaizdas, kurį no
risi dar kartą kitą pamaty
ti ir ta Lietuvos pavas'ario 
ramybe pasidžiaugti...

Ne vienos. Mikalauskienės 
čia toks darželis - gėlynėlis. 
Visame kvartale kiekvienas 
panašų darželi čia turi, 
kiekvienas jį savaip tvarky
damas. Kadangi kvartalas 
užima porą šimtų pėdų vie
naip ir ketvertą šimtų ki
taip, tai vidury, susidaro 
darželiams daug vietos, kas 
ir sudaro darželių parką, 
aplink kurį namai sudaro 
nepereinamą sieną iš visų 
keturių šonų.

Atsisuki atgal link stubos. 
Balandėli tu mano baltasis!' 
Kas gi čia — stebuklas, ar 
pats dangus? Visa namo' 
siena užklota šviesiai mėly
nomis gėlėmis, kurių kekės, 
kaip vynuogių, nukarusios

ti. Bet čia yra toji jos stu-i 
ba su tomis geležinėmis' 
gaisrinėmis kopėčiomis ir 
kitais knabliais ant sienos. 
Kokia puiki visterijai įsi
kibti vieta. Iš pirmo pasi
matymo jiedu įsimylėjo... 
Visterija pradėjo leisti savo 
strėles į tas geležines ko
pėčias ir vyniotis viršun ir 
į visas puses, kur tik ji ga
li įsikibti. Ir taip ji dasi- 
vyniojo-dasikopė iki pat na
mo stogo ir ant stogo apsi
kabino net patį dūmtraukį- 
kaminą.

Susidomėjęs, užlipau net 
anbstogo pažiūrėti, ką gi ta 
visterija ten mano daryti, 
kur gi ji planuoja siektis? 
Matyt, jai toliau neleidžia
ma tiestis—jos viršūnė ka
pojama. Bet dūmtraukį ji 
taip pamilus, taip stipriai 
tris sykius aplink jį apsivy
niojus, kad be kirvio pagal
bos jos nenuplėštum. Ro
dos, ji sakyte sako dūm
traukiui :

“Mūsų meilės ryšius tik 
mirtis teatriš...”

Šitos veislės visterija au
ga net iki šimto pėdų ilgio. 
O jeigu ji vėl g'ali žemę pa
siekti tiek nusitęsus, ten 
įsičiulpia į žemę naujomis 
šaknimis ir vėl auga tolyn, 
ir tai gali vykti be pabai
gos, be pertraukos. Net juo
kinga, bet atrodo, jog ji tuo 
būdu galėtų apsiriesti ap
link visą pasauli. O čia jai 
pasiekti vieną kitą gatvę, 
besiraitant namų sienomis, 
kurios tik šimto pėdų atstoj 
—tai kaip niekis! Ji aplink 
visą kvartalą galėtų apsi
vynioti . . .

Ir stebėtina, ji ne pavie- 
nėn strėlėn auga. Tūlose jos 
dalyse ji pati susivijus net 
po tris strėles sykiu, suda
rydama lyg kokį milžinišką 
kanapinį lyną, kuriuo dide
lius laivus riša prie prie
plaukų ...

Jos žiedų kvapsnys pana
šus mišiniui, alyvos žiedų, 
hyasanto žiedų ir medaus.

Kai kada tokia visterija 
iškerta neįtikėtinus šposus. 
Neseniai buvo spaudoj ra
šyta apie vieno Amerikos 
ūkininko visteriją, kuri au
go prie jo stubos. Ūkinin
kas sumanė padidinti stubą 
vienu kambariu. Jis viste
riją nukirto ir toj vietoj 
kambarį pastatė.
• Už poros trejeto mėnesių 
visterija grindis išlaužė ir 
pradėjo augti kambary. 
Ūkininkas vėl paleido kirvį 
darban ir visterija sulygi
no su žeme, užlopydamas ir 
grindis. Bet kur tau, vis- 
terij’a vėl pralaužia grindis 
ir vėl auga kambary. Jis 
ir vėl sulygina ją su žeme; 
bet ji savo ir tiek — kiša 
strėles per grindis ir auga. 
Ūkininkas, kovą su visteri-

„(Tąsa 6-tam pusi.)

i kūną. Man pasidarė bai
su. Pradėjau net abejoti, ar 
taip gali išsireikšti susipra
tę ir pažangūs lietuviai. 
Kai kurie rašo: Mums kny
gos nereikalingos, niekas jų 
nebenori skaityti... Supuvo 
ant lentynų... Žurnalas 
“Šviesa” nevertas eikvoti 
pinigus. . .< Nebus nuostolio 

į žurnalą sustojus leisti. . .
Man baisu! Ir gėda 

skaitant spaudoje tokias ne
sveikas kai kurių LLD na
rių mintis.

Draugai delegatai! Pa

Bus vertingas visiems 
LLD nariams. /

Mes važiuojame į suva
žiavimą išrišti visus svar
bius LLD klausimus dėl jos V 
naudos. Kaip stoti prie dar
bo su nauja inspiracija, 
kaip gauti daugiau naujų 
narių ir surasti būdus pa
gerinimui Draugijos finan
sų stovio.

Tegul gyvuoja LLD, ko
vojanti be paliovos per ilgus 
metus prieš tamsą, išnau
dojimą ir pavergimą!

Steponas Yoniškietis.

BINGHAMTON, N. Y.

MIRUS

JOHN A. WELLUS

GEGUŽĖS-MAY 18, 1958

Reiškiame širdingą užuojautą velionio žmonai 
Annai, dukteriai Miss Ruth Wellus, gyvenančiai 
New Yorke, posūniui Mr. Leonard Girnis, po
dukroms Mrs. John McPotland ir Mrs. Richard 

Neal, ir visiems artimiems giminėms.

V. ir A. Kazienai
L. ir U. Šimoliūnai
M. Zmitraitė 
Iz. ir H. Vėžiai
A. ir J. Navalinskai 
J. ir K. Vaičekauskai 
J. ir A. Žemaičiai 
Iz. ir M. Liužinai 
J. ir N. Kaminskai
T. Bagdonienė
J. ir Z. Krasauckai 
M. Sadauskienė 
R. Sadauskas
J. ir A. Kirilai

P.. Jasilionienė
M. Kulbienė
J. ir N. S troliai
V. Kapičiauskienė
L. Mainionienė
P. Mikalajūnas
W. ir F. Ewonow
J. ir M. Kazlauskai
P. ir K. Juozupaičiai 
E. .Čekanauskienė
H. Žukienė
A. ir N. Judikaičiai’
E. Tunkūnienė

I AVALON, N. J, ?
Pokylis — Laisvės Koncertas

Sezono atidarymo proga, rengiamas vasarinis po- 
Į kylis, kuris atsibus sekmadienį, birželio 22 d. Kvie- 
j čiame visus ir visas mylinčius linksmai, smagiai 
■ laiką praleisti, atsilankyti. Gražiame pajūryje galė- 

site gerai pasimaudyti Atlanbiko vandenyne. Visi 
į būsite gražiai priimti, gerai pavalgydinti ir pavai

šinti. Tikimės turėti daug svečių iš visur. Kuriems 
laikas leidžia, atvažiuokite šeštadienį, vietos užteks 
visiems. Sekmadienį bus duodami pietūs*nuo 12 
iki 3 vai. Bus įvairaus valgio ir visokių gėrimų, 

j Viskas bus veltui. Turėsite progą išgirsti pereitų 
į metų Laisvės koncertą, kuri atliks Juozas Aleksantis 
i iš Essex, Conn., kurį jis užrekordavo. Bus visiems 

malonu išgirsti tą koncertą. Daroma viskas, kad 
visus patenkinti.

Vieta—147 13 St, Avalon, N. J. 
Telefonas Avalon 7-3117

. Visus užkviečia J. A. ir Elz. BEKAMPIAI
P. S. Kam vieta patiks ir kam bus patogu, galėsitę 

praleisti atostogas už labai prieinamą kainą.

»■



MIAMI, FLA.
tijos barberių organizato
rius pasakė karštą spyčių, 
nes apie pustuzinis barber- 
šapių nukapojo plaukų nu- 
kirpimo kainas. Nutarta to
kias šapas užpikietuoti ir 
unijos kortas atimti. Plau
kų kirpimas vyrams, vai
kams ir moterims turi būti 
$1.50 nuo galvos.

Susirinkime pasak y ta, 
kad Chicagoje, Detroite ir 
kituose miestuose plaukų 
kirpimas $1.75. .Kaliforni
joje $2.00.

Susirinkime dalyvavo tre
jetas lietuvių barberių.

Kitas lokalo susirinkimas 
atsibus birželio 19 d. Car
penters Hall, 2957 N. W. 
17th Avė. Pradžia 8 vai. 
vakare.

•
Gegužės 17 d., šeštadienio 

vakare, 10 vai., mes girdė
jome ir matėme televizijo
je Billy Graham iš San 
Francisco, Cal. Atidarant 
programą sugiedota trys 
giesmės dviejų tūkstančių 
giesmininkų, kaip chorve- 
dis pasigyrė. Bet giesmės 
į mus įspūdžio nepadarė. 
Tas garsus ūžimas. Maži 
chorai mums geriau patin
ka. Solistas baritonas ža- 
vėjančiai pagiedojo šventą 
giesmę. Po to pars Billy 

į Graham prabilo. Dar jau- 
nas vyras, gražiai nuau
gęs, paprastai ir puošniai 
apsirengęs, kaip ir pa
prastas ofiso pilietis darbi
ninkas. Visų pirmiausia 
paaiškino, kad jo visų tų 
ceremonijų klausysis per 
J 70 stočių ir Kanada per 
kanalą (channel) 10-tą. Vė
liau siūlė mažo formato 
bibliją veltui visiems, kas 
tiktai paprašys ir prisius 
adresą. Po to prasidėjo pa
mokslas apie dievą, Jėzų ir 
velnius ir dar ką kitą. 
Mums nebuvo nė kokio įdo
mumo. Bet mums patiko jo 
visi aktoriški nudavimai— 
judesiai, balsas, energija, 
rankų ir pirštų lošis, o ir 
veido mimika. Aišku, tūks
tantinę publiką jis žavėte 
žavėjo, o po valandos laiko 
baigė savo “šventą” spyčių, 
liepdamas ant rytojaus vi
siems -eiti į bažnyčias pasi
melsti. Mums jis neatrodė 
kaip koks šventikas. Jam 
geriau tiktų artisto-kalbė- 
tojo vardas. Tokia mūsų 
nuomonė išklausius jo 
“šventą” pamokslą.

♦
Dideli Lietūs

Prieš gegužs 24 d. per 3 
dienas lijo, kaip iš kibiro. 
Iškrito net 9 coliai vandens. 
Jis subėgo į žemesnes vie
tas, ten susidarė gilios ba
los, užplovė gatves. Vieto
mis. žmonės vartojo valtis, 
plaukiojo, kaip žuvininkai. 
Kitur automobiliai stovėjo 
iki pusės apsemti vandens.

Miesto gatvėse tai dar 
buvo pusė bėdos, bet ant 
ūkių, tai katastrofa. Van
duo apsėmė ūkininkų pasė
lius, daržoves, pomidorus, 
kukurūzus, ir tai tada, ka
da tas buvo tik pasodinta. 
Vietomis ant laukų vanduo 
plūduriuoja iki dviejų pė
dų gylio. Suprantama, kad 
iš daržovių jau nieo neliko. 
Kai kur laukai atrodo kaip 
ežerai. Aišku, kad ūkinin
kai daug nukentėjo.

.Tai jau antru kartu tokia 
nelaimė atsitinka.' Pereitoji 
žiema buvo labai šalta, tai 
beveik viskas nušalo. Atėjo 
pavasaris ir lietus vėl pri
darė daug nuostolių. Tikra 
“dievo koronė” užklupo mū
sų saulėtąją Floridą.

Gtgužės 25 d. vakare, per

/ ą Iš mūsų veiklos
Mes jau praleidom vasarą. 

Mat, pas mus žiemą būna 
vasara, ir mes tada dau
giausia ką nors dirbam. O 
dabar jau oras yra šiltesnis, 
ir dabar visi daugiausia 
“ilsimės”. Pereitą žiemą tu
rėjom nemažai pramogėlių 
ir visos buvo pasekmingos. 
Visas pramogas rengė Lie
tuvių Socialis Klubas. Prie 
valgių daugiausia dirbo 
moterys, — jeigu ne jos, 
tai gal mūsų parengimų ir 
nebūtų. Širdingiausias ačių 
visoms moterims, kurios 
prisidėjo su darbu ir patar
navimu visiems pereitiems 
parengimams. Manau, var
du tu moterų nereikia mi
nėti, nes jas visi mato, kaip 
jos darbuojasi.

Pereitą žiemą turėjom 
svečiu iš visu miestu, ir kas 
metai vis daugiau ir dau
giau lietuvių atvažiuoja, ir 
kai kurie apsigyvena. Nela
bai seniai buvo atvažiavę iš 
Lowell, Mass., R. Chulada 
su motere ir dukrele ir, pa

sirodo, nori sugrįžti ir čia 
apsigyventi. Mes mylėtum 
tai matyti ir čia su jais kar
tu vėl darbuotis.

Vėliausia -tai turėjome 
progą susitikti su drauge 
Karosiene iš Californijos. 
Mat, jinai čia buvo atvažia
vus delegate nuo Tekstilie- 
čių nuijos iš Calif. Suėję, 
nors ne visi jos pažįstami, 
pasikalbėjom apie bėgan
čius svarbius klausimus ir 
uni jas. Tik gaila, kad jinai 
greitai apleido Miami ir iš
važiavo pas savo dukrelę į 
N. J. Taipgi su ja turėjom 
ir kitą delegatą nuo tos pa
čios unijos, tai gerą unijis- 
tą ir darbuotoją Vincą Vil- 
kauską iš Nashua, N. H. 
Jisai taipgi paaiškino daug 
iš unijos veiklos. Prie to 
dar paaukojo $5 dėl darbi
ninkiškos spaudos.
^Gegužės 11 d. turėjom 

•^lotinos Dieną, parengimė- 
lį, kuriame dirbo vien tik 
vyrai, o moterims buvo po
ilsio diena. Seniausiai Mo
tinai buvo suteikta gėlių— 
“corsage” ir kitokių dova
nų. Bet lietus, sugadino mū
sų tą sueigą. Tai dar pirmą 
kartą lietus buvo mūsų pa
rengime. Nors pas mus su
važiavę daugiausia senes
ni, jau pagyvenę žmonės, 
bet kaip dirbam, tai ir pa
sekmes turim. Mes turim 
“pasigirti”, kad neatsilie- 
kam nuo kitų miestų, kur 
yra didelės kolonijos lietu
vių. Dar, galima sakyti, 
pralenkiame.

Čia reikia priminti ir mū
sų netolimą miestelį, tai 
Fort Lauderdale. Tenai gy
vena A. ir M. Valilioniai ir, 

paskutiniais laikais, apsigy
veno iš Chicagos Kairiai, 
Kanapės, ir iš Boston, 
Mass., Zaiviai. Pridėjus, dar 
ten Urewitz, tai jie visada 
ne tik atvažiuoja į mūsų 
parengimus, bet ir padeda 
darbuotis, nors kelionė yra 
pusėtina. Už tai jiems labai 
ačiū.

Dabartiniu laiku pas mus 
jau gana gerai šilta, oras 
mainus, o jau kambariai 
gana pigūs, ir kurie dabar 
atvažiuoja, tai turi labai 
geras vakacijas, ir ne bran
giai kainuoja.

Laisvietis.

Gegužės 15 d. Journey
men’s Barberių unijos loka- 
las 523, turintis apie 4-5 
šimtus narių, laikė savo mi
tingą. Narių dalyvavo apie 
šimtas ir naujų barberių 
prfeirašė penkiolika.
'Y Susirinkime Floridos vals

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., birželio (June) 3, 19581 nei. Vėliau Mrs. Skiberdie-

televiziją,, mąėtme Van CĮi- 
burną. Tai sausas ir aukštas
vyras. Gražiai jis skambino 
vieną iš Čaikovskio kūrinių. 
Nors aš ir žmona nesame 
muzikos žiinovai, bet jo 
piano skambinimas mums 
labai patiko. Suprantama, 
kad Maskvoje laimėdamas 
kontestą jis gerai pasirodė. 
Jis ten gavo medalį ir pini
ginę dovaną, o tuo kartu iš
garsėjo visame, pasaulyje.

V. J. Stankus

Gegužės 11 d. atskrido 
gerbiama viešnia K. B. Ka
rosiene iš San Leandro, Ca
lifornia. Apsilankymas 
viešnios buvo svarbus, nes 
buvo Tekstilės Unijos suva
žiavimas. Nors draugė Ka
rosiene labai mažai turėjo 
laiko, užimta svarbiais rei
kalais, bet vis viena padarė 
progą pasimatyt ir pasikal
bėt su savo senais pažįsta
mais ir draugais, nes jau 
seniai buvom nesimatę. Tai 
labai malonu buvo pasima
tyt. Draugai Koch sukvietė 
būrelį senų pažįstamų ir 
draugų pas save į namus. 
Taipgi Kochai prirengė 
skanių valgių ir gėrimų, ir 
praleidom vakarą labai 
gražiai Susirinkę, kurie 
Įdomavo tam tikrais klau
simais, tai maloni viešnia 
tinkamai atsakinėjo. Uni
jos konvencija užsibaigė 16 
d. ir mūsų viešnia išskrido 
17 d. gegužės į New Jersey 
valstiją pas savo dukrelę 
ir žentą ip anūkus Stane- 
lius. Ten mano pasisvečiuo
ti apie savaitę.

Draugė Karosiene labai 
gerai atrodo, pilna energi
jos, linksma, smagi, malonu 
žiūrėt.

Apie pabaigą balandžio, !• 
girdėjau, lankėsi žymios 
menininkės iš Chicagos, 
Nancy Roman su dukrele, 
pas savo mamytę Anną 
Martin. Praleido, rodos, 
apie porą savaičių Miamėje.

Praeitą žiemą buvo nepa
lankus oras, tai kurie pas 
mus nevažiavo žiemą, tie 
atvažiuoja pavasarį. Vieni 
išvažiuoja, kiti atvažiuoja, 
tai taip ir bėga laikas.

Iš Pittsburgh, Pa., lankė-- 
si Juozas ir Frances Gau- 
ronskiai, taipgi ir jų dukre
lė Eleanor. Buvo malonu 
pasimatyt, nes jau buvom 
nesimatę nuo 1946 metų. 
Eleanor dar buvo mažiukė, 
o dabar jau graži, užaugusi 
mergina, slaugė. Linkim 
gražiai jaunai slaugei gerų 
pasekmių jos profesijoj.

Draugai Žekoniai irgi jau 
rengiasi Miami palikt grei
tu laiku, išvažiuos į Bosto
ną, Mass., praleist vasarą. 
Lauksim jų sugrįžtant ru
denį.

Miamiete

Laisvės laidoje už geg. 20 
drg. V. J. Stankus nepilnai 
aprašė apie Miamės Lietu
vių Socialio Klubo sureng
tą banketą pagerbimui Mo
tinos Dienos.

V. J. Stankus sako: Klu
bo pir-kas pasakė “spyčių” 
Apie ką Klubo pir-kas kal
bėjo, Stankus nepasako. Jis 
priklauso M.L.S. Klubui, 
bet savo Klubo pir-ko var
do nežino. Klubo pir-kas 
drg’ A. Mason pasakė kelis 
žodžius apie reikšmę Moti
nos Dienos ir kvietė moti
nas prisidėt prie kovos už 
taiką, kad nereikėtų savo 
išauklėtus sūnus paaukoti 
ipperialistų sukurtam karui

Kiti Klubo nariai kalbėjo, 
o Stankus nepasako, kas jie 
tokie. Skaitė eiles Motinos 
Dienai pritaikytas, drg. J. 
Birštonas. Drg. John Koch 
įteikė gėlių puokštes M. 
Meison ir Mrs. Skiberdie-

Lewiston-Auburn, Me.
Mūsų darbininkiška spau

da, ypač Laisvė, neteko nuo
širdaus. ilgamečio skaityto
jo, rėmėjo ir bendradarbio. 
Visai nelauktai mirtis iš 
gyvųjų tarpo išskyrė Petrą 
Vizbarą. Mirė jis gana stai
ga, vos trejetą, dienų pasir
gęs. Mirė širdies liga gegu
žės 16 d. — palaidotas lais
vai, taip, kaip jis gyveno.

Dėl vienos ar kitos prie
žasties. Petrui nepavyko su
sikurti šeimos židinį, tad 
gyveno pavieniai. Kiek ži
noma, jis čia artimesnių gi
minių nepaliko. Artimiau
sias jo Amerikoje giminė 
buvo jo dėdė Jonas Vizba
ras, kuris gyveno Elizabe- 
the ir mirė prieš porą me
tų. Lietuvoje paliko seserį 
ir josios šeimą, su kuria, 
matyt, paskutiniais laikais 
velionis dažnai susirašinė
davo.

Petras buvo gimęs ir au
gęs Lietuvoje, bet dar jau
nas atvyko į Ameriką ir čia 
pastoviai apsigyveno. Dau
giausia laiko pragyveno 
Maine valstijoje. Buvo pen
sininkas, nes mirė jau su
laukęs 71 metų amžiaus. 
Sveikatos jis atrodė tvirtos. 
Buvo Literatūros Draugijos 
narys ir nuoširdus Laisvės 
patriotas. Turėjo nemažai 
pažinčių, nes buvo malo
naus būdo draugas. Dažnai 
jis aplankydavo Laisvės 
skaitytojus šioje apylinkėje 
ir apie juos parašydavo sa
vo mylimam laikraščiui.

Petras Vizbaras buvo 
prasilavinęs, politiniai apsi
švietęs žmogus, gerai mo
kėjo lietuvių, rusų ir anglų 
kalbas. Rašinėdavo jis ir 
anglų kalba. Mylėdavo ang
liškai rašinėti eilėraščius. 
Vienas kitas jo eilėraščių 
yra tilpę apylinkės laikraš
čiuose.

Supiltas dar vienas nau
jas lietuviškas kapas, lietu
vių senosios išeivijos gre
tos praretėjo dar vienu ge
ru žmogum.

Ilsėkis, Petrai, šaltoje 
Dėdės Šamo žemėje.

Korasi).

Waterbury, Conn.
Vyksime į tėvų 

metinę šventę
Aną dieną mieste susiti

kau savo seną dragą. Jis 
klausė: ar norėčiau važiuoti 
į parengimą birželio 15 d. 
Parengimas ruošiamas pa
garbai tėvų. Jis įvyks Lie
tuvių Parke, Indian Grove, 
Jones Hill and Chase Lane, 
W. Havene. Tikrai važiuo
siu į tą parengimą, nes aš 
laukio tos tėvų šventės. Ge
rai žinau, kad ten vieta 
graži ir galima gražiai die
ną praleisti tyrame ore. 
Taipgi bus galima* susitikti 
su daugeliu pažįstamų 
draugų ir pasikalbėti. ’Bus 
ir skanių valgių pietums.

Garbė newhavenieciams, 
kad jie pasistengė surengti 
parengimą. Jie tą padaro 
jau per kelis metus iš eilės.

Vilkaviškis

Santa Barbara, Calif. —
Mirė R. Coleman, žymus 
artistas.

nė pasakė atmintinai eilutę 
apie motinos rūpestį apie 
savo sūnų. Buvo įteikta do
vana šokoladinių saldainių 
dėžutė M. Meisonienei, kai
po seniausiai Klube esančiai 
motinai. Tas dovanas dova
nojo klubui drg’ Marg. 
Walley, o Klubas jas pado
vanojo, kaipo pagerbimui, 
seniausios motinos, M. Mei
sonienei.

Jim Graiką

Lawrence, Mass.
Įvairios žinios

Jau tik dvi savaitės liko 
iki birželio 15 dienos, ku
rioje įvyks Mass, lietuvių 
metinis piknikas Maple 
Parke, Methuen, Mass. Visi 
laukiame tos dienos, nes su
važiuos lietuviai iš dauge
lio miestų.

Paprastai iš toliau, kaip 
Bostono, atvyksta aukšti. 
Svečiai anksti atvykę neap- 
sigauna: jie pavaikščioja po 
gražų parką, kur viskas 
žaliuoja, o paukščiai tik 
čiulba.

Dalyvaus Vilkauskai iš 
Nashua ir vietinis A. La
pinskas, kurie tik sugrįžo 
iš Floridos. Sako ten gražu, 
bet gražiausias daržas yra 
tai Maple Parkas.

Taigi svečių turėsime iš 
plačios apylinkės. Išgirsime 
lietuviškų dainų, pasikalbė
sime tyrame ore. Bus iš 
Montello daug progresyvių 
lietuvių ir paskilbęs Mon
tello Trio, kuri sudaro Ro- 
žė Stripinis, Wm. Juodeikis 
ir Al. Potsius. Bus ir Vyrų 
Grupė. Jie linksmins susi
rinkusius gražiomis daino
mis.

Mūsų gąspadoriai ir gas- 
padinės aprūpins visus tin
kamais gėrimais ir valgias, 
todėl savo nesiveškie. Šie
met Maple Parke yra ir 
naujų stalų, tai stokos jų 
nebus. Visus ir visas pra
šome atsilankyti.

S. Penkauskas

Cleveland, Ohio
Clevelando Moterų Klu

bas turėjo gražų Motinos 
Dienos minėjimą po susi
rinkimo, kuris įvyko geg. 
15 dieną. Kadangi nebuvo 
progos turėti tam tikrą die
ną, tai narės nusitarė turėti 
minėjimą po susisirikimo ir 
pakvietė vyrus dalyvauti 
sykiu.

Išriktoji komisija turėjo 
mintyje padaryti skanius 
ir įdomius pietus, bet kai 
pamatė tiek daug susirinku
sių, turėjo pietus perkeisti 
kitaip, nes kaip manė pada
ryti, tai nebūtų užtekę. To
kiu būdu, jeigu kam nepa
tiko pietūs, gali suprasti, 
kame. buvo dalykas.

Labai buvo linksma ma
tyti tiek daug narių ir 
draugių. Papietavę nusitarė 
sumesti, aukų ir padengus 
lėšas, paremti Laisvę ir Vil
nį. Abu laikraščiai gavo 
po $8.50.

Žinoma, gal jų ir daugiau 
būtų sumetę, bet daug na
rių suaukojo valgio ir pri- 
dėčkų, tokiu būdu negalima 
buvo tikėtis iš tų draugių 
dar ir daugiau aukų. Kaip 
nebūtų, mes tikime, kad 
didžiuma buvo užganėdinti 
ir komisija taria ačiū vi
siems aukotojams ir rėmė
jams, ir taipgi ačiū už gra
žų atsilankymą.

Komisija:
M. Martin 
J. Werner 
A. Bagdon 
Anna Kazilonis

Nemitrų anūkui nelaimė
Mųsų darbščiųjų draugų 

Nemuru anūkas Ronaldas 
Nemura, jau 19 metų vai
kinas, tapo skaudžiai auto
mobilio nelaimėj sužeistas. 
Daktarai iš karto manė, 
kad Ronaldas turi sužeistų 
nekuriu ir vidujinių orga
nų, bet padarius keletą 
X-Ray nuotraukų, pavojin
go nieko nesurado. Tik pa
viršutinių žaizdų turi daug. 
Bet jos visos iš palengva 
gyja. Linkėtina jaunuoliu 
greito ir visuotino pasvei
kimo.

Rep.

Detroit, Mieli.
Iš LLD 52 kp. susirinkimo

Gegužės 18 d. įvyko LLD 
52 kuopos susirinkimas. 
Šiame susirinkime narių da
lyvavo skaitlingai. Buvo 
skaitytas laiškas nuo LLD 
Centro Komiteto, kuriame 
buvo aiškinamas reikalas 
būsimo LLD suvažiavimo, 
kuris įvyks liepos 6 d. Pitts
burgh, Pa.

Apdiskusavus suvažiavi
mo reikalus nutarta pasiųs
ti delegatus. Delegatais iš
rinkta Vera Smalstienė ir 
J. Bubliauskas. Tie patys 
delegatai dalyvaus ir LDS 
Seime.

Pakeltas klausimas LLD 
knygų leidimo. Vienbalsiai 
pasisakė nariai, kad leisti 
tik knygas, o žurnalą “Švie
są” panaikinti.

Kuopa nutarė pasveikin
ti LLD suvažiavimą su $10 
iš iždo, ir dar nariai suau
kojo $5, tai viso susidarė 
$15. Aaukojo po $1: M. 
Prakevičius, Ch. Nausėda, 
J. Gugas, A. Yakštis ir J. 
Bubliauskas.

Atšilus orui LLD kuopos 
nariai jaučia, kad jau atė
jo laikas rengti išvažiavi
mą. Nutarta surengti išva
žiavimą sykiu Su Moterų 
Progresyvių Klubu. Į ko
misiją išrinkta A. Yakštis 
ir J. Bubliauskas.

LLD 52 kuopa gerai vei
kia. Jau yra didžiuma na
rių užsimokėję už 1958 m. 
duokles. Vėlesniu laiku keli 
kuopos nariai mirė. Tai se
kami: Juozas Laukaitis, 
Juozas Galinskas, Frank 
Bokaitis ir Jonas Povilaitis. 
Kuopa pagerbia narius nu- 
perkant gėlių vainiką. Kuo
pos iždas neturtingas, bet 
tikimės išvažiavimo pgal- 
ba dalykus pataisyti.

Dalyvavęs

Massachusetts Lietuvių Metinis

Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Įvyks Sekmadienį

Birželio 15 June
Prasidės anksti, 10 valandų ryto.

MONTELLO TRIO:
Rose Stripinis, William Juodeikis, Albert Potsius

Programoje Dalyvauja:

MONTELLO TRIO
Rožė Stripinis, Win. Juodei
kis, Al b. Potsius. Pirmąsyk 
pasirodys su savo skambio
mis dainomis Maple Parke.

MAPLE PARK
Lawrence ir Methuen, Mass.

Visada šiame metiniame piknike būna svečių 
iš kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; 
neabejojame, kad jų bus ir šiemet. Taigi turėsi
te gerą progą pasimatyti su jais. Čia smagiai 
pasikalbėsite su savo priedeliais, draugais ir gi
minėmis.

Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

New Haven, Conn.
Gegužės 20 d. įvyko L.L.D. 

32 kuopos susirinkimas. Na
rių atsilankė mažai. Kuopos 
reikaluose sužinota iš fi
nansų sekretorės Margaret 
Valinčius, kad nariai gerai 
duokles moka už šiuos me
tus. Sakė, kad dar tik apie 
3 nariai liko nepasimokėję. 
Bet ji mano, kad ir tie pasi
mokęs iki ateinančio susi
rinkimo. Tai būtų labai ge
rai.

Buvo kalbėta apie pasiun
timą delegato į L.L.D. su
važiavimą, kuris įvyks lie
pos 6 d. Pittsburghe. Pasi
kalbėta ir palikta kitam su
sirinkimui. Visi kuopos na
riai prašomi pribūti į atei
nantį susirinkimą.

Jau nebetoli Tėvų Diena. 
Gaspadoriai ir gaspadinės 
uoliai ruošiasi svečius pasi
tikti ir ^pavaišinti geriau, 
negu kada nors pirmiau.

Nepamirškite, Tėvų Die
nos parengimas įvyks birže
lio 15 d. Vieta visiems pui
kiai žinoma: Indian Grove 
Park, West Haven, John’s 
Hill ir Chase Lane. Lauksi
me jūsų'

Komitetas

Varšuva. — Gynybos mi
nistras paskelbė, kad Len
kijos armijoje bus vedama 
daugiau politinės apšvietos.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

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

Prašom kreiptis:
‘ JOHN PETRUS
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
Tel.: JA. 4-4576

VYRŲ GRUPĖ 
su gerais lavintais balsais, 

vadovaujant Albert Potsius.

Niekur Nėra Gražesnės 
Vietos Piknikams Kaip



r

Wilkes Barre ir 
Plymouth, Pa.

L.L.D.97 ir L.D.S. 60 Kp 
piknikas įvyks 15 d. birže
lio, Kazlauskų farmukėje 
Pikniko pradžia apie 12 vai. 
Įžanga į pikniką veltui. Už- kuris 
kandžių ir gėrimų bus įva-iL- . 
lias, žinoma, i 
užsimokėti. Pats 
gamtos vaizdai 
puikiausi, kur 
žmogų vilioja į 
farmas, pasigėrėti, pasigro
žėti gamtiniais vaizdais ir 
pakvėpuoti tyru oru. Taigi 
kviečiame 
drauges 
Scranton, 
Pittston, 
moutho ir visos apylinkės1 
lietuvius dalyvauti 
piknikėlyje.

Dar reikia priminti, jog: gOse vietose. Vadinasi, ne
šis piknikas įvyks išvakarė-1 tenka kam nors perdaug 
se viršminėtų organizacijų'nusidirbti: vieną sykį vieni | sa*nedideliu* tanku'7r *kito- 
suvažiavimų Pittsbur g h e. j padirba, 0 kitą sykį kiti. U U
Taigi, gal bus visiems su- A . ............. I ų h
prantama, kiek šis piknikas! Ant rytojaus viešnia įsvy-! 
bus svarbus ir kaip reika-|^° j ^ew Y°rką pas savo i 
linga visiems jame dalyvau-; dukrelę, vėliau į Clevelandą.

, pas savo sūnų ir te^ai uz- 
Kelrodis į pikniką: ; baigti kelionę,

atvažiuosite į Kingstoną, į 
didžiausią gatvę, Wyoming. 
Ave., i- vieno ar iš kito šo-i 
no, tėmykite iškabas, kur 
sako Harvey Lake ir 115—

I Waterbury, Conn.
Beatostogaudama užsuko 

ir pas mus
Gegužės 21 d. draugė M. 

I Alvinienė atvyko aplankyti 
savo jauniausią brolį Juozą, 

‘; gyvena Waterbury 
; apie 6 metai kaipo dipukas, 

už juos reikės Taipgi kartu su broliu gyve- 
laikas L 
dabar yra 
kiekvieną 
laukus, į

ir na pamotė. Ta proga drau
gė Alvinienė nepamiršo ap
lankyti ir mus. M. Alvinie
nė yra labai draugiška mo
teriškė, daug papasakojo 
apie kelionės įspūdžius ir 
apie San Francisco koloni- 

visus draugus ir■j°s pažangiųjų lietuvių 
iš- Shenandoah, veiklą, kurioje ir ji su drau- 

Wilkes Barre, 
Wyoming, Ply-

gu Alvinu darbuojasi. Pasi-
1 rodo, kad San • Francisco
i lietuviai moka sutartinai 

mūsų ve*kti ir turi geras, pasek
mes, rengdami draugiškas

i sueigėles po stubas skirtin-

Philadelphia, Pa.
Laisvėje” No.

3Ci9—415 keliai, kur tiesiog pranešta, kad mirė Antanas 
ir važiuokite. Bet davažia- ; Uras. Bet velionio pavardei 
vę 309, kur rodo į dešinę,I .Vra ne Uras, o Yuras. Jis , 
— nevažiuokite, važiuokite j buvo payienys, gyveno pas | 
tiesiog; davažiavę 115, kur ■ kitataučius. Nežinau, ai jis į 
rodo į kairę, irgi nevažiuo
kite, o nuo čia tiesiog rodo | 
kelią 415-tą į Harveys Lake.
Tad tiesiai juomi ir važiuo- skaitė “Laisvę

u

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KASDIEN ĮVYKSTA

3 NELAIMĖS ORE _ 
Washingtonas. — Kiek

vieną dieną ore. įvyksta po 
tris lėktuvų nelaimes. Ir 
dažniausiai yra su kariniais 
lėktuvais. 1957 metais buvo 
971 lėktuvų nelaimė. Už tas 
nelaimes 55 procentais, buvo 
kalti kariniai lakūnai.

1958 metais ore nelaimių 
dar daugiau padidėjo. Buvo 
ir tokių, kad vienu kartu 
daug žmonių žuvo. Balan
džio 21 dieną karinis lėktu
vas smogė į keleivinį ir žu
vo 49 žmonės.

AMERIKA IŠKĖLĖ
TANKUS Į Lebanoną
Beirutas. — Amerikos 

kariniai laivai jau iškėlė 
tankus “M-41” Lebanone. 
Kiek pirmiau Amerikos di
deli kariniai lėktuvai atne-

INDONEZIJA TEIS 
JAV LAKŪNUS

Jakarta. — Indonezijos 
i vyriausybė pranešė, kad ji 

Strižauskas ( teis amerikiečius lakūnus, 
i kurie persisamdę sukilė- 
i liams puola Indoneziją. Da
bar yra nutupdytas dar 

58 buvo lakūnas A. L. Pope.
tik

NEW YORKAS
Pikietavo Jungtinių 
Tautų centrą

Studentai su plakatais 
“Walk for Peace” ir pro
testo obalsiais prieš atomi
nių bombų bandymus pikie
tavo Jungtinių Tautų cent-

ko- 
ra-

Jaunuoliai dar 
daugiau ištvirko

New Yorko policijos 
misijonierius Kennedy
portavo, kad 1(957 metais 
jaunimas dar daugiau iš
tvirko. Bendrai nuo 14 iki 
20 metų jaunimo prasikalti
mai padidėjo 13 procentų.

Jis sakė, kad bėgyje pen-
Buvo priminimas atomi

nių bombų sprogimo, kada 
studentą} paleido į orą iš kerių pastarųjų metų jau- 
apie 100 balionų sudarytą 
atominės bombos sprogimo 
“grybą”. Tas “grybas”, tar
tum atomo bombos sprogi
mas, iš juodų, pilkų, balsvų 
balionų, viršuje platus, a- 
pačioje laibutis, iškilo prie 
aukšto pastato sienos ir 
siūbavo.

Studentai protestvo prieš 
Jungtinių Tautų viršinin
kus, kad jie. pataikauja a- 
tomų bombų bandytojams 
ir nedaro rimtų žingsnių 
sulaikymui bandymų.

nimo prasikaltimai paaugo 
105 procentais.

1957 metais vagysčių 
skaičius sumažėjo 8 procen
tais, bet krimirihliniai už
puolimai gatvėse ir apiplė
šimai paaugo 15 procen
tų virš 1956 metų. Gatvė
je žudymai padidėjo, sakė 
jis.

Padidėjo skaičius ir nar
kotikų. Kadangi tie nuodai 
yra labai brangūs, tai jų 
naudotojus pinigų reikalas 

:veda prie apiplėšimų ir va
gysčių.

Sveikinu visus Laisvės re
daktorius ir darbuotojus. 
Aš visada lankydavau Lais
vės piknikus, taipgi viso
kius pažangiečių parengi
mus. Laisvę skaitydavau 
pavieniais numeriais, o da
bar ji ateina ten, kur gyve- 
nu»

Bet dabar aš jau niekur 
išeiti nebegaliu, tik kėdėje 
ant ratukų važinėju. Vieną 
koją man nupiovė, o kita 
silpna. Pirmiau tur ėjau 
daug draugų.

Labai prašau, gal galėtu
mėte Laisvėje apie mane 
pagarsinti, tai gal kas iš 
draugų, turėdami laiko, ma
ne atlankytų. Tai man vis 
biskį smagiau būtų. Vienam 
labai .atsibosta. Randuosi 
Oxford Nursing Home. Ad
resas: 144 So. Oxford St., 
Brooklyn, N. Y., trečios lu
bos, kambarys 312.

Su pagarba,
Stasys Poškaitis

Nuo. Red. Reiškiame jums 
giliausią užuojautą.

MIRĖ
Birželio 1 d. mirė brook-^ 

lynietis Julius Meilūnas, $8 
metų amž. Liko žmona 
Grace, sūnu^ Edward, duk
tė Ruth, brolis Walter. Pa
šarvotas Charles Morton 
Funeral Home, 578 Onder- 
dork Avė., Brooklyne. Kū
nas iš šermeninės bus iš
vežtas į St. George bažnyčią 
trečiadienį, birž. 4 d., 9:15 
vai. ryte. Bus palaidotas s v. 
Jono kapinėse. <

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, biržeilio 3 d., 7:30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Ku
rių duoklės neužmokėtos, malonėki
te ateiti ir užsimokėti. Valdyba

d. pas mus bus ma- 
Visi rengsimės va- 

Ten bus pikni-

Lankėsi Senas Vincas
Gegužės 25 d. pas mus 

lankėsi rašytojas-farmerys 
Senas Vincas, iš Gibbstown, 
N. J. Jis atsitiktinai atvyko 
pamatyti worcesterieciu 
vaidintą operetę “Kada kai
mas nemiega”. Ta proga S. 
Vincas čia buvo sutiktas 
daugelio senų gerų draugų 
bei pažįstamų.

Šio mėnesio 3 d. buvo su
kakę Senam Vincai (Jakš- 
čiui) 77 metai. Be to, šį mė
nesį pasirodė Lietuvoje S.

ALASKA JAU BUS 
49-JI VALSTIJA

Washingtonas. — Atsto- 
| vų Butas 208 prieš 166 bal- 

turėjo kokiu giminiu, ar ne.!sus nutarė, kad Alaska būtų 
v skaitoma Jungtinių Valsti-1 

Pažinau, tai buvo pazan- ■ 49.ja valstija. Šis tarimas
gus žmogus. Visą laiką, ejna į Senatą užtvirtinimui. ,r. . .

,. r ,. , f »• ilki dabar Alaska buvo tik Y”60 apsakymų knyga-
kite. Davažiavę ežerą, lai- džiai ją rėmė. Taipgi pi'i-|jAV teritorija neturėjo r Gyvenimo verpetuose . 
kykitės po dešinei ir taip įklausė prie LLD 133 kuo-'’ 
važiuokite aplink tą kam-|poS) Camden, N. J. | valstijos teisių.

Lai būna jam lengva že- i

AIDO CHORO 
PRIETELIAI

Laike Aido Choro 45-me- 
tinio jubilėjaus, įteikė do
vanų :
Jonas, Jr., Brooklyn, $45.00
L. Tilwick, Easton,

Pa., 15.00 
Mas- 
5’.00 
5.00 
5.00 
5.00

O. ir F. černevičiai, 
peth, N. Y.,

K. Anuškis, Newark, 
Jonas V., Brooklyn, 
Baltrėnas iš Conn., 
J. ir M. Kalvaičiai,

Brooklyn,
W. Kūlikas, Brooklyn,

Po daiktinę brangią dova
ną suteikė Viktorija Balkus

I ir J. Gasiūnas.
Aido Choras širdingai dė

koja.

2.00
2.00

E. L. BROWN PRIEŠ 
ADAM C. POWELL

Demokraų Tammany ly
deriai nominavo 16-tam dis- 
trikte į kongresmanus Earl 
Louis Brown, negrą baptis
tų kunigo sūnų. Nuo 16-to 
distrikto per 14 metų kon- 
gresmanų yra taip pat neg
rų rasės Adam Clayton Po
well, abissinų kunigas.

Kaip yra žinoma, Powell 
laikėsi pažangesnių pažval- 
gų, tai vėlesniu laiku prieš 
jį iškelta visokių kaltinimų.

Birželio 8 d. įvyks piknikas, ku
rį rengia Montello Vyrų Grupė. Bus 
muzika, dainų, sporto , Prašome vi
sus dalyvauti.

Birželio 15 
žas piknikas,
žiuoti j Lawrence, 
kas 7-os ir 1-os apskričių (LLD ir 
LDS). Montello menininkai atliks 
programą — Montello Trio. Vyrų 
Grupė, vad. A. Potsiaus, broliai 
Bcnney ir Ed Saukai, smuiko ir 
akordiono solistai. Dalyvaukite, y.

BROCKTON, MASS. ’
Montello Vyrų Grupė rengia pik

niką, birželio 8 ., pradžia 1 vai. die
ną, Liet. Taut. Namo Parke, Win
ter St. ir Keswick Rd. Bus egra 
muzika, šiltų-šaltų gėrimų, gerų val
gių. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti.

Kitas piknikas Liet. Taut. Namo 
Parke įvyks birželio 15 d., tai bus 
vietinis piknikas tiems, kurie neva
žiuos 4 Apskričių pikniką Lawrence. 
Geo. Shimaitis. (60-61)

Business Opportunity

puotą ežerą, o davažiavę ( ] - - -
“Amusement Park”, sukitės. me^i
į dešinę, ir nuo čia tik vie-! ’ Camdenietis
na mylia iki mūsų pikniko,! . .
kur nuo kalnelio tiesiai pa-' (Nuo red. Gaila, kad įvy- 
matysite nemažą stubą prie i ko klaida, bet telegramoje, 

kurią gavome nuo grabo- 
rionc tnlri'i nilVJH'Hp hllV-O

Negalint kitaip svečio pa
gerbimui nieko didesnio pa- 

taBrize Norton, Anglija....  Dr:.A- .I etl'lka .
Mylios ilgio linija žmonių į graznų j; lr šių zo- 
pikietavo Amerikos karinę c/
bazę. Anglai protestuoja 
prieš atomines bombas.

29 kelio.
Dar kartą prašome visus 

draugus ir drauges ruoštis 
į mūsų pikniką.

Rengimo Komisija

; nuo grabo- 
riaus, tokia pavardė buvo 
paduota).

Tenka priminti, kad Se
nas Vincas, nors jau baigia 
gyventi aštuntąjį amžiaus 

■ kryželį, yra pilnas ūpo ir 
energijos. 3 Rep.

J. Grybas

Melbourne. — Australija 
ir Japonija pasirašė preky
bos sutartį.

Wash;ngtonas. — Indija 
atsisakė siųsti savo atstovus 
tėmyti Amerikos sprogdina
mas “švarias” atomines 
bombas Ramiaja'me vande
nyne.

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Mike Lawrence-Laurinaichii
Reiškiame giliausią užuojautą jo draugei Alice 
Shumsky z Mikas buvo geras pažįstamas dauge
liui brooklyniečių. Jis mirė staiga, gegužės 21 
d.' Ilsisi Evergreen kapinėse. Lai jo atmintis 
būna amžina!

John Shymansky, K. Karpavičienė, 
Adele Karch, John Karpavich,

B. Ivanauskas

(Tąsa iš pirmo pusi.)
FBI ir kongresinis nea- 

merikinės veiklos komitetaą 
jau ima nagan Cyrus S. Ea- 
toną, vieną iš stambiausių 
Amerikos kapitalistų. Jam 
primetamas subversyvišku- 
mas, kam jis viešai pakriti
kavo palaipsniui įvedamą 
policinę minties 
sistemą.

Eatono kalėjiman, 
ma, nesodins. Ta garbė pa
liekama dar b i n i n k ų va
dams. Bet ant jo užsipuoli
mai kaip tik patvirtina jo 
filosofiją, kad Das mus ban
doma įvesti policinė minties 
kontrolė.

NEDARBAS DIDĖJA
Per vieną savaitę New 

Yorko mieste bedarbių, ku
rie gauna apdraudą, skai
čius paaugo dar 2,100. Viso 
mieste nedarbo apdraudą 
imančių jau yra 245,000.

Reikia pastebėti tai, kad 
kontrolės desėtkai tūkstančių bedar

bių jau yra nuimti nuo ne
žino- darbo apdraudos sąrašo, 

nes jie visą apdraudą jau 
iškolektavo.

Svarbu! Priešseiminis!

PIKNIKAS
Rengia LDS Trečioji Apskritis

Įvyks Sekmadienį

Birželio 15 June

Connecticut valstijos, gai
la pasakyti, miestai labai 
nubiednėjo su parengimais. 
Jų per maža. Štai kodėl rei
kia nuoširdžiai paremti 
New HaVeno draugų ren
giamą pikniką birželio 15 d. 
Tai bus tėvams pagerbti 
sambūvis. Paprastai, new- 
haveniečiai duodavo dide
lius pietus. Spėju, jog ir šie
met jų parengimas bus to
kios formos.

Jeigu tik sveikata 
mes 
New 
čiais, 
tikti
Conn, kolonijų.

PENKI ŲAIVAI KARTU 
ATPLAUKĖ Į N. YORKĄ

Penki -laivai atplaukė į 
New Yorko North River 
prieplaukas. Jų tarpe buvo 
ir francūzu “Flandre” lai- 
vas. Jie atvežė virš, 5,000 
keliauninkų.

Į prieplaukas susigrūdo 
iki 20,000 žmonių pasitikti 
atvykstančius.

Laivai pristatė iš užjūrio 
ir 25,000 siuntinių.

irgi ruošiamiesi 
Haveno draugų 
Gražu būtų ten 
laisviečius iš

leis, 
būti 
sve- 

susi- 
visų

Cold Spring Harbbor, N. 
Y. — Profesorius A. Wolf
son sako, kad paukščiai 
migraciją atlieka daugiau
sia nakties laiku.

Bus visiems mylimoje vietoje

Steamboat Inn Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, L. I.

Gera Muz’ka šokiams. Meninė Programa
Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas kuopų paramai 
pasiųsti delegatus į LDS 13-ąjį seimą. Iš Brooklyno 
busas eis į pikniką. Nuo Lituanica Skvero, Williams- 
burge, išeis 12 vai. dieną; nuo Kultūrinio Centro, 
Richmond Hill, išeis 12:30 popiet. Bušo ‘bilietas 
$1.60 į abi pusi.

Skaitau Chicagos vilnie
čių atsišaukimą. Dienraš
čiui Vilniai sunku vasaros 
mėnesiais finansiniai išsi
versti Todėl jie skelbia spe
cialų vajų. Prašo sudėti še
šis. tūkstančius dolerių.

Aš jau paskyriau penki
nę. Prašau ir kitus brookly- 
niečius paremti' draugus 
chicagiečius.

DELICATESSEN
Richmond Hill 

$1500 weekly, 4 room apartment.
Over store.
VI. 8-8401

(58-60)Pajieškojimai
Buzienė Elena, Albino duktė, gyv. 

Kaune, Nemuno gt. Nr, 16-9, ieško 
brolio Mykolo Krasausko, išvykusio 
į Argentiną.
/ 1 - 1   

Kybartaitė Sofija, Jono d., gyv. 
Kelmės rajone, Morkiškių kaime, 
Pakražančio paštas, ieško giminių į — __ _
s., Viktoro Kybarto, Vinco s., Emil 
Stillvachs, anksčiau gyv. Pautucket, 
R. I., 21 Mulberry St.; Otto Still
vachs, Emilio s. (tas pats adresas); 
Stella Stillvachs, Vinco d. (adresas 
tas pats).

Kaletka Kostas, Simo s., gyv. 
Kaune, Šaldytuvų gt. Nr. lb-2, ieš
ko savo brolių bei seserų. Kaletkos 
Jurigo, Simo s., Kulikauskienės Ve
ronikos, Simo d., Čepienės Onos, Si
mo d., kilusių iš Vilkijos miestelio. 
Prieš karą jie gyvenk) Čikagoje.

Jonikas Juozas, Stepo s., gyv. Pa
gėgių MTS, ieško savo dėdės Joniko 
Stanislovo, Kazio s., anksčiau gyve
nusio Čikagos mieste.

BUVO IŠVYKUSI
Užpraėjusią savaitę Ieva | Amerikoje: Teofilio Kybarto, Vinco

Mizariene buvo išvykusi— 
savo profesijos reikalais^— 
į Washingtoną ir Pittsbur-

Deja, susidėjus įvairioms 
aplinkybėms, ji negalėjo su
sitikti su lietuviais veikė
jais nė viename mieste.

NUSIGANDO RUSŲ 
DAINOS

Eilėje Amerikos mokyklų 
pradėjo mokyti rusų kal
bos. Visada kalbos moky
muisi gelbėja dainos.. Tuo 
sumetimu ,vadovaudamiesi, 
Syosset miestelyje, Long 
Islande, mokytojai parinko 
penkias tarybines dainas, jų 
tarpe ir dainą “Mano Mask
va”, kurioje apdainuojamas 
didmiestis. Bet tūli tėvai 
nusigando, iš mokytojų pa
reikalavo liautis tas dai
nas dainavus.

GINA NEGRŲ TEISES
Roy Wilkins, NAACP 

sekretorius, įteikė protestą 
AFL-CIO vadams prieš dis
kriminacijas. Jis nurodė, 
kad brothersood of Rail
road Trainmen ir Brother
hood of Locomotive Fire
men & Enginemen unijos

PASIUTUSI VISTERIJA I Vra pasisakiusios nepriimti 
' i negrų rasės žmonių.

Jis taipgi nurodė, kad ei
lėje plieno, popieriaus, alie
jaus ir chemikalų lokalų yra 
diskriminacijų prieš neg
rus.

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
ja pralaimėjęs, pasidavė li
kimui...

Dabar jo naujo kambario 
sienos ’apsikabinėję mėly
nais žiedais ir žiemą, kaip 
vasarą.

Mrs. Mikalaus visterija 
jos stubon dar nelenda. 6et 
iš to vijoklio galima laukti 
bet ko. Jeigu tik ji pano
rėtų žiemą pražydėti, tai, 
žiūrėk, ji ir kiša strėlę vi
dun pro plyšį, ar pro langą, 
o gal net ir pro pamatus.

A. Gilman

DĖL BILIETŲ Į TAR. 
ŠOKĖJŲ KONCERTĄ
Tarybinių šokikų, Moisė- 

jevo grupės, šokiai įvyks 
Madison Square. Gardene 
birželio 20—28 dienomis. 
Rengėjai pranešė, kad paš
tu jie jau nebesiuntinęs bi
lietų, nes nedaug jų teturi.

OFICIALI 
NEW YORKO VALSTIJOS 

INSPEKCIJOS STOTIS 
’ NO. 2587

MŪSŲ PAVASARINIS 
SPECIALUS PASIŪLYMAS.

IŠALIEJUOJAME ±
VISĄ AUTO Už $10.95 \ j

Pakeičiame aliejų—5 kvortas. 
Tepalo 5 sv. Patikriname stab
džius, motorą itisai peržiūrime, 
taipgi šviesas, batarijas, išvalome 
radiatorius, sutaisome rūdijimą. 
Peržiūrime • vairavimo ratą, pa
dangas ir tt.

APEX AUTO SERVICE
87-86 Lefferts Blvd. 

Richmond Hill, N. Y.
VI. 6-4000 — VI. 9-1245.

LIETUVIŲ DfcMESICI!

Norintieji vietos pernakvoti ar 
praleisti atostogas, 

užeikite pas:
P. & B. NAVALINSKUS

8 So. Congress Ave.
Atlantic City, N. J.’

(60-61)

John Krauss, Inc. 
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

MATTHEW A.;;
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne
Persiuntimo Kaštus Apmokame ' r

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokesti

LAISVE
110-12 Atlantic Avė, Richmond Hill 19, N. Yį
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