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KRISLAI
Marijona Stanelienė.
“Baltina.”
Rašytojo žodžiai.
Šeštadienį matysimės!

Rašo R. Mizara

Praėjusį trečiadieni palaido
jome Marijoną Stanelienę, il
gai gyvenusią Elizabeth, N. J.

Velionė kadaise suvaidino 
žymią rolę politiniame Ame
rikos lietuviu darbininkų gy
venime.

U Atvykusi iš Skirsnemunės i 
rhiladelphiją dar jaunutė, ji 
su savo sesute Ona, su moti
na ir su patėviu Šulcu 1904- 
1905 metais suorganizavo Lie
tuvių Socialistų Sąjungos Pir
mąją kuopą, tuomet turėjusią 
tik keletą narių !

O kai 1905 metais Philadel- 
phijoje buvo Įkurtas laikraš
tis “Kova.” Marijona uoliai ją 
platino.

Man sakė draugė K. Petri- 
kienė, kad velionė buvo uo
li veikėja tuomet, kai ji gy
veno Newarke, ir kai kūrėsi 
Lietuvių Moterų Progresyvis 
Susivienijimas, vėliau pradė
jęs leisti savo žurnalą “Mote
rų Balsą.”

Visa tai, aišku, buvo seniai, 
bet visa tai yra labai gražus 
ir mielas prisiminimas kiekvie-. 
nam pažangiam lietuviui dar
bo žmogui ’

Marijonos palaikai buvo su- 
kr^bmuoti Rosehill kapinių 
flrematoi įjoję, Lindene,—ten 
pat, kur prieš daugiau kaip 
30 metų buvo sukremuoti pa
laikai josios vyro, Antano Sta- 
nelio, taipgi darbštaus ir išti
kimo darbininkų judėjimo vei
kėjo.

Apie Marijonos Staneliė- 
iienės gyvenimą ir laidotuves 
bus parašyta korespondencija 
\ ėliau.

1956 metais dingo be žinios 
Kolumbijos universiteto profe
sorius Jesus de Galindez. Jis 
buvo ispanas anti-fašistas, ko
votojas ne tik prieš Franko, o 
ir prieš Dominikonų respubli
kos diktatorių Trujillo.

Visi siūlai vedė prie to: 
Galindezą nužudė diktato
riaus Trujillo agentai.
^Kilo protestai, reikalavimai, 

kad mūsų šalies vyriausybė j 
šį reikalą Įsikištų.
4 —:—

Norėdamas nusibal.tinti, Tru
jillo pasisamdė keletą ameri
kinių advokatų su “liberalu” 
Ernstu priešakyje. Advoka
tai, “viską ištyrę,” paskelbė 
raportą: Trujillo nekaltas, 
jis—angelas !,.•

Vienas žymus Lietuvos ra
šytojas man (geg. 18 d.) ra
šo :

“Vakar knygynuose pasiro
dė stambi Seno Vinco knyga 
‘Gyvenimo verpetuos.’ Tai dar 
vienas pažangaus Amerikos 
lietuvio leidinys. Matyt, mū
sų skaitytojai ir ją gerai skai
tys — mačiau knygyne, kaip 
ją pirko daugelis skaitytojų...”

Na, o prieš pora mėnesių 
Lietuvoje pasirodė rašytojo 
A. Margerio “Čikagos šešė
liai.” Sakoma, ir toji knyga 
turi nemažą pasisekimą.

Laiško autorius dar prime
na :

“^Cnygos pas mus be galo pi
gios, tik jos labai greitai is- 
pjpduodamos...”

-- - r *

Amerikoje kas metai paski-

Generolas De Gaulle gavo 
pilnas diktatoriaus teises

Auto darbininkai dirbs 
be unijos kontrakto

Paryžius. — Generolas 
Charles de Gaulle gavo ne
ribotas diktatoriaus teises. 
Parlamentas 350 balsų prieš 
163 sutiko pasitraukti iš 
veikimo šešiems mėnesiams 
laiko, pavedant generolui 
tvarkyti Frncūziją dekretų 
būdu.

Generolas de Gaulle grū
mojo pasitraukti su savo 
valdžia, jeigu parlamentas 
nesuteiks jam diktatoriškų 
teisių.

Dabar jis yra Alžyre, kur 
jo :alininkai pradėjo sukili-l 
mą prieš tris savaites laiko, i

Jau gamina JAV 
naujus ženklelius

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų paštas jau ga
mina naujus ženklelius. Su 
rugpiūčio 1 diena laiškų 
persiuntimas bus 4 centai, 
vietoje 3. Oro paštas dabar 
laiškus pristato už 6 cen
tus, o su ta diena jau rei
kės 7 centų. Kainos pake
liamos ir ant knygų per
siuntimo. Dabar pirmas 
svaras yra 8 centai, o už 
kiekvieną kitą po 4 centus. 
Su rugpiūčio 1 diena pake
lia po 1 centą ant svaro.

“KAIPJUMS PATIKTŲ?”, 
KLAUSIA CHRUŠČIOVAS

Ottawa. — Chruščiovas., 
Tarybų Sąjungos premje
ras, prisiuntė Kanados vy
riausybei protestą prieš 
Jungtinių Valstijų lėktuvų 
skraidymą su atominėmis 
bombomis. Mat, tie lėktu
vai skrenda iš Kanados lin
kui TSRS. ChrušČi o v a s 
klaus’a: “Kaip Kanadai pa
tiktų, jeigu TSRS lėktuvai 
su atominėmis bombomis, 
skraidytų linkui Kanados?”

45 ŽMONĖS ŽUVO 
LĖKTUVO NELAIMĖJE

Mexico City. — 300 mylių 
nuo Meksikos sostinės, Gua
dalajara kalnuose susikūlė 
lėktuvas. Kalnai yra 7,500 
pėdų aukštumos. Nelaimėje 
žuvo 45 žmonės, jų tarpe 22 
amerikiečiai.

Bonna. — Vakaru Vokie
tija perka jungtinėse Vals
tijose 400 karinių tankų. Už 
kiekvieną mokės po $238,- 
000.

riamos dienos pagerbti moti
noms ir tėvams. Motinų die
na jau praėjo, o tėvų — bus 
birželio 1.5 d.

Mūsų Moterų Kultūros Klu
bas, norėdamas vienu šūviu 
nušauti du zuikius, rytoj, bir
želio 7 d., Kultūriniame Cent
re ruošia motinoms ir tėvams 
pagerbti pobūvį su menine 
programa.

Kurie tik galite, dalyvauki
te!

Gi birželio 13 d. Konektiku
to valstijos lietuviai New Ha- 
vene (puošniame parke) ruo
šia pietus tėvams pagerbti.

Alžyre generolai reikalau
ja ir de Gaulle, kad jis būtų 
pilniausias diktatorius.
Kapitalistinių valstybių va

dai prisiuntė gen. de Gaul- 
lei sveikinimus. Sveikino 
Eisenhoweris ir Macmilla- 
nas, pareikšdami pasitikėji
mą, kad de Gaulle bus 
NATO rėmėjas, kaipo senas 
jų pažįstamas.

Sveikino ir Vakaru Vo
kietijos kancleris Adenaue- 
ris, nors jis žino, kad Pran
cūzijoje yra didelis nepasi
tikėjimas vokiečių militariz- 
mu.

Jau yra daug 
byly prieš JAV

Washingtonas. — Civili
nės aviacijos savininkai jau 
užvedė prieš Jungtinių 
Valstijų valdžią 60 teismi
nių bylų. Skundžia, kad ka
riniai lėktuvai daužo civili
nius lėktuvus ir tuomi pa
daro aviacijos kompanijoms 
nuostolių.

Jos iš valdžios reikalauja, 
atsilyginti už sudaužytus 
lėktuvus ir apmokėti žuvu
sių šeimoms bei sužeistiems 
žmonėms. Reikalaujama su
ma siekie kelis milijonus 
dolerių.

INDONEZAI PAĖMĖ DAR 
VIENĄ MIESTĄ

Jakarta. — Indonezijos 
valdžios armijos daliniai 
paėmė Jailolo miestą. Da
bar puls paskutinį' sukilė
lių centrą Menado. Indo- 
nezų karinio laivyno ko- 
mandierius Sibijakto pra
nešė užsieniečiams, kad jis 
užblokadavo Menado sritį.

ALŽYRIEČIAI Už PILNĄ 
LAISVĘ

Kairas.—Alžyriečių Tau
tinis Išsilaisvinimo Frontas 
pasiuntė Prancūzijos valdo
nams pranešimą, kad jis 
reikalauja pilnos laisvės 
Alžyrui. Tas buvo atlikta 
pirm negu generolas De 
Gaulle atskrido į Alžyrą.

MIRĖ ADVOKATAS 
ANTANAS OLIS

Chicago, Ill. — Birželio 3 
d. Billings ligoninėje mirė 
advokatas Antanas Olis. Jis* 
buvo Chicagos miesto Sani
tarinio departmento prezi
dentas. Paliko žmoną ir 
dukrą. Buvo 59 metų am
žiaus.

BAISI AUDRA 
WISCONSINE

Menomonie, Wis. — Siau
tė baisi audra (tornado), 
kuri padarė labai daug ža
los. Nepilnomis skaitlinėmis 
virš 20 žmonių žuvo, apie 
200 yra sužeistų.

Tokio. — Japonija ir Ma- 
lajaus Federacija -pasirašė 
prekybos sutartį.

Detroitas, — Po daugelio 
metų automobilių gamini
mo darbininkai turi dirbti 
be unijos kontrakto. United 
Automobile Workers unijos 
kontraktas su Ford Motor 
Co., Chrysler Corp, ir Gene
ral Motors Corp, pasibaigė.

Šių kompanijų fabrikuose 
dirba iki 600,00 darbininkų. 
Dabar auto industrijoje yra 
didelis nedarbas, todėl UAW 
unijos vadai nusprendė, kad 
darbininkai dirbtų ir be 
kontrakto. Streikui yra la
bai neparankios sąlygos.

Seni unijistai nepasiten
kinę. Vienas sakė: “Mums 
reikia kitokių vadų, tokių, 
kaip John L. Lewis”. Kitas

Nesutinka su JAV 
užsienio politika

Pittsburgh, Pa. — Pres- 
bytepjonų bažnyčios vadai, 
kurie atstovauja 4,000,000 
šios religijos žmonių, kietai- 
užprotestavo ‘prieš’- Jungti
nių Valstijų užsienio politi
ką.

Jie pasisakė prieš Ameri
kos karines bazes kitose ša
lyse. Sakė, kad mūsų valsty
bės vadai kalba apie “lais
vą pasaulį”, bet tą laisvę 
paneigia. “Tokis veidmai
niškumas turi būti baigtas, 
nes jis priešingas krikščio
nių įsitikinimui, ir bažnyčia 
negali tylėti”, jie pareiškė.

BRITŲ LIŪTAS 
RODO DANTIS

Londonas.—Anglijos vy
riausybe paskelbė, kad ji 
nesitaikys su mažosios Is
landijos patvarkymais dėl 
žvejybos. Islandija reika
lauja, kad užsienio laivai 
laikytųsi 12 mylių nuo jos 
krantu. Islandiečiai sako, 
kad kitų šalių laivai arti 
jos krantų žuvauja ir tuo 
skriaudžia islandiečius, ku
rių žuvys yra svarbiausias 
maistas.

LENKIJA REIKALAUJA 
GRĄŽINTI TURTĄ «•

Ottawa. — Lenkijos vy
riausybė reikalauja iš Ka
nados, kad grąžintų lenkų 
brangiuosius piešinius ir 
bažnytinį turtą. Religiniai 
brangdaikčiai ir piešiniai 
buvo patekę į vokiečių hitle
rininkų rankas. Kanadoje 
jie atsirado po talkininkų 
pergalės.

SOVIETŲ ŽVEJAI 
PROTESTUOJA

Washingtonas. — Apie 
pusė tuzino tarybinių žvejų 
laivų yra 100 mylių nuo No
va Scotia, Kanados pakraš
čio. Tarybinė vyriausybė 
įteikė protestą, kad ameri
kiniai lėktuvai skraido virš 
laivų ir traukia paveikslus.

Tarybiniai žvejai yra 
tarptautiniuose vandenyse. 

sakė: “Bloga, kada reikia 
dirbti be unijos teisių, bet 
ką daryti, nes kompanijos 
užnėrė mu'ms kilpa ant kak
lo.”

Visos trys didžiosios au
tomobilių kompanijos pa
skelbė, kad jų fabrikai jau 
yra neunijiniai ir atsisakė 
kolektuoti iš darbininkų 
unijos duokles.

UAWs unijos vadai pasi
tiki, kad darbininkai su
pranta unijos svarbą ir pa
tys mokės lokalų susirinki- 

j muose duokles. Bus sudary
ta ir specialiai komitetai, 
kurie unijos duokles kolek- 
tuos ir prie fabrikų vartų, 
kada darbininkai eina iš 
darbo.

Indonezai sunaikino 
priešų lėktuvus

Jakarta. — Dr. Džiunda, 
Indonezijos premjeras, pa
reiškė, kad valdžios lėktu
vai sunaikino sukilėlių lėk
tuvus. Daugiau sukilėlių 
lėktuvai nepasirodo. Indo
nezija atsiekė pilną pergalę. 
Sukilėliai dar laikosi šiau
rinėje Celebes salos dalyje, 
ties Menado, bet greitai ir 
ten bus įveikti.

Džiuanda atžymėjo, kad 
sukilėliai padarė šaliai iki 
$300,000,000 nuostolių.. “Už 
tai atsako užsienio imperia
listai, kurie sukurstė sukili
mą”, pareiškė premjeras.

VISI KOMUNISTAI 
SMERKIA TITO

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruščio
vas paseklbė, kad viso pa
saulio komunistai pasmer
kė Tito taktiką. Chruščio
vas pilnai sutinka su Kini
jos komunistų kritika. Jis 
taipgi sakė, kad 1948 me
tais Stalinas ir kiti komu
nistai “pamatiniai buvo tei
singi” nesutikime su Tito.

TSRS SUTINKA TARTIS 
DĖL ANTARKTIKOS
Maskva. — Tarybų Są

junga sutinka tartis su ki
tomis valstybėmis Antark- 
tikos. reikalais. Kartu pa
skelbė, kad TSRS nepripa
žįsta be pasitarimo kitų 
valstybių jau pasisavinimo 
kaikurių plotų.

ALŽYRO SUKILĖLIAI 
DAR NESUTINKA

Tunis. —- De Gaulle atvy
ko ir savo kalboje pasižadė- 
j įvykinti rinkimus Alžyre 
ir suteikti lygias teises ten 
gyvenantiems francūzams 
ir musulmanams. Sukilimo 
vadai dar su jo planais ne
sutinka.

Leningradas. Tarybi
niai piliečiai gražiai pasvei
kino Philadelphijos Orkest
rą, kuris atvyko koncertuo
ti.

Aukščiausiasis Teismas vėl
išstojo prieš

Washingtonas.. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausias 
Teismas 6 balsais prieš 3 
atmetė valdžios reikalavi
mą deportuoti Frank Bo- 
nettį. Šis žmogus, būdamas 
15 metų, 1923 m. atvyko į 
Ameriką iš Francūzijos.

1932-1936 metais jis pri
klaupė prie Komunistų par
tijos, kuri tuo laiku buvo 
pilnai legališka. 1937 metais 
Bonetti išvyko į Ispanija ir 
ten kovojo Abrahomo Lin- 
colno brigadoje už demo1- 
kratijos reikalus. 11938 me
tais jis vėl atvyko į Jungti-

JAV ir TSRS jau TSRS ir Japonijos
arčiau susitarimo nauja sutartis

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos vyriausybė sutiko, 
kad atominių ginklų specia
listai pradėtų pasitarimus. 
Sovietų notoje sakoma, kad 
į tokius pasitarimus turėtų 
būti pakviesta Anglijos, 
Francūzijos, Lenk’jos ir Če
koslovakijos speciali štai. 
Tarybos sutinka, kad būtų 
ir kitų šalių svecialistai.

Washingtone kalba, kad 
Valstybės departmentas ne
bus priešingas dalyvavimui 
Lenkijos ir Čekoslovakijos 
atstovų.

VYKSTA BULGARŲ 
KOMUN. KONGRESAS
Sofija. — Bulgarijos Ko

munistų partija laiko suva
žiavimą. Jos vadas Živko- 
vas savo raporte apsistojo 
ir prie įvykių Francūzijoje. 
Jis sakė, kad francūzų liau
dis nepasiduos reakcijai.

Suvažiavime daly va u j a 
skaitlinga Tarybų Sąjungos 
atstovybė, joje yra ir Chruš
čiovas.

TSRS STOJA Už 
NEVARŽOMĄ PREKYBĄ

Washingtonas. — Chruš
čiovas, TSRS premjeras, 
prisiuntė Jungtinėms Vals
tijoms laišką. Jis siūlo pa
naikinti Amerikos dirbti
nas kliūtis .prekybos reika
lais. Chruščiovas sako, kad 
tie Amerikos apribavimai 
kenkia ir jai pačiai.

REPUBLIKONAI GAVO 
SMŪGĮ CALIFORNIJOJ
San Francisco, Calif. — 

Įvyko pirminiai Demokratų 
ir Republikonų balsavimai 
(primaries) į valstijos gu
bernatoriaus vietą. Demo
kratas advokatas E. G. 
Brown gavo 400,000 balsų 
daugiau už republikonų se
natorių W. F. Knowlanda. 
Tas rodo, kad valstijos pi
liečiai pasisuko į demokra
tų pusę.

Ssippengport, Pa. — Pre
zidentas Eisenhoweris pa
leido veiklon atominės jėgos 
motorą, ši jėgainė tarnaus 
civilinių žmonių reikalams. 

deportavimą 
nes Valstijas jau pagal nau
ją ateivijos kvotą.

Justice departmentas, pa
siremdamas McCa r r a n o 
Aktu, priimtu 1950 metais., 
reikalavo Bonetti Ddepor- 
tuoti, kaipo “buvusį komu
nistą”.

Aukščiausias Teismas at
metė tą reikalavimą, pasire
miant tuo, kad Bonetti ant
ru kartu atvaž'avo 1938 me
tais ir po to jis jau nebuvo 
Komunistų partijos narys, 
taipgi, kad kada jis priklau
sė prie Komunistų partijos, 
tai ta- partija buvo legališ
ka..

Tokio. —Japonija ir Ta
rybų Sąjunga padarė su
tartį prekybos lai vi] reika
lais. Tarybiniai laivai ga
lės atplaukti į 12 Japonijos 

i prieplaukų. Japonijos lai
vai galės plaukti į Juodųjų • 
jūrų prieplaukas.

Tolimuosiuose Rytuose 
japonii laivams Vladivosto
ko prieplauka uždaryta. Jie 

. plaukios į Nachodką, prie
plauką. kuri yra 50 mylių į 
pietryčius nuo Vladivosto
ko.

FRANCŪZIJa JAU 
BE PARLAMENTO

Paryžius. — Francūzijos 
parlamentas jau paleistas. 
Kamunistai ir kai kurie so
cialistų atstovai išsiskirsty
dami šaukė: “L'ai gyvuoja 
respublika!” Sulyg nutari
mu, parlamentas turėtų su
sirinkti už šešių mėnesių. ,

Bet per. tą laiką genero
las De Gaulle “taisys” ša
lies konstituciją, valdys pa
galba dekretų, tai abejoti
na, ar parlamento nariai 
bus pašaukti į posėdį.

LEBANONE TEBEINA 
CIVILINIS KARAS

Beirutas.—Nors pirmiau 
buvo pranešta, kad Lebano- 
no valdžia jau sutriuškino 
liaudies sukilimą, bet tai 
netiesa. Pilietinis karas 
tebeina. Liaudis reikalauja 
jungtis su Jungtine Arabų 
Respublika. Tripolio mies
tas vis dar sukilėlių ran
kose. Lebanono valdžia bi
josi generalinio musulmonų 
sukilimo.

Brockton, Mass. • 
Birželio 2 d. staiga susir

go draugas Gieo. Shimaitis. 
Naktį pasiliejo kraujas per 
nosį ir burną. Tapo skubiai 
nuvežtas į ligoninę, kur jam 
buvo suteikta pirmoji pa
galba. Jis dabar randasi 
Phaneuff Hospital, North 
Main St., Brockton, Mass.

Linkiu draugui Shimai- 
čiui greitai pasveikti.

John P. Grigas
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Apie žinių agentūras
LIGI ŠIOL JAV buvo trys didžiulės žinių teikimo 

agentūros: Associated Press, United Press ir Interna
tional News Service. Pastaroji agentūra buvo kadaise 
Hearsto įkurta.

Associated Press (A.P.) ligi šiol aprūpino žiniomis 
1,243 dienraščius, United Press (U. P.) — daugiau kaip 
aštuonius šimtus dienraščių, o International News Ser
vice (INS) — apie 150 dienraščių.

Ką gi reiškia “žinių agentūros“ — angliškai: “news 
agency“? Reiškia tai: jos palaiko savo korespondentus 
didesniuose miestuose ne tik Amerikoje, o kai kuriose ir 
kitose šalyse. Tomis žiniomis daugiausiai yra užpildomi 
dienraščių puslapiai.

Turtingieji dienraščiai, sakysime, tokie, kaip New 
Yorko “Times“, palaiko daug ir savo specialių korespon
dentų, rašančių jiems individualiai, tiesiog. Tačiau bied- 
nesnieji laikraščiai nepajėgia savo specialių korespon
dentų visur palaikyti, tuo būdu jie tenkinasi žiniomis, 
gautomis iš tų agentūrų, kurias jie pasisamdė.

Kai kurie dienraščiai pasisamdė vie^ą agentūrą ir 
tesinaudoja tik jos teikiamomis žiniomis; kiti viena ži
nių agentūra nepasitenkina; nori turėti dvi.

Už naudojimąsi agentūros žiniomis, dienraščiai mo
ka jai dideles pinigų sumas.

Netenka nei sakyti, kad visos trys suminėtos žinių 
agentūros yra buržuazinės ir savo žinias visuomet “nu- 
zalatina“ taip, kad jofc neprieštarautų valdančiajai kla
sei. Dažniausiai ju žinios — propaganda, dažniausiai jos 
byloja už valdančiosios plasės politiką, už kapitalistų in
teresus. Tačiau būva atsitikimų, kad tam tikru klausi
mu viena kuri jų esti objektyvesnė už kitą.

Š. m. gegužės mėr>. gale dvi iš suminėtų agentūrų— 
United Press ir International News Service — susivie
nijo ir pasivadino bendru vardu: “United Press Interna
tional.“

Vadinasi, iš trijų teliko tik dvi didžiulės agentūros, 
aprūpinančios dieninę spaudą žiniomis ir propaganda. 
Pasirodo, kad INS ėjo prie bankrūto: kas metai turėjo 
po tris milijonus dolerių deficito.

Viens po kito bankrutuoja dienraščiai, bankrutuo
ja ir tos įstaigos, kurios aprūpindavo juos žiniomis.

Viskas kaupiasi vis į vieną krūvą, į vieną abazą. Ir 
tai Amerikos liaudžiai šiuo metu nelemia nieko gero!

KO GI Iš TIKRŲJŲ 
MUMS REIKIA?

•

Nedarbo ir krizės sumaži
nimui prikepama daugybė 
visokių filosofijų ‘ ir pasiū
lymų. Kas liečia vyriausy
bę, tai ji sako: reikia, kad 
kapitalistai turėtų daugiau 
pinigų ir juos įvesdintų į 
naujų fabrikų ir įmonių 
statybą!

Bet argi tai geriausia iš
eitis? Labai abejoja gele
žinkeliečių unijų organas 
“Labor.” Tas laikraštis pri
mena, kad mes šiandien 
sergame ne fabrikų stoka, 
bet jų perviršiumi. Fabri
kų turime daugiau negu 
reikia. Plieno ir automobi
lių fabrikai galėtų duoti 
daug daugiau gamybos, ne
gu duoda, jeigu jie visi būtų 
visais garais paleisti dar
ban. Jie stovi tušti, užda
ryti. Tai kam jų dar dau
giau statyti?

Labai protingai “Labor” 
sako:

Ko mums šiandien reeikia, 
tai daugiau perkamosios ga
lios darbininkų rankose, pa
drąsinimo daugiau visko su
naudoti. Tiktai taip gerovė 
pakiltų aukštyn, paakstintų 
gamybą ir statybą ir pagyvin
tų šalies ekonomiją.

Tiktai desėtkų milijonų 
vartotojų perkamosios ga
lios pakėlimas ištuštintų 
sndėlius ir atgaivintų ga
mybą.

IR VĖL LIETUVOS 
MENININKAI PUIKIAI 
PASIRODĖ LENKIJOJ

Chicagos kunigų Draugo 
k o r e s p o ndente Salomėja 
Narkeliūnaitė rašo gavusi 
ir skaičiusi kai kuriuos 
Lenkijos laikraščius, ku
riuose rašoma apie Lietu
vos menininkų grupės šie
met lankymąsi ir puikų pa
sirodymą Lenkijoje. Mums 
tų laikraščių neteko matyti, 
todėl pasinaudojame Drau
go korespondentės Įdomio
mis informacijomis.

De Gaulle—“išganytojas’*’
Francuzijoįe viskas keičiasi greit. Štai, bėgyje kele

to savaičių tapo palaidota ketvirtoji respublika, šalies 
priešakyje pastatytas išganytojas, gen. de Galle.

Padėtis Prancūzijoje tokia: milžiniška dauguma 
žmonių stoja už konstitucinę valdžią, už respubliką, bet 
generolai konspiratoriai-sąmokslininkai turi savo ranko
se ginklus ir kariuomenę, o laudis — beginklė. •

Prancūzijos buržuazija — išsigimusi. Karo metu 
ji tarnavo Hitleriui ir Petainui, šiandien, bijodama “rau
donojo pavojaus“, ji nusilenkė generolui de Gaulle.

Parlamentas, atidavęs de Gaullui visą valstybės ga
lią, atliko didžiausią gėdą; tik viena Prancūzijos Komu
nistų partija (pritariant kai kuriems socialistams depu
tatams) parodė savo didvyriškumą: jos 142 deputatai 
griežtai stovėjo prieš šalies fašistinimą.

Prancūzijos Socialistų partijos vadovai, pasirodo, 
nieko nepamiršo ir nieko neišmoko. Užuot jungus darbi
ninkų klasę kovai prieš šalies fašistinimą, jie žemai nusi
lenkė prieš reakciją ir stojo jai talkon!

%
KAS DABAR Prancūzijoje dėsis, kol kas. sunku pa

sakyti. Parlamentas paleistas “atostogoms“, visa valsty
bei galia atiduota generolui de Gaullui, kuris j savo ka
binetą įsileido ir socialistų vadovą Molėtą. De Gaulle 
yra tikras diktatorius. Jis pažadėjo pagaminti naują ša
liai konstituciją, jis pažadėjo Prancūziją išgelbėti. Ma
tysime !

Kaip toli Prancūzija bus fašistuojama? Mes nema
nome, kad de Gaulle, jei ir norėtų, galėtų pravesti tai, 
•ką Hitleris pravedė Vokietijoje, šiandien yra kitokios 
sąlygos pasaulyje. Be to ir pats de Gaulle nėra “iš tokios 
medžiagos sukirptas“, iš kokios buvo Hitleris bei Musso- 
linis. De Gaulle, turime atsiminti,' kadaise, karo metu, 
suvaidino teigiamą vaidmenį francūzų tautos atžvilgiu.

Yra .spėjimų, kad tūli generolai nepasitenkinę de 
Gaullu. Manoma, jie bandysią jį pavaryti šalin. Visko 
ten galima tikėtis.

Taigi reikia palaukti ir pamatyti. Dabar viso pasau
lio akys yra nukreiptos į Prancūziją.

Prancūziją galėjo išgelbėti nuo generolų diktatūros 
tik liaudies valdžia, jei ji būtų buvusi sudaryta. Deja, so
cialistų. vadovai nuo to griežtai atsisakė!..

SKAMBIU BALSU
Neseniai pasirodė poeto 

Lino Valbasio eilė r a š č i ų 
rinkinys, pavadintas “Leis
kit į tėvynę.” Pagrindinis 
knygos motyvas — toli nu
blokšto nuo savo krašto 
žmogaus ilgesys,, troškimas 
pamatyti gimtinę. Šioje 
knygoje mes rasime visa 
tai, ką pergyvena lietuvis- 
emigrantas, dešimtis metų 
nematęs gimtosios Lietuvos 
ir pagaliau vęl į ją sugrį
žęs.

Šiuo rinkiniu Linas Val- 
basys mūsų literatūroje pa
sirodo, kaip originalus, sa
vitu balsu prabilęs poetas. 
Jis išsiskiria šviežių poeti
niu balsu, naujomis spalvo
mis, naujais- lyriniais pa
veikslais. piešdamas gyve
nimą. Linas Valbasys ypa
tingai stiprus ten, kur jis 
kalba apie grįžimą į tėvynę, 
apie tėvynės ilgesį. Ir šitai 
suprantina/nes pačiam poe
tui teko pergyventi tai, 
ką pergyvena jo eilėraščių 
lyrinis herojus.

Rinkinio “Leiskit į tėvy
nę“ autorius, sle g i a m a s 
buržuazinio gyvenimo, ne
pakeldamas kančių, kurias 
nešė darbo žmonės buržua
zinėje Lietuvoje, stengiasi 
ištrūkti iš jį spaudžiančios 
tamsos varžtų ir išvyksta 
ieškoti laimės svetur. Tai 
labai būdinga istorija: su
viliotas gandų apie “Ame
rikos lobius,” jaunuolis lei
džiasi per vandenyną į ne

Minėta menininkų grupė 
susidėjo iš trylikos asmenų. 
Jai vadovavo Filharmonijos 
direktorius Balys Fed era vi- 
čius. Ją sudarė, be Fede- 
ravičiaus: Marija Aleškevi
čių t ė , Elena Čiudakova, 
Abdonas Liet ų v n i n k a s , 
Virgilijus Noreika, Aloyzas 
Končius, Pranas Tamošai
tis, Regina Tamošaitienė, 
Zita Stepulienė, Irena Bal- 
čytytė, Elona Barkutė, An
tanas Žemaitis ir Romual
das Monkelevičius.

Toliau Narkeliūnaitė ra
šo:

Štai, kaip atsįliep.ia apie lie
tuviu koncertą vienas jo klau
sytojų, kai vilniečiai koncer
tavo Poznanės publikai balan
džio 29 d. vietos universiteto 
auloje: “Lietuvių koncertas 
paliko labai gerą įspūdį. Pro
grama buvo labai įvairi ir sun
ki, bet jie iš tiesų gražiai dai
navo. Publika buvo sužavėta 
taip pat ir kanklėmis ir tauti
niais drabužiais. Gavo gėlių. 
Po koncerto nemažas žmonių 
būrelis laukė dar jų prie te
atro ir išeinantiems karštai i 
plojo. Viena jauna ponia ap-| 
kabino ir pabučiavo vieną iš
einančią kanklininkę. Tie ar
tistai buvo labai mieli, kuklūs, 
tylūs, mandagūs, juos galima 
buvo pamilti ir už tas ypaty
bes, ne tik už aukštą meną.’’!

Kritikas apie lietuvius

Jei didžiumoje iškarpų, kur 
patys redaktoriai ar jų repor
teriai rašė apie koncertus, ga
lėtum pagalvoti, kad galėjo 
būti ir iš mandagumo parašy
tų gražių žodžių apie meninin
kų pasirodymus, tai negalima 
to pasakyti apie muzikos kri
tiko žodį, žinomo kompozito
riaus sūnus, rimtas muzikos 
kritikas Kazimierz Nowo- 
wiejski, kąip žinovas, 
menininkams didelius reikala
vimus. Bet iš rašinio atrodo, 
kad lietuviai egzaminą išlai
kė.

O tas kritikas gegužės 3 d. 
Poznanėje išeinančiame laik
raštyje “Glos Wielkopolski,” 
tarp kitų dalykų rašė: “Vil
niaus operos ir Filharmonijos 
reprezentarinės artistų grupės

žinomą kraštą, tikėdamasis 
rasiąs geresnį .gyvenimą, 
bet... užsienyje, pasirodo, 
keliai ne rožėmis kloti, po
etas papuola į tūkstantines 
bedarbių minias, jis už pa
žangias mintis yra perse
kiojamas, sodinamas į kalė
jimą. Jis taip pat alkanas, 
kaip ir buvo namie, gimti
nėje. Amerikoje darbo žmo
nes slegia ta pati išnaudoji
mo, priespaudos našta. Pa
sirodo, jog visos svajonės 
apie geresnį gyvenimą už
sienyje — tai tik iliuzijos, 
tik miražai, sukelti troški
mo surasti laimę, . kuri iš 
tikrųjų “tarsi žaibas skren
da ir pradingsta, kaip jau
nystė.” Bet Lino Valbasio 
lyrinis herojus nepuola į de
presiją, nenule i d ž i a ran
kų ir, prisiminęs, jog “dai
navom tėvynėj, kai arėm 
dirvoną, nors slėgė mus 
vargo našta ... — dainuo
jam ir čia . . . — dainuo
jam rytojui” (eil. “Lietuvis 
ir daina”). Daina apie tė
vynę ir jos ateitį lyrinį he
rojų lydi k i -e k v i e n a m e 
žingsnyje, ir su ja jam 
lengviau žengti skurdu, 
vargu, nedarbu perpintais 
emigranto keliais. .

Matydamas kapitalistinio 
pasaulio obskuj^mtiškumą, 
išsigimimą, poetas pradeda 
suprasti, jog laimės neduo
da veltui, jog ją reikia, išsi
kovoti savo raumeningomis 
darbininko rankomis, kad 

koncertas yra didelis lietuvių 
kultūros pasisekimas, kultū
ros, kuri ligi šiolei pas mus 
nedaug buvo pažįstama. Me- 
mais lygis keturių dainininkų, 
kuriuos išgirdome universiteto 
auloje, nė kiek nežemesnis 
neit už geriausių mūsų operos 
solistų lygį.”

“Dainos ėmė už širdies”

Pagyręs programos sustaty
mą, autorius sustoja paskirai 
prie kiekvieno menininko, jį 
trumpai aptardamas. Jaunam 
dainininkui Noreikai kritikas 
pranašauja “nemažą operos ir 
koncertinę karjerą,” o Elenos 
Čiudakovos balsu susižavėjęs, 
autorius siūlo, kad Poznanės 
operos direktorius pakviestų 
ją savo operoje padainuoti 
Lak m ė ar Traviatoje. Tuo 
tarpu neteko girdėti, kad dai
nininkė būtų buvusi pakvies
ta dainuoti.

Apie lietuviškas dainas, ku
rias atliko septynių vyrų gru
pė tautiniais instrum e n t a i s 
kartu su tenoru Noreika, kri
tikas sako:

“Tos dainos ėmė už širdies 
savo stipriu ilgesingumu ir sa
votišku šiaurietišku liūdesiu.”

Klausimai ir atsakymai
Klausimas

Aš atvykau į Jungtines 
Valstijas kaipo studentas, 
bet dabar norėčiau patapti 
nuolatiniu Amerikos gyven
toju be išvykimo iš šios ša
lies. Aš esu Anglijos pilietis, 
bet gimęs tokioje šalyje, 
kurios kvota jau perpildy
ta. Tačiau aš girdėjau, kad 
Anglijos kvota tebėra atda
ra. Ar tas faktas galėtų 
man pagelbėti?
Atsakymas

Nors gaila, bet negali pa
gelbėti. Pakeitimas apsigy
venimo nepriklauso nuo as
mens pilietybės, bet nuo to, 

statė* kur jis yra gimęs. Tuo būdu
tas faktas, kad Anglijos 
kvota tebėra neužpildyta, 
jiems nepadeda. Jums teks 
apleisti šią šalį, susisiekti 
su Amerikos konsulatu ir 
laukti eilės, kol galėsite su
grįžti ir pastoviai Ameriko
je apsigyventi.

Common Council

niekas nebematytų, kaip 
“ant grindinio kieto, būry 
susigūžę, vargdieniai ka- 
boklai (valstiečiai) styre- 
na.“ Revoliucinės kovos bū
tinumo supratimas poetui 
sukelia optimistines, gyve
nimą teigiančias mintis, ir 
jis pradeda galvoti apie ry- 

I tų šalį, apie Spalio revo- 
I liucijos šalį, skatindamas 
pasekti jos pvyzdžiu:

Bet yr mums išeitis!— 
Reik kovot
Už šviesią dalį, 
Pasekti šalį
Ir sudegint praeitis.

Tokių kovingų, agituo
jančių posmų L. Valbasio 
knygoe yra nemaža, o juos 
kontrastingai tarytum pa
remia niūrūs kapitalistinio 
užsienio, to “aukso krašto,” 
vazdai, atsispindintieji dau

gelyje rinkinio “Leiskit į 
tėvynę” eilėraščių (“Audė
jas,” “Gatvėje,” “Kaboklo 
likimas,” < “Amžinas skoli
ninkas” ir kt.). Čia poetas 
a p i b e n d r ina emigranto- 

‘ tremtinio likimą, čia kyla jo 
tėvynės ilgesys, noras grįžti 
į Lietuvą.
Tėvyne mano, per okeaną 
Šaukiu: priglausk!* po 

savo rūbu.
Jis -net sapne mato gim

tinę, nuolatos apie ją galvo
ja, visais savo jausmais 
veržiasi į ją. Tėvynės ilge
sys dar labiau sustiprėja, 
kai poetas išgirsta apie lai
mingą tarybinį Lietuvos

Iš laiškų redakcijai
Gerbiamieji:

Aš kreipiuosi prie jūsų 
su klausimu apie tą aprašy
mą, kuris tilpo Laisvėje Nr. 
56-tame (geg. 16, 1958 m.) 
“Kodėl aš mečiau kunigys
tę?“ Aš manau, kad būtų 
labai naudinga tą raštą iš
leisti knygutės formoje ir 
kuo plačiausiai paskleisti 
tarpe visokių pažvalgų žmo
nių. Ką sakote apie tai?

Joseph Pakutinsky, 
Springfield, Ill.

• 
Iš Argentinos

Jau 39 dienos tęsiasi me
džio industrijos streikas, o 
galo dar nesimato. Darbi
ninkai reikalauja 450 pesų 
algos pridėjimo. Darbinin
kai stipriai laikosi streiką 
laimėti, nors ir badaudami,

Vasario 23 d. su didele 
dauguma balsų išrinktas 
Argentinos “civilis“ prezi
dentas Frondizi šiandien 
užima vietą. Nuo 1930 metų 
Argentina buvo valdoma 
diktatoriškoje formoje, ka
riškiais generolais.

Nors laukiame pasekmių, 
bet didelės vilties nėra ir iš 
naujojo prezidento.

Staliorius,
Buenos Aires

Laiškas iš Lietuvos
Apie moteris ir vaikus

J. Jackim, Shelter Island, 
N. Y, gavo iš Lietuvos laiš
ką nuo savo brolio. Jis, 
tarp kitko, rašo:

Mūęų moterys yra.lygia
teisės su vyrais, bet kaip 
pažvelgi, jos dirba daugiau 
už vyrus. Teismuose, ligoni
nėse,, mokyklose, prekyboje, 
fabrikuose, geležinkelyje, 
žėmės ūkyje, visur moterų 
daugiau kaip vyrų.

Moterys agronomai, dak-* 
tarai, inžinieriai, teisėjai, 
mokytojai, moterys direkto
riai ir aukšti valdininkai. O 
jau prekyboje pardavėjos, 
ligoninėse seselės, transpor
te — konduktorės, mokyto
jos, inspektorės, kontorų, 
bankų, įstaigų tarnautojos, 

gyvenimą, apie išsivadavu
sios liaudies laimėjimus, 
kūrybinį darbą, “kur tėvy
nės plačios ribos,” kur “kas 
tiktai arė, kas tiktai sėjo, 
—tam šimteriopai atsimo
kėjo.” Ir štai po ilgų klajo
nių, po ilgo blaškymosi po 
svetimas šalis poetas grįžta 
į gimtinę: Štai ji, laimė, 
tiek metu ieškota ir surasta 
savo išlaisvintoj tėvynėj, 
kurioje—

Žengia dienos, 
linksmos, tyros,

Tėviškės padangėj.
Čia auksinės varpos 

svyra—
Šviesią buitį rengia.
Paskutiniu metu parašy

ti Lino Valbasio eilėraščiai 
skamba tarytum himnas 
Tarybų Lietuvai, jos žmo
nėms, kuriantiems šviesų 
gyvenimą. Visos klajonės, 
visi vargi liko praeityje. 
Prieš akis — didinga atei
tis, nauji žygiai ir darbai.

Knyga “Leiskit į tėvynę” 
—tai tarytum paties poeto 
lyrinis dienoraštis. Čia jis 
niekur nieko nepagražina, 
o stengiasi skaitytojui duo
ti visa tai, ką yra pats per
gyvenęs ar matęs, susijau
dinęs, bet kartu ir objekty
viai perduodamas gyvenimo 
tikrove. Eilėraščiuose poe
tas prabyla tvirtu darbinin
ko balsu.. Be abejo, nuošir
dūs posmai gaivino ir šildė 
vargstančių po kapitalizmo 
priespauda emigrantų širdis, 
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tai jau beveik išimtinai mo
terys.

Kai pamatai vyrą paręįą^ 
vėju magazine, kondukto
riumi mašinoje ir t.t., tai 
atrodo, kad jis visai ne sa
vo vietoje ir visai netikęs 
tam darbui, nes moterys 
daug geriau, daug sparčiau 
dirba.

Vyrų vieta anglies kasyk
lose, plieno- geležies lie
jyklose, statybose, šoferiai, 
kalviai ir t.t., ten jų vieta. 
Tiesa, vyrų daug mažiau 
pas mus ir yra, o ir tuos pa
čius iš lengvesnių darbų 
baigia išstumti moterys...

Vaikų auklėtoj os-peda- 
gogės, mokytojos, pardavė
jos, pašto, bankų tarnauto
jos-------moterys geresnės už 
vyrus.

Mūsų vaikus iš pat gimi
mo auklėja vaikų lopšeliai ir 
vaikų darželiai (žinoma, 
kas nori ir leidžia savo no
ru). Vaikų darželiai ir lop
šeliai auklėja vaikus tam^ 
tikrą mokslą išėjusios auk
lėtojos pagal auklėjimo, me
dicinos ir higienos nustaty
tas taisykles. Ten auklėja
mi vaikai iki 6 metų, o pan
kui mokykla. Į šiuos namus 
ryte eidamos į darbą moti
nos atveda vaikus, o vakare
pareidamos iš darbp — par
siveda. Per dieną motina 
laisva ir vaikai gerai prižiū
rimi.

Likite sveiki.
J. Steinys

BLOGAS SPRENDIMAS 
UNIJŲ REIKALAMS
Washingtonas. — Aukš

čiausias Teismas padarė du 
sprendimus, kurie turės 
blogo unijoms. Pirma, jis 
nusprendė, kad darbininkas 
(streiklaužys), kuris unijis- 
tų - pikietininkų neleidžia
mas į darbą, gali skųsti uni
ja* už nuostolius.

Antras, unijos pašalintas 
narys gali skųsti uniją, rei
kalaudamas jį priimti a$gal 
ir atlyginimo už nuostoliui.

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas neduos 
kai kurių žinių spaudai.

skatino kovoti už šviesesnes 
dienas, ugdė patriotizmo, 

: meilės tėvynei jausmus. Au- 
j torius pasirodo, kaip subti- 
i lūs, giliai jaučiantis ir mąs- 
! tantis poetas. Jo eilėraš- 
i čiuose galima pastebėti mū- 
’ su liaudies dainų intonaci- 
j jas nors, reikia pasakyti, kai 
j kur poetas pernelyg per- 
frazuoa liaudies kūrybos 
motyvus (eil. “Trys sū
nūs,” “Atsisveikinant“ ir 
kit.), neįnešdamas o r i g i - 
nalesnių detalių, savito 
folkloro elementų panaudo
jimo, bet šitokių eilėraščiu 
rinkinyje nedaug, ir jie ne
menkina knygos vertės vi
sumoje, tuo labiau, kad rei
kia prisiminti, jog autorius 
rašė tiesiog prie staklių^ 
darbo metu suradęs laisves
nę minutę, nėtur ėdamas 
rimtų sąlygų kurti. Visi ei
lėraščiai jaudina ir įstringa 
Į skaitytojo atmintį, o tai 
yra didžiausias poeto lai
mėjimas.

Mūsų jaunimui ši knyga 
i primena, kiek daug pakelė 
ant savo pečių tėvai, kokį il
gą ir sudėtingą kelią jie 
praėjo, kol sukūrė šviesų 

: gyvenimą.
Reikia manyti, kad, iš

leidęs pirmąją knygą Lietu
voje, Linas Valbasys dar ne 
vienu posmu apdainuos žy
dinčią gimtinę, tokią, kokia 
ji yra dabar ir kokiai bus 
ateityje. T

Ant. Drilingdt



ĮVAIRUMAI
Dūksta Indijos prostitutės
Žymi Indijos prostituci

jos ponia pranašauja, kad 
valdžios bandymas panai
kinti kekšnamius susilauks 
didesnio subliūškimo, negu 
Amerikoje buvusioji prohi
bit ja (blaivybė) kad su
bliūško.

Bosomy Mehroo Bai, ma
ža moteris iš Mysore, taip 
pat sako, kad Indijos 100,- 
000 merginų ir apie 900,- 
000 vyrų ir moterų, susi
jungę su “meilės” pardavi- 
nėjiimo vertelgyste, kerštu 
balsuos prieš premjero 
Nehru Kongreso partiją!

Žiūri i raudonuosius
Karštuolė Miss Bai, kuri 

užlaikė 25-is kekšnamius, 
mano, kad jų balsai nueis 
komunistams. Ji teigia, kad 
raudonoji Kinija davė dar
bus prostitutėms nuo $100 

r iki $150 į mėnesį, kuomet 
’ten buvo panaikinta prosti
tucijos profesija, ir ji tuo 
pilnai tiki.

Moterys taip pat legališ- 
kai kovoja naują įstatymą 
suvaldymui nemoral i š k o s 
pirklystės moterų ir mergi
nu, išleista 1956 m., kuris 
tik šį mėnesį įeina galiom

Byla buvo paduota į Del
hi apskrities teismą gegu
žės 2-rą dieną, per Miss 
Bai ir Kam Piyari, kitą 
Delhi prostitutę, kaltinant, 
kad naujas įstatymas per
žengia konstitucijos teises 
praktikuoti bile profesiją, 
bet bvla buvo atmesta, v

FAs teisman
Dabar merginos, remia

mos daugelio kitų, svarsto 
eiti į aukščiausią Indijos 
teismą.

Bet tuo pačiu laiku jos 
f<uri kitą kovos ginklą: jos 
planuoja veikti slaptu bū
du.

Miss Bai sako, kad ji per
krikštys merginas į daini

Daug yra šalių, kuriose 
ta'm tikri javai, vaisiai, aug
menys ar industriniai dirbi
niai lošia svarbią rolę. Bra
zilijoje — kava, Čilėje —va
ris, Ceylone — arbata, Cent- 
ralinės Amerikos valstybė
lėse — bananai,, o Jungtinė
se Valstijose — automobi
liai.

Gali atrodyti keista, kad 
kada “sušlubavo” automo

bilių gamyba, tai ir prasidė
jo visoje šalyje didelis ne- 
darbas. Gali būti neaišku ir 
tas, kodėl prezidentas Ei- 
senhoweris ir jo artimi, 
siekdami sumažinti nedar
bą, iškėlė obalsį: “You Au
to Buy Now!” Bet kada 
plačiau susipažinsime su 
faktais, tai tas paaiškės.

Ar žinote, kad virš 10,- 
000,000 amerikiečių turi 
darbo automobilių industri
joje ir su automobiliais su
siėjusiose pramonės šako
se? Ar žinote, kad vieną de
šimtadalį visų žmonių įplau
kų kiekvienais metais “pra
ryja” nauji automobiliai? 
Ar- žinote, kad federalinė 
valdžia ir valstijų valdžios 
gauna milžiniškas įplaukas 
iš taksų automobilių srity
je?__  i

Na/eikime prie faktų.
900,000 darbininkų 
pagamino 8,000,000 

automobilių
* 1955 me,tais prie automo
bilių, busų ir trokų gamini
mo dirbo 900,000 darbi

ninkes, šokėjas, gaus muzi
kantus, kurie išmokys tūp- 
čiojimo - linkčiojimo šokį 
(rock “n” roll), ir visą dar
bą ves po senovei.

Pinigai kalba
Ji nurodo, kad naujas 

įstatymas aktūališkai nepa
naikina prostitucijos, bet 
tik kekšnamius, kur pasilie
ka užtektinai didelė adatos 
akis, pro kurią pinigin
giems vyrams bus lengva 
perlįsti.

Įstatymas baudžia prasi
kaltusį kekšnamio tižiai ky- 
toją vienerių metų kalėjimu 
ir $426 pinigine bauda. 
Pridėčkui 2 metų kalėjimas 
tiems, kuriuos suras kaltais 
darant pragy v e n i m ą iš 
prostituciojs.

Lašas'vandens kubile
Jau įsteigta apie 28 vals

tybės namai prostitutėms 
perauklėti. Bet tai tik la
šas vandens kubile, ir mer
ginos tą nurodė stipria pro
testo peticija p r e m j e rui 
Nehru, bet jis joms nieko 
neatsakė.

Nusidažiusios panos pik
tai šnairuoja į Kongreso 
partiją už išleidimą šio 
įstatymo, ir Miss Bai sako:

“Jie padarė šitą po to, kai 
jų policija privertė mus 
aukoti politiniam apvieniji- 
mui, išeklti vėliavas ant 
mūsų namų Indijos Res
publikos Dienoje, duoti pi
nigai nuo bado nukentėju
sioms į premjero šalpos fon
dą.

“Tada jie nemanė, kad 
mūsų pinigai buvo purvi
ni.”

Keisti tie Indijos žmonės. 
Jiems viskas negerai. Kad 
ir šiame Prankash C. Jain 
aprašyme matome, kaip 
p r o s t i t utės piestu stoja 
prieš naują įstatymą. Jos 

Automobilių reikšme Amerikos gyvenime
ninkų. Per metus laiko jie 
pagamino 7,950,000 auto
mobilių, busų ir trokų.

Automobilių industr i j a 
panaudojo 42 proc e n t u s 
plieno “lapų”. Metalui rūdą 
ruošė darbininkai, kiti dir^ 
bo liejyklose. Į metus laiko 
automobilių industrija su
naudojo iki 400,000,000 sva
rų audinių (“upholstery”).

1956 metais šalyje buvo 
duota “pleitai” (leidimai) 
vairuoti 65,000,000 au
tomobilių, busų ir sunkve
žimių. Tais pat metais bu
vo pagaminta automobi
liams 87,000,000 radijo pri
imtuvų.

Kietvienais metais par
duoda iki • 85,000,000 ratval- 
kių. Kiekvienais metais pa
gamina pakeičiamų dalių, 
kaip tai akumuliatorių, kar
biuratorių, pompų ir kitų, 
apie dviejų bilijonų dolerių 
vertės.

Pagaminti " automobiliai 
eina į pardavyklas. Jungti
nėse Valstijose jų (“auto 
dealers”) yra virš 45,000. 
Ten dirba iki 400,000 žmo
nių.

Gerlaikiais (1956 m.) nau
jų automobilių pardavimas 
siekė $30,000,000,0000. Dar 
yra antrarankių (“used 
cars”) automobilių parda
vyklos.

Bet retas žmogus gali sa
vais pinigais nusipirkti nau
ją automobilį. Todėl veikia 
specialės kredito kompani

visur mato valdžios didelį 
nepasisekimą įgyvendinti šį 
įstatymą.

Knygoje “Motina Indija” 
nurodoma, jog ten yra 5,- 
800,000 ubagų, valkatų, ra
ganų ir burtininkų, pridėč
kui 1,452,194 visokie “šven
ti” zokoninkai, kurie gyve
na parazitiškai ir veda kovą 
prieš kiekvieną naują pasi
judinimą. <7. N.

Pigios pačios
Ganoje, Afrikoje vyrai 

vis dar perka pačias. Jau
nikis su žiedu sumoka jau
nosios tėvams $5.88 rank
pinigių. Po to jaunoji per
sikelia gyventi pas jaunąjį.

Jeigu viskas tvarkoje, tai 
jaunasis dar įmoka $35, o 
vėliau ir likusia suma. Ben
drai pati kainuoja iki $70.

Jungtinėse Vai s t i j o s e 
žmonos pigesnės. Čia sumo
ka už vedybų leidimą $2, ir 
vyras turi pačią visam am
žiui.

Peteliške
Peteliškė, nutūpdama ant 

augalo, instinktyviai pasi
renka tokią padėtį, <kad sau
lė šviestų į ją stačiai iš vir
šaus. Tada peteliškės šešė
lis yra mažiausias, ir ją 
sunku pastebėti. Saulei 
slenkant, peteliškė taip pat 
keičia savo padėtį, išlaiky
dama mažiausią šešėlį. To
dėl peteliškių sparnai anks
ti rytą būna nukreipti į ry
tus, vidurdienį — j pietus, 
o vakare—į vakarus.

Lėktuvas-kulka
Jungtinių Valstijų kari

nis oriai vynas išbandė nau
ją reaktyvinio (jet) veiki
mo karinį “F-104-A” lėktu
vą. Jis pakilo iki 91,249 
pėdų aukščio.

Ginkluotas šešiomis 20 
milimetrų kanuoliukėm i s. 
Kada paleidžia iš jų ugnį, 
tai į vieną minutę iššauna 
6,000 kulkų. Kitais žo
džiais, lėktuvas pavirsta į 
neapsakomą kulkų krušą.

jos. 1956 metais automobi
lių pirkėjai užtraukė $14,- 
877,000,000 paskolų.

Kad automobiliai, busai ir 
trokai galėtų važiuoti,, tai 
reikalingas kūras-gazolinas. 
Proporcionaliai Amerikoje 
kiekvieną dieną auto sunau
doja po 3,730,000 bačkų ga
zolino. (Bačka turi 42 ga
lionu).

Auto važiuotei reikalingi 
vieškeliai. Jungtinėse, Vals
tijose federaliai ir valstijų 
vieškeliai, be miestų, suda
ro arti 3,500,000 mylių.

Amerika ant ratų
1955 metais Jungtinėse 

Valstijose buvo 75,000,000 
žmonių, kurine turėjo šofe
rių ir operatorių leidimus. 
Apie 75 procentai visų dar
bininkų pasiekė darbą auto
mobilių, busų ir trokų pa
galba.

11955 m. buvo 4,250 lokali
nių ir visašalinių busų kom
panijų, kurios turėjo virš 
150,000 busų. Per metus lai
ko, be miestų, tik tolimes
nes keliones busais atliko 
65,000,000 žmonių.

Tais pat metais šalyje bu
vo 9,888,000 trokų. Jie veikė 
dieną ir naktį, pristatyda
mi įvairias industrines reik
menis. Trokai pristato ir į 
miestus šviežias daržoves, 
vaisius ir kitokį maistą.

Visi tie darbai apima virš 
10,000,000 milijonų darbi
ninkų. Kitai žodžiais, iš'

Vynuogių amžius
Vynuogės gali augti labai 

ilgai. Pskove Petro I paso
dintas vynuogienojus gyve
no 150 metų. Kalifornijo
je vienas vynuogių krūmas 
turi net 170 metų amžiaus 
ir. duoda apie 100 centnerių 
derliaus. Dar neseniai vie
name Londono šiltnamyje 
augo vynuogių krūmas, ku
rio kamieno apimtis buvo 
76 centimetrai, šis krūmas 
kasmet davė po 2-3 tūks
tančius kekių.

Malajų vandenyne gyve
na žuvis-meškeriotoja. Ant 
jos nosies tarsi meškerės 
kotas išaugęs auglys, kurio 
gale mirksi melsvas žiburė
lis. Žuvys, susiviliojusios 
šviesa, plaukia į ją ir... pa
tenka i “žuvautojo” nasrus.

Kaip dramblys geria
Dramblys geria ne per 

straublį. Jis paima į straub
lį vandens ir išpila jį į bur
ną. Dramblys gali išpurkš
ti vandenį iš straublio su 
tokia jėga, kad vandens 
čiurkšlė užgesina liepsno
jantį laužą.

TELEVIZIJA 
BULGARIJOJE

Sofijoje pradėta statyti 
pirmas Bulgarijoje televizi
jos centras. Aukščiausioje 
miesto vietoje — Laisvės 
parke — statomas 72 met
rų aukščio bokštas. Pasta
tą vainikuoja 33 metrų 
aukščio antena.

Suprojektuoti ir įrengti 
Sofijos televizijos centrą 
padeda Tarybų Sąjunga. 
Šių metų pabaigoje jis bus 
baigtas įrengti ir pradės re
guliariai transliuoti televi
zijos laidas. .Ateityje Sofi
jos televizijos centras galės 
keistis progr a m o m i s. su 
Maskva ir Bukareštu.

Sofijos K. J. Vorošilovo 
vardo elektros gamykla 
ruošiasi pradėti serijomis 
gaminti pirmuosius bulga
riškus televizorius “Opera.” 

kiekvienų septynių darbi
ninkų vienas dirba įmonė
se, surištose su automobilių 
industrija.

Štai kodėl, kada tik su
mažėjo naujų auto'mobilių 
pirkimas, tai nedarbas per
sidavė ir į kitas industri
jas — plieną, tekstilę ir tt. 
Todėl kai kurie ir mano pa
taisyti padėtį, iškeldami 
obalsį “You Auto Buy 
Now!”.

Faktas, 20,000,000 auto
mobilių jau yra senesni, 
kaip penkerių metų. Parda
vyklose tuo tarpu randasi 
1,000,000 naujų automobilių. 
“You Auto Buy Now!” 
obalsio šalininkai mano, kad 
jeigu tik žmonės pradėtų 
pirkti naujus automobilius, 
tai tuojau viskas pasitaisy
tų.

Nėra kalbos, daugelis sa
vininkų iš 20,000,000 penk- 
metinių automobilių jau no
rėtų pirkti naują. Yra ir to
kių, kurie ir jaunesnius iš
mainytų ant naujų, bet mū
sų ekonomistai “pamiršta” 
tą, kad Amerikos žmonės 
šiandien žymiai biednesni, 
negu jie buvo prieš keleris 
metus.

Nuolatinis apsiginklavi
mas reikalauja taksų ant 
įplaukų, automobilių, gazo
lino, papirosų ir daugelio 
kitų daiktų. Maisto kainų 
kilimas ir butų aukštos kai
nos — visa tai stumia Ame
rikos žmones į nubiednėji-

A. Gudaitis-Giizevičiiis
(50-ųjų gimimo metinių proga)

Tarp gausių originaliosios 
literatūros veikalų, išleistų 
pokario metais Lietuvoje, 

‘žymią vietą užima du stam
būs A. Gudaičio - Guzevi- 
čiaus romanai — “Kalvio 
Ignoto teisybė” ir “Bro
liai.” Tai pirmieji tarybi
nėje lietuvių literatūroje 
istoriniai romanai, kuriuo
se vaizduo j a m a lietuvių 
tautos kova už Tarybų val
džią 1918-1921 metais. Juo
se autorius parodo Lietuvos 
darbo žmonių didvyrišku
mą, supažindina skaitytoją 
su daugeliu liaudies vado- 
vų-komunistų, kurie vedė 
mases į kovą prieš kapita
listų ir buožių priespaudą, 
vidaus ir užsienio kontrre- 
voliuciją. Medžiagą savo ro-

A. Gudaitis-Guzevičius

Aleksandras Gudaitis-Gu
zevičius gimė 1908 metų ge
gužės 25 d. Maskvoje, dar
bininko šeimoje. Būdamas 
vos devynerių metų, jis ste
bėjo pirmuosius Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliu
cijos įvykius. Vėliau, grį
žęs į Lietuvą ir pradėjęs 
mokytis Ukmergės gimna
zijoje, rašytojas aktyviai 
dalyvavo pogrindinės kom-. 
jaunimo organizacijos veik
loje,’o po 1926 metų fašis
tinio perversmo įstojo į Lie
tuvos Komunistų partijos 
eiles. Lietuvos KP CK nu-

Ir čia obalsis “You Auto 
Buy Now!” nepagelbės. Mi
lijonai žmonių ir be ragini
mų žino, kad jiefms reikalin
gi geresni automobiliai, kad 
jiems reikia ir daugelio ki
tų dalykų, bet jų kišenė ne
išneša nupirkti.

1958 metų pradžioje, iš 
Washingtono, Census Biu
ras paskelbė, kad ant kiek
vieno Jungtinių Valstijų 
gyventojo yra po $3,014 fe- 
deralinių, valstijų ir apskri
čių skolų. Jas piliečiai turi 
atmokinėti taksų formoje.

Greta to, žmonių morgi- 
čiai siekė 150,000 milijonų 
dolerių. Paskolos ant rakan
dų, namų įrengimų, auto- 
mobbilių jau siekė $42,500,- 
000,000.

Tiesa, bankuose, pinigų 
nesumažėjo. Bet tik todėl, 
kad biznis sumažėjo ir biz
nieriai nesiskolina pinigų 
biznio reikalams. Faktas 
yra, kad jau kelinti metai 
piliečių įdėliai į taupos sky
rius nupuolė. -

Liūdni f aktai
1955 metais tik 35 valsti

jose buvo 17,000,000 auto
mobilių nelaimių ir 46,300 
žuvo žmonių. Sužeistų buvo 
per 1,400,000, iš jų 110,000 
paliko luošų (invalidų). Pi
niginiai nuostoliai sužeistų 
reikale siekė $2,800,000,000. 
Suprantama, techniški au
tomobilių pataisymai dar 
daugiau atsiėjo.

Tais pat metais turėjome 
22,880 automobilių vagys
čių.

rodymu perėjęs į nelegalią 
padėtį, jis dirbo CK organo 
“Balsas” redakcijoje, kuri 
veikė Vokietijos teritorijo
je. Iš čia jis buvo pasiųstas 
į Maskvą, kur dirbo LKP 
CK Užsienio biure, atstova
vo . Lietuvos kom jau n i m ą 
Komunistiniame Jaunimo 
Internacionale? To meto po
grindžio spaudoje pasirodo 
pirmosios A. Guzevičiaus 
apybraižos - apsakymėliai, o 
1936 metais Brolio slapy
vardžiu išeina jų rinkinu
kas — “Vėliavininke.”

Ilgą laiką rašytojas už 
revoliucinę veiklą buvo ka
linamas buržuazinės Lietu
vos kalėjimuose. Sėdėda
mas Šiaulių sunkiųjų darbų 
kalėjime, jis susitiko su vie
nu kalviu—revoliucinių ko
vų dėl Tarybų valdžios Lie
tuvoje dalyviu. Klausantis 
jo pasakojimų A. Guzevi- 
čiui kilo mintis parašyti 
knygą apie to laikotarpio 
liaudies kovas. Tačiau su
manyto darbo jis galėjo im
tis tik Didžiojo Tėvynės ka
ro metais. Praleidęs karo 
metus evakuacijoje, po vo
kiškųjų okupantų išvijimo 
iš mūsų krašto sugrįžęs į 
Lietuvą, rašytojas įsijungia 
į jos atstatymą. Jis aktyviai 
dalyvauja respublikos kul
tūriniame gyvenime.

Be anksčiau minėtų ro
manų, A. Gudaitis - Guzevi- 

LAISVES REIKALAI
L’nksma, kad laikas nuo laiko turime progos pasi

džiaugti visuomenės, gražiu atsinešimu linkui Laisves. 
Gauname skaitlingai naujų prenumeratų į Lietuvą ir 
gražios materialės paramos. Šiuo kartu finansiniai pa
rėmė-laikraštį šie prieteliai:

M. Valentukevičienė, Brockton, Mass.,
(atminčiai vyro Antano) ...................... $100.00

Kazimiera Pranevitz, Bethlehem, Pa.,
(atminčiai vyro Povilo) ........................... 50.00-

LLD 45 kp. (per V. Smudin),
St. Petersburg, Fla...................................... 50.00

J. P., Woodhaven, N. Y. ..................................... 25.00
Charles Degutis, Hialeah, Fla........................... 20.00
Ks. B. Karosienė, San Leandro, Calif..............20.00
Naujosios Anglijos. Moterų Sąryšis

(per N. Grybienę) ................................... 20.00,
Ch. Pampalas, Hamilton, Canada .................. 10.00:
LDS 4-oji Apskr. (per Geo. Žebrį)

Cleveland, Ohio .................................. 10.00 «
Woodhavenietis .................................................. 10.00 •
J: J. Daujotas, E. St. Louis, Ill.............................. 6.00 :
F. ir N. Pakalniškiai, Chicago, Ill.....................  6.00
Vargo Bitę, Paterson, N. J................................  5.67»
J. Balčiūnas, Brooklyn, New York .................. 5.00,
K. Karlonienė, Maspeth, N. Y...............................5.00z
Vincas Vilkauskas, Nashua, N. H........................5.00
J. ir M. Alvinai, San Francisco, Calif.................. 5.00
P. Anuškevičius, Newark, N. J............................. 5.00
Draugė iš Clearwater, Fla.................................. 5.00
P. Mickevičienė, Edgewood, R. 1.........................5.00
John Malzincki, Racine, Wis..............................  4.00.
Izabelė Jackim, Shelter Island, N. Y................. 3.00 .
Ernest Fisher, Great Neck, N. Y....................... 3.00
M. Dževėnas, Brooklyn, New York .....................2.00..
New Yorkietis..................................................2.00
F. Pikūnienė, Connerton, Pa..............................  2.00
Jersietis ....................................................... 2.00
S. Gendrėnas, Rochester, N. Y........................... 2.00
V. Macy, Voluntown, Conn.................................   2.00"
Kazys Balchunas, Woodhaven, N. Y.................2.00
A. Martinkienė, Lewiston, Me.............................2.00
Aug. Večkys, Lawrence, Mass.............................2.00 -
Po$l: Anthony Shan tor, Aliquippa, Pa.; P. Alenskas, 

Waterbury, Conn.; A. Briedis, Brooklyn, N. Y; A. Velič
ka, Rego Park, N. Y.; Mrs. Selemonas, Lewiston, Me.; 
F. Sutkaitis, Cleveland, Ohio; A. Zline, Detroit. Mich:; 
K. Bekešius, Brooklyn, N. Y.; Martin Urba, Easton, Pa.; 
M. Gutauskienė, Brockton, Mass.; Beni Adams, Brent
wood, L. L; J. Stripeika, Cleveland, Ohio; S. Aliukonis, 
Paterson, N. J.; B. Gumauskas, Haverhill, Mass.; Geo. 
Stasiukaitis, Cliffside Park, N. J.; M. Šmagorienė, Mas
peth, N. Y.; E. Drobus, Stevensville, Mich.; A. Jocis, 
Clearwater, Fla.; M. Pacenkienė, Wyoming, Pa.; A. Va- 
linčius, Pittston, Pa.; A. Dulsky, Detroit, Mich.; I. Mace- 
wicz, E. Billerica, Mass.; Alice Tamm, Brooklyn, N. Y.;
M. Simon, B’klyn, N. Y.; Napoleonas Kisielius, Brooklyn.

Širdingai dėkojame visiems aukojusiems, kurių var
dai aukščiau išspausdinti. Graži eilė aukotojų! Puikus 
dalykas, kad visuomenė be raginimų supranta .savo laik
raščio finansinius sunkumus ir remia jį.

Laisves Administracija
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čius parašo pjesę “Kalvio 
Ignoto teisybė,” scenarijų 
kinofilmui “Ignotas grįžo 
namo.”

Švęsdamas savo penkias
dešimtmetį, rašytojas kupi
nas kūrybinių sumanymų. 
Jis yra užsibrėžęs parašyti 
naują romaną apie Kauną, 
apsakymų rinkinį, pjesę.

V. Petkevičienė

ISTORINIS RADINYS 
DZŪKIJOJE

Šią savaitę vienas lais- 
vietis gavo laišką iš Aly
taus rajono. Rašoma, kad 
šiemet Nemunas buvo labai 
patvinęs ir daug nuostolių 
pridarė žemesnėse panemu
nės vietose.

Potvynis atidengė ir vieną 
istorinę įdomybę. Tūloj 
vietoj vanduo išdrožė gilų 
griovį. Jame užtiktas rū
sys, kuriame rastas palai
dotas kareivis su kardu 
prie jo. Kareivio aukštis-— 
2 metrai 30 centimetrų, tai 
yra virš 6V2 pėdų. Kardo 
svoris — 16 kilogramų, tai 
yra virš 32 svarų.

Matyt, šio kareivio būta 
senovės riterio — stipraus, 
miklaus ir drąsaus karžy
gio.

Manila. — Mūšyje su par
tizanais suimtas Leonardo 
Manecio, partizanų vadas. 
Laike karo jis vadovavo 
partizanus prieš japonus 
ir buvo žinomas kaip. “Ro
bin Hood”.

1



EUGENIJA TAUTKAITĖ

Takais takeliais į didi kelią
(Tąsa)

Ten tuo metu buvo labai aktualus dar
bininku jaunimo sekcijų ir jaunų darbi
ninkų priėmimo į profsąjungos narius 
klausimas. Pagal profsąjungos įstatus 
profsąjungos nariai turėjo būti ne jau
nesni kaip 18-kos metų. Tokiu būdu jau
nuoliai, kurie dirba nuo 14-17 metų, bū
davo paliekami nuošalyje nuo darbi nin
ku klasės kovos. Man teko Panevėžyje 
pabūti keletą dienų—reikėjo susitikti su 
profsąjungos darbuotojais ir išsiaišiknti 
tą labai svarbų ir aktualų klausimą. Kai 
kurie mūsų draugai nepakankamai su
prato jo sudėtingumą ir nenorėjo net 
girdėti apie jokias jaunųjų darbininku 
sekcijas prie profsąjungų. Tas klausi
mas buvo svarstomas Panevėžio raikomo 
posėdyje. Man vis tik pavyko įtikinti 
kai kuriuos raikomo narius, kad darbi
ninkai paaugliai yra žiauriai išnaudoja
mi, dar labiau negu suaugę. Jeigu pa
gal įstatus jie negali būti profsąjungos 
nariai, tai per jaunuolių darbininkų 
sekcijas jie įsijungs į bendrą darbinin
ku klasės kovą. Ir dar labai svarbu tai, 
kad iš ten mes, komjaunimas, galėsime 
gauti naujų jėgų. Teko gerokai pasigin
čyti su draugais, kurie manė, kad jauni
mui turi rūpėti tik švietimo reikalai, o 
ekonominius klausimus reikia palikti 
profsąjungai. Vis tik partijos raikomas 
nutarė organizuoti prie profsąjungų jau
nimo sekcijas.

Pirmoji komjaunimo kuopelė Šiau
liuose susikūrė 1920 metų vasarą; ją su
darė moksleiviai. Tos kuopelės organi
zatorius Vladas Každelis, moksleivių 
tarpe laikomas dideliu autoritetu, daug 

'kartu buvo areštuotas ir kalinamas. V. 
Každelis buvo labai neturtingas, mokėsi 
pats savo lėšomis, versdamasis privačio
mis pamokomis. (Vėliau jis pasitrau
kė nuo revoliucinio judėjimo; sirgo džio
va ir mirė Šiauliuose.) •

Per partijos raikomą užmezgiau ryšį 
su Kaziu Preikšu, kuris padėjo mums 
organizuoti komjaunimo kuopelę Guber
nijos cl variokų jaunimo tftrpe. Pirmame 
tos kuopelės susirinkime daug kalbėjo
mės apie nežmonišką jaunųjų darbinin
kų išnaudojimą. Jie pasakojo savo var
gus, apie darbo sąlygas, kad darbinin
kams jaunuoliams mokama per pusę 
mažiau ne^u suaugusiems darbininkams 
už tą patį darbą. Nutarėme būtinai 
stengtis organizuoti jaunųjų darbininkų 
sekcijas prie profsąjungų. Kuopelės na
riai labai norėjo padėti komunistų par
tijai. Jie buvo geri literatūros platin
tojai, aktyviai dalyvavo kuriant jaunųjų 
darbininkų sekciją, profsąjungų klube 
ruošdavo vakarus ir t. t.

Su K. Preikšu susitikdavau kiekvieną 
kartą, kada atvykdavau į Šiaulius. Jis 
niekad neatsisakydavo pagelbėti. K. 
Preikšui padedant, pavyko įtraukti į 
komjaunimą dar daugiau jaunuolių, ra
ko sudaryti dvi kuopeles. Per jį susi
tardavau dėl sekančio susirinkimo—jis 
pranešdavo komjaunuoliams, kur ir ka
da jis įvyks.

Vasaros metu labai dažnai rinkdavo
mės už ežero, gana patogioje vietoje: čia 
iš toli būdavo matyti, jei kas ateidavo. 
Man labai patiko ta pakrantė. Susirinkę 
dažnai gėrėdavomės ežero grožiu. Už jo 
miesto fone ryškiai išsiskirdavo trys se
nojo pasaulio simboliai: bažnyčia, fabri
kas ir kalėjimas. Dažnai tas vaizdas bū
davo mūsij pašnekesio tema.

Komjaunimo raikomo posėdžius kar
tais darydavome ant ežero, laivelyje, kai 
kada Įplaukę i nendryną ir visai jame 
pasislėpę. Mes ten net revoliucinę dai
nelę užtraukdavome, o aukštas nendry
nas mums lyg pritardavo švelniu šlamė
jimu. Daina sukeldavo mums daug gra
žių svajonių 'apie ateitį, kada viskas pri
klausys darbo žmonėms, kada bus lais
vas ir tas ežeras, ir mūsų komjaunuoliš
ka daina skambės visoje Lietuvoje. Ji 
žadindavo mums pasiryžimą dar ener
gingiau, su dar didesniu pasišventimu 
dirbti ir kovoti.

Šiauliečiai komjaunuoliai sugalvojo 
naują metodą literatūrai skleisti. Buvo 
liepos mėnuo. Prasidėjo šienapiūtė. Pla
tūs dvaro laukai driekėsi iki pačios 
Šiaulių ežero pakrantės. Stipriai kvepė
jo džiovinamas šienas; kur-ne-kur jau 
dunksojo-sugrėbtos kupetos. Temstant, 
pakilus nuo ežero tirštam rūkui, kom
jaunuoliai pradėjo narstyti tarp kupe

tų, įdėdami į kiekvieną po kelis atsišau
kimų lapelius, “Tiesos”’ ir “Jaunojo ko
munisto” numerius. Dėjo atsišaukimus 
ir į pradalgius; kad vėjas nenunęštų, 
prismeigdavo akmenukais. Darbininkai, 
imdami šieną, rasdavo lapelius ir 
džiaugdaovsi, kad turi galimybes pasi
skaityti tiesos žodį. Tą metodą imta 
naudoti ir kitose Lietuvos vietose.

1920 metu vasara susikūrė dvi kom
jaunimo kuopelės Joniškyje; jose buvo 
po penkis komjaunuolius. (Tuo metu 
stengėmės, pagal LKP direktyvas, lai
kytis didesnės konspiracijos, kad išveng
tume areštų, todėl visos kuopeles buvo 
organizuojamos ne daugiau kaip iš pen
kių narių.) Joniškyje komjaunimo kuo
pelėse buvo moksleivių ir darbininkų— 
gel ež i n ke 1 i n i n k ų, si u ve j 11.

Prisimenu vieną gana įdomų epizodą. 
Kartą jaunimo pasilinksminime vienas 
komjaunuolis susipažino su jauna darbi
ninke, kuri jam patiko. Jis nutarė bū
tinai ją agituoti ir paruošti į komjau
nimą. Jiedu pradėjo dažnai susitikinėti. 
Pagaliau jaunuolis nutarė pasiūlyti jai 
stoti į komjaunimo eiles, ir čia visai ne
tikėtai paaiškėjo, kad mergina kaip tik 
norėjo jam pasiūlyti tą patį: ji jau buvo 
komjaunuolė, bet priklausė kitai kuope
lei. Sužinoję, kaip komjaunuoliai vie
nas kitą agitavo stoti į komjaunimą, visi 
labai juokėsi.

Atvykusi j Joniškį, dažniausiai apsi
stodavau pas Šabinienę ir Povilą Norkū
ną (Norkūną 1941 m. liepos 11 d. sušau
dė vokiškieji fašistai), kurie tada buvo 
aktyvūs kompartijos Joniškio parajonio 
veikėjai ir organizatoriai. Jiems pade
dant, pavyko sukurti dvi komjaunimo 
kuopeles. Dvi šabinienės dukterys taip 
pat buvo komjaunuolės. Abi jas nužudė 
lietuviškieji nacionalistai: Pranutę Ša- 
binaitę-Šepkienę, jos vyrą ir du vaikus, 
septyniolikos metų sūnų ir trylikos me
tų dukrelę, jie žvėriškai nukankino 1946 
m. balandžio 21 d.; antrąją, Adolfą Ša- 
binaitę-Bičkūnienę, nužudė 1945 m. rug
pjūčio 15 d.

Tuo metu Joniškyje buvo prijaučian
čių žmonių, kurie noriai padėdavo mums 
dirbti sunkų darbą.

Man keletą kartų teko būti Joniškyje 
ir nakvoti pas vaikų namų auklėtoją 
Prancišką Jonaitytę ir Butkutę-Čepai- 
tienę. Jos abi buvo labai širdingos ir no
riai priimdavo mane. Tuose namuose, 
tarp kitko, man teko matyti sušaudy
to Vlado Rekašiaus dukrytę.

ORGANIZACINĖ KOMJAUNIMO
konfereNcijja vilniuuje
1920 m. balandžio mėnesį Vilniuje 

įvyko nelegalių komjaunimo kuopelių 
pasitarimas, arba, kaip jis buvo pava
dintas, organizacinė komjaunimo konfe
rencija. Į šią konferenciją buvo nuvy
kęs dejegatas iš Kauno Lietuvos ir Lie
tuvos Komjaunimo CK atstovas—Juozas 
Greifenbergeris. Šios konferencijos die
notvarkė buvo tokia: 1. pranešimai iš 
vietų, 2. santykiai su senuoju Komjau
nimo Centro Komitetu, 3. Tarptautinio 
komunistinio jaunimo kongreso delegato 
pranešimas, 4. delegato į tarptautinį 
komjaunimo organizacijų pasitarimą 
rinkimai, 5. komjaunimo sąjungos pro
grama, 6. atsišaukimo į visos Lietuvos 
darbo jaunimą aptarimas, 7. organiza
ciniai komjaunimo klausimai ir kt.

Kaip matome, toje konferencijoje tu
rėjo būti aptariama daug klausimų. Čia 
paliesiu tiktai pačius svarbiausius, kurie 
tuo metu buvo labai aktualūs. Tai, ką 
prisimenu iš Juozo Greifenbergerio pa
sakojimo, kiek papildžiau archyine me
džiaga. |

Buvo duotos komjaunimo darbo ata
skaitos iš vietų.

Iš Vilniaus komjaunimo organizaci
jos pranešimo:

“Bendras Vilniaus komjaunimo narių 
skaičius 50 žmonių. Kuopelės susikūrė 
iš išsilaikiusių laisvėje senojo komjauni
mo narių 12 žm. ir kiti iš naujo įstoju
sieji. Savišvietos darbas beveik neveda
mas. Visas darbas komjaunuolių išim
tinai technikinis partijos uždavinių vyk
dymas: literatūros platinimas, ryšių 
palaikymas ir kiti...”

Iš Kauno organizacijos pranešimo:
“Kauno Lietuvoj priskaitoma virš 80 

žmonių. Daugumoj darbininkų jauni
mas ir moksleiviai, labai nedaug žemsė 
ūkio darbininkų.”

(Bus daugiau)
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WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA.
Padėka

Štai jau praėjo mėnuo su 
viršum, kai jau viena gyve
nu. Mano brangus draugas 
Vincas mirė 30 dieną balan
džio, 1958 m., bet mano 
vaidentuvėj, man rodos, jis 
dar gyvas. Rodos, vis dar jį 
matau, kai jis aplink name
lį, žaliomis pievelėmis vaikš
tinėja, kaip jis apžiūrinėja 
medelius ir žydinčius kviet- 
kelius! Bet tai tik mano vai
dentuvė, nes žinau, jog ma
no buvęs mylimas draugas 
Vincas jau nebegryš, nes 
žiaurioji gamta nuo manęs 
jį astkyrė amžinai!

išreikštą man simpatiją ir 
pranešimus apie mano liūd
ną nuotykį.

Dar kartą tariu visiems 
(širdingą ačiū!

Ona Globičiene
Buvo užmiršta

Dar turiu priminti, kad, 
nepaisant lietingos dienos, 
mirusį draugą Vincą Globi- 
čių palydėjo į kapus 20 au
to mašinų. Taip pat buvo 
daug gėlių vainikų. O nuo 
kapų visi palydovai buvo 
užkviesti į Globičių rezi
denciją, kur buvo pavaišin
ti gerais valgiais ii' gėri
mais.

Širdingai dėkoju gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems už palydėjimą į ka
pus, už gėlių vainikus, sim
patijos laiškus,, ir kas tik 
kuomi prisidėjote prie ve- 
lionies Vinco paskutinio pa
tarnavimo į amžinastį.

Taip pat labai dėkoju 
grabnešiams ir šermenų di
rektoriui Liegui, kuris 
mandagiai, gražiai ir sim
patiškai suteikė mano bu
vusiam mylimam draugui 
Vincui paskutinį patarnavi
mą, o taip pat is mano vi
suose reikaluose. Taip pat 
dėkoju V. Žilinskui už pasa
kytą atsisveikinimo kalbą 
šermeninėje prie mano 
draugo Vinco karsto ir ka
pinėse, prie kapo.

Taip pat dėkoju laikraš
čio Laisvės personalui už

V. Žilinskas

tėvais būdami. Tad New 
Haveno vyrai ir moterys tu
rės gerai padirbėti, kad 
svečius tinkamai priimti.

Dabar mums, paaugu
siems ir pribrendusiems, to
kie pažmoniai labai pagei
daujami, kad sutikus savo 
draugus iš kitų kolonijų ir 
smagiai laiką praleidus, ir 
parko šviežio oro prisipum- 
pavę savo sveikatoj būsime 
stipresni eiti savo pareigas 
ant toliau.

Nors pas mus Bridgepor- 
te darbai smarkiai sumažė
ję, bet žmonės nenusimena. 
Veikia visose gyvenimo sri
tyse ir laukia, kada darbai 
pagerės.

Yra gerų draugų, kurie

Bridgeport, Conn.
Bridgeport© žmonės jau

čiasi nepergeriausiai, kai 
vasara ateina. Nors čia ran
dasi ir parkų ir pajūry gali
ma pasimaudyti, bet turėt 
pikniką tai visai negalima, 
nes tam tikslui vietų nėra 
tinkamų. Kur pirmiau vasa
ros laikais turėdavome sma
gius laikus, tai dabar visur 
apibud^vota ir žmonės gy
vena. Todėl dabar visų akys 
atkreiptos į New Haveno 
draugus, kurie rengia Tėvų 
Dienos pietus, kurie atsibus 
tam gražiajame Indian 
Grove birželio 15 d., 1 vai. 
PM. Visi tėvai ir tėvų vai
kai žada dalyvauti, kad tė
vus pagerbti, nors ir patys

ANTANO METELIONIO RAŠTŲ
APIE DIEVUS IR ŽMONES

IŠEIS ANTRAS TOMAS

Laisves- spaustuvė susitarė su Antanu Metelioniu 
išleisti antrą tomą jo raštų Apie Dievus ir Žmones. 
Knyga bus virš 300 puslapių ir turinys labai įdomus. 
Paties autoriaus apibūdinimu, bus aprašyta:

Ar žmogus turi vėlę (dūšią) ?
Lietuva kryžių šešėliuose...
Krikščionybė ir ką ji davė darbininkams?
Ir daugiau labai įdomių aprašymų, del kurių visa

me sviete eina daug ginčų ir kruvinų peštynių.
Taipgi bus Amerikos lietuvių istoriniai bruožai, 

ypač iš angliakasių srities, kur prasidėjo Amerikos 
lietuvių kultūrinis judėjimas.

Knyga padalinta į keletą skyrių. Aprašoma Ame
rikos lietuvių kultūrinis judėjimas ir jo kovos su pai
niavomis religinių prietarų.

Autoriaus pasiūlymu, šią knygą ėmėsi išleisti Lais
vė, aišku, tikėdamasi, jog visuomenė padės jai tai 
atlikti. Knyga bus išleista prenumeratos keliu. Kai
na tik $2.00.

Išleidimas pirmojo tomo Metelionio raštų davė 
puikų pasisekimą. Leidome mažai daugiau negu 
surinkome prenumeratų. Knygai pasirodžius, užsa
kymai pradėjo ,plaukti skaitlingai. Gaila, kad dau
gelio užsakymų negalėjome išpildyti—knygos pri
trūkome.

Kad tas nemalonumas nepasikartotų, kad ir vėl 
knygos netruktų, leisdami antrąjį tomą prašome vi, 
suomenę kreipti dėmesio į leidėjų prašymą. Leidėjai 
prašo iš anksto užsisakyti knygą.

Prie dabartinės brangenybės negalime spekuliuo
ti išleidimu knygos su didesniu perviršiu negu kad 
iš anksto gauname užsakymų. Todėl prašome iš 
anksto užsisakyti knygą. Iš anksto užsisakydami ap
sirūpinsite patys ir padėsite leidėjams išvengti nuo
stolio.

Jau aukščiau matėte, kad knygos kaina yra $2.00. 
Prašome užsisakyti tuojau ir kartu ‘su užsakymu pri
siųsti mokestį.

Prenmertorių vardai bus atspausdinti knygoje, jie 
bus atžymėti kaip knyogs išleidėjai. Todėl prašome, 
siunčiant užsakymus, aiškiai parašyti savo vardą ir 
pavardę, kad spausdinant neįvyktų klaidų.

Knygos išleidimo laikas priklausys nuo prenumera
torių. Jei užsakymai suplauks anksti, tai ir knyga 
bus išleista anksčiau. Norime surinkti 1,500 užsa
kymų. Jei bus pelno, tai, autoriaus leidimu, jis visas 
bus Laisvei.

Taipgi norime priminti apšvietos mylėtojams, kad 
yra pageidaujama, kurie išgali, kad pridėtų doleriu- 
ką kitą daugiau negu nustatytą knygos kaina. Jūsų 
auka šiam gražiam tikslui bus labai įvertinta.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti :

LĄlSVg
110-12 Atlantic Avė.
Richmond HUL19, N. Y.

100,000 STUDENTŲ 
BAIGĖ MOKSLĄ

Maskva. — Virš 100,006* 
tarybinių studentų baigė 
aukštuosius mokslus. ,Jų 
tarpe yra 25,000 inžinierių,, 
po 5,000 elektrinių, chemi
nių ir geologinių specialis
tų, 3,500 metalurgų ir kito
kių specialistų.

kenčia nuo ligų. Juozas P. 
Jocis, užsiauginęs gražią 
šeimą, sunkiai serga jau 
ketvirtas mėnuo. Ona Ari
son, išbuvus tūlą laiką ligo
ninėj, dabar randasi savo 
sesers priežiūroj, Beacon 
Falls, Conn. Turėjo galvoj 
operaciją, ranką ir koją su
paralyžiavo, net lovoj neap
siverčia be pagalbos. A. Jo
cis, dabar gyvenantis Flori
doj pasidavė operacijai. 
Jean Rigely-Mureikaitė ko
ją nusilaužė. Koja sugipsuo
ta.

Linkėtina ligoniams pa 
sveikti, o kurie sveiki, sau
goti savo sveikatą kaip sa
vo akį.

Bridgeportietis

TSRS MOKSLININKAI 
IR PALYDOVAI

Maskva. — Tarybiniai ' 
mokslininkai sako, kad jie 
jau gali paleisti sputniką, 
kurie pasiektų mėnulį ir 
apie jį aplinkui keliautų, 
taip, kaip sputnikai keliau
ja aplinkui. žemę. Taip pa-
reiškė profesorius V.V. Do- 
bronravobas.

PREZIDENTO BROLIS 
NEVYKS Į P. AMERIKĄ

Washingtonas. — Kovo 
pabaigoje buvo paskelbta, 
kad prezidento brolis Dr. 
Milton E’senhoweris šią va
sarą vyks į Centrinę ir Pie
tinę Ameriką. Bet dabar 
jau paskelbė, kad jis neva- 
žiuos. Spėja, kad įvykiai su| 
vice-prezidento Niksono be
silankymu yra to priežastis.

Tunis. — Tunisijos prieš
lėktuvinės kanuolės nuvijo 
francūzų karo lėktuvus.

CHICAGOJE PALAIDOJO 
KARDINOLĄ STRITCH

. Chicago, Ill, — Iš Romos 
lėktuvu buvo parvežtas kar
dinolo Stritch kūnas ir iš
kilmingai palaidotas — pa
dėtas vyskupų mauzolieju
je Mount Carmel kapinėse.

Didysis Lietuvą Piknikas

Didysis Lietuvių piknikas spau
dos paramai jau rengiamas. Pla
nuojama sudaryti gražią rpogra- 
mą ir ruošiamasi patiekti sve
čiams egro maisto. Svečių lauk
sime iš arti ir toli.

Piknikas įvyks penktadienį, liepos 
4-tą d., pradžia 1-mą valandą po
piet. Įžanga 50c. Geras orkest
ras šokiams. Atsilankykite ir pasi
linksminkite skaitlingoje sueigoje.

Spaudos piknikas bus laikomas 
gražiajame pušyne, Lietuvių Tau
tiško Namo Parke, Winter St. ir 
Keswick Road, Montello, Mass. 
Išsikirpkite antrašą, kad nereiktų 
klaidžioti važiuojant į pikniką.

Visuomet Bostono apylinkėj 
tono apylinkėj spaudos pikni
kuose būna daug svečių iš to
limesnių miestų. Jų bus ir šie
met . Taigi būkite ir jūs, pasi- 
matykite su daugeliu malonių 
svečių.

y

H

New Haven. Conn.
/ .

PAGERBKIME TĖVUS!
Sekmadienį

Birželio 15 June
INDIAN GROVE DARŽE

čia bus skanūs pietūs, kuriuos duosime 1-mą vai.
Atvyks svečių iš New Yorko, Bostono 

ir gal iš Worcesterio.

Bus Muzika Pasišokti
Kviečiame vietinius irgi dalyvauti.

Rengia Vietiniai Draugai.



I
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Trumpai apie viską
Juozas Vaitiekūnas dažy

damas namą nupuolė nuo 
kopėčių ir susilaužė nugar
kaulį ir du šonkaulius. Gy
dosi Lachines General ligo
ninėj.

Juozas Paznokas turėjo 
operaciją ant gerklės Victo
ria ligoninėj.

Linkiu abiem greitai pa
sveikti.

Federate vyriausybė pa
skyrė $16,500,000 dėl mo
dernizavimo Dorval orlai
viu stoties Montreale.€

>
Montrealo prie p 1 a u k a 

1957 metais turėjo $679,000 
pelno, o 1956 metais $2,059,- 
000 pelno.

Jacques Cartoier tiltas 
turėjo $1,016,000 pelno.

Praėjusiais metais Gene
ral ligoninėj Montreale gy
dėsi 17,000 ligonių, iš kurių 
11,000 buvo montrealiečiai, 
o kiti iš provincijos ir net iš 

\jAV.
General ligoninė yra vie

na iš moderniškiausių ligo
ninių Šiaurės Amerikoj.

Direktorius sako, kad iš 
valdžios negauna nei cento, 
tad verčiasi labai sunkiai.

t
5,000 Montrealo Tramva

jų darbininkų pa'sirašė su
tartį 3 metams. Algos pake
liamos 28 centais į valandą. 
Gaus 3 savaites atostogų po 
15 metų tarnybos.

Ateinančiais metais algas 
pakels dar 10 centų, o 1960 
metais dar 8 centais į va
landa.

Sutartis įeis į galią lie
pos 12. Darbininkus atsto
vavo CLC.

Lig šiol Montrealo katali
kų mokytojai buvo pasi
skirstę į kelias unijas. Ge
gužės 14 dieną turėjo bend- 

Trą susirinkimą, kuriame nu
tarė susivienyti į vieną uni
ją. Ji pradėjo veikti nuo bir
želio pirmos dienos.

Draugija kovai prieš vėžį 
skelbia, kad sumažins veiki
mą, nes negaunanti pakan
kamai aukų.

Montreale yra 25,000 taip 
vadinamų dupleksų, kurie 
nebetinkami žmonėms gy
venti, bet žmonės dar juose 
gyvena.

•
Verduno miesto valdybos 

namas kainavo $1,550,000. 
Oficialiai bus atidarytas 
birželio 18.

Senas namas bus pavers
tas poilsio namu seneliams 
ir vaikams.

Majoras Drapeau buvo 
patvarkęs, kad automobiliui 
žmogų užmušus gatvėje, vi
si policijos automobiliai iš
keltų juodą vėliavą. Buvo 
manoma, kad tas padės su
mažinti nelaimes.

Šiomis dienomis šis pa
tvarkymas atšauktas, nes 
nelaimės nesumažėjo, dar 
padidėjo.

Olandijos laivas Water
man atvežė 760 emigrantų 
iš Olandijos. Tuo tarpu virš 
500,000 kanadiečių dar ne
turi darbo.

1 T •
Švenčiant Viktorijos die

ną, štai kokie įvykiai buvo 
Monntreale:

Rasistai įmetė bombą į 
negrų bendruomenės centrą. 
Laimė, kad drąsus sargas 
greitai išėmė fiuzą ir bom
bai nesprogo.
* Policija turėjo nuvežti į

5 p.-Laisvč (Liberty)—Pen

CANADA
ligonines virš 60 jaunuolių.

Gaisrininkai buvo iššauk
ti 200 kartų. Reikėjo staty
ti sargybas prie kiekvieno 
gaisrininkų iššaukimo tele
fono.

Policija buvo iššaukta 
500 kartų sulaikymui muš
tynių gatvėse.

213 asmenų buvo areštuo
ti už įvairius nusikaltimus.

Daug gaisrų sukelta besi
linksminant ir garbinant 
karalienę Viktoriją.

1,700 Montrelo skerdyklų 
darbininkų, vad o v y b ė j e 
CLC, kreipėsi į darbo san
tykių departmentą, kad tar- 
pinnikautų jų ginče su sam
dytojais.

Darbininkai nori daugiau 
algos, senatvės pensijų ir 
gyvybės apdraudos.

Kvebeko provincija 1957 
metais turėjo $43,081,000 
pajamų iš alkoholio. 1956 
metais turėjo $39,539,000.

Surinko Montrsalietis

Baltimore, Md.
Įdomybės iš sėkmingo 

pikniko
Jau kelintame iš eilės 

Laisvės piknike susitinku ir 
pasikalbu su maloniais 
draugais Cecilija ir Stepo
nu Joniškiečiais iš Wash
ington, D. C. Jie ne tik į 
mūsų piknikus atvyksta, bet 
dar prisideda su darbu ir 
aukomis.

Kalbėjausi su Vincu Ar
minu. Ir štai ką sužinojau. 
Jis šiandien yra Baltimorė- 
je seniausias čia gimęs ir 
augęs lietuvis! Jis jau be
veik 72 metų amžiaus. O 
sveikas, o drūtas, kaip kie
tas lietuviškas ąžuolas!

Tarpe kitų puikių laisvie- 
čių iš Philadelphijos ir vėl 
susitikau Uršulę Kušleikie- 
nę. Ji man sako: Ar žinote, 
kad aš čionai turiu sūnus, 
Albertą ir Bruno? Tai dar 
jauni ir smarkūs vyrai. Su 
Albertu kalbėjausi. Jiedu, 
pasirodo, yra gerai įsikūrę, 
užlaiko gėrimų užeigą, vadi
namą Highland Musical 
Bar, 411 South Highland 
Ave., Baltimorėje. Lietu
viams, tokių įstaigų lanky
tojams, patartina užeiti pas 
juodu.

Labai pasigedome senų, 
gerų laisviečių draugų 
Stankevičių. Abudu jau mi
rę.

Kalbėjausi su visa eile 
laisviečių. Visi jie sako, kad 
jiems Laisvės turinys labai 
patinka. Buvo džiugu iš
girsti.

Šiame piknike nepapras
tai daug buvo jau trečiosios 
kartos lietuvių. Taip puikiai 
jie puošė šį pikniką!, 
. Iš tolesnių svečių susiti
kau abudu Bekampius, net 
iš Avalon, N. J. Juozas dar 
truputį ir pakalbėjo. Jis 
kvietė visus į svečius pas 
juos į Avalon birželio 22 d. 
Keletas net iš. Baltimorės 
pasižadėjo dalyvauti.

Kasmet baltįmoriečių pik
nike dalyvauja grupė jaunų 
svetimtaučių. Tai pažangūs, 
susipratę žmonės.

Beje, visi, su kuriais teko 
susitikti ir žodžiu kitu per
simesti, klausia: O kas bus 
su Francūzija?.

Kita “populiariškiausia” 
tema, tai nedarbas. Labai 
prastai su darbais visoje 
Baltimorės apylinkėje.

Svečias

Paryžius. — Mirė rašyto
jas Francis Carso: buvo 
71 metų.

ktad., birželio (June) 6,1958

Lawrence, Mass.
I

Įvairios žinios
Lawrence miesto virši

ninkai pakėlė taksus ant 
$60.40. Dar niekados, visoje 
Lawrence istorijoje taksai 
nebuvo taip aukšti, kaip 
dabar. Kažin, ar piliečiai 
susipras? Ar ne laikas 
smulkiųjų nuosavybių savi
ninkams susiorganizuoti ir 
kovoti prieš tokį valdininkų 
sauvaliavimą?

F.C. Knowilon, 79 metų 
moteris, važiuodama, auto
mobilyje užmigo. Laimė, 
kad automobilis sustojo. Po
licija radus ją manė, kad 
susirgo, ir nugabeno į 
ligoninę.. Bet ji išmiegojo, 
ir viskas tvarkoje!

No Andoveryje pradėta 
statyti orlaukio namas. 
Lawrence miesto majoras 
J. J. Buckley pirmą lopetą 
žemės išmetė.

Shawsheen, 15 metų ber
niukas, patrauktas į jaunų
jų teismą už subadymą pei
liu kito berniuko. Sako, iš 
muštynių vietos kiti trys 
berniukai yra pabėgę.

Jauni vaikėzai išdaužė še
šių mokyklų langus. Vyriau
sybė deda pastangų juos su
rasti ir tinkamai nubausti. 
Tokius jaunuolius reikėtų 
pasiųsti į pataisos namus. 
Jeigu patys tėvai nemokina 
ir jų nesutvarko, tai kas 
nors kitas turi sutvarkyti.

Lawrence miesto valdžia 
teikia ’ pašalpą dėl 1,869 
žmonių, kurie negali dirbti.. 
Kiek žinau, tai lietuvių tar
pe pašalpgavių nėra. Ku
riems ir reikia, tai gėdijasi1 
prašyti. O tikrumoje turėtų 
jie gauti, nes visi lygiai mo
kame taksus. Kam reikia, 
tai turėtų eiti ir reikalauti.

Birželio 15 dieną piknike, 
kuris įvyks Maple Parke, 
turėsime, svečių iš . tolimų 
kolonijų. Aš turiu laiškus, 
kad du pilni automobiliai 
atvažiuos. Tik svečiai prašo 
laikyti slaptybėje. Na, ge
rai, pasimatysime piknike.

S. Penkauskas

Pasveikinimas
LLD suvažiavimui

Gerbiami draugai ir drau
gės! Jūs suprantate ir įver
tinate Draugijos kultūrinį 
darbą, kurį vedė jau per 
dešimtis metų, leisdama 
knygas ir kitokiais būdais.

Liet. Liter. Draugija kėlė 
lietuvių kultūrinį laipsnį, 
švietė juos. Niekas kitas ne- • 
galėjo tiek knygų išleisti, 
kaip mūsų Lit e r a t ū r o s 
Draugija. Todėl mes pasi
tarėme ir sumanėme nors 
nedidelėmis, bet nuoširdžio
mis aukomis paremti Drau
giją ir pasveikinti jos suva
žiavimą, kuris įvyks liepos 
6 d. Pittsburgh©. Aukojo 
sekamai:

LLD 37 kp. $2.50. Po $2: 
A. Kazlauskas, P. M. Ra- 
micis, S. Penkauskas ir K. 
Markūnas. Po $1: P. Gali
nis, P. Aleksonis, J. Masa- 
vičius, F. Kvietkas, S. Ben- 
kus, S. Kraučiūnas, J. Ru- • 
dis, J. P. Remeis, M. Vil- 
kauskienė, J. Egeris, F. Zu
la ir J. Milvidas. Po 50 c.: 
F. Kuodienė, P. Liupševi- 
čius, Stančikas ir K. Laus- 
ka 40 c.* Viso surinkta $24. 
Visiems aukojusiems varde 
Draugijos tariu širdingai 
ačiū!

Kurie dar norėtumėt pri
sidėti su aukomis, tai pra
šome tą padaryti. Aš jū
sų auką į suvažiavimą nu
vešiu ir perduosiu. Maty
kite mane.

S. Penkauskas

NEW HAVEN, CONN.
Pagerbsime tėvus

Kai kurie klausinėja, ka
da koks pokylis įvyks New 
Havene. Mat, po ilgos žie
mos dar nėra buvę progos 
su vietos maloniais žmonė
mis susitikti. Ale ilgai 
laukti jau nereikės, nes vie
tos geraširdžiai kviečia vie
tinius ir svečius iš arčiau ir 
ir iš toli atvykti birželio 15 
d. į Indian Grove daržą. Čia 
ne vien skanius pietus tu
rėsime, bet sykiu ir visus 
tėvus pagerbsime.

Esu šykštuolis su pagyri
mu, tačiau negaliu iškęsti 
nepasakęs, kad New Have- 
no draugų ir draugių su
manymu įvykintos tėvams 
pagerbti pramogos yra bu
vusios, vienu žodžiu, links
mos ir puikios. O iš praei
ties galime spręsti ir būsi
mą j parengimą, čia rasis 
visko: skanaus maisto, ku
ris bus išduotas pirmą vai. 
dienos laiku, bus muzika pa
sišokti, bus jaunų ir senyvų 
žmonių ir svečių iš Niujor
ko, Bostono ir gal iš Este
rio ir, aišku, iš visos Kon- 
nektikuto valstijos miestų, 
miesteliu, v

Tą dieną moterys nekais- 
kite prie pečiaus, gaminda
mos pietus. Vieton to, visa 
šeima atvykite atviram ore 
praleisti malonų laiką su 
žmonėmis. Indian Grove 
daržas dabar atgijęs, me
džiai sužaliavę, salė paruoš

So. Boston, Mass.
Praeitis ir dabartis

Tikiu, visi atsimenate, 
kada pradžioje Pirmojo pa
saulinio karo, ėjo į vedybinį 
gyvenimą Chicagos atejis- 
tas advokatas Gugis. Jis ta
da savotikais išrokavimais 
ėmė šliūbą bažnyčioje. Už 
tai Keleivio redaktorius Mi
chelsonas įdėjo Keleivyje 
Lumbio pieštą karikatūrą- 
paveikslą, vaizduojantį Gu- 
gį prieš šliūbą,, prie alto
riaus imantį šventą komu
niją....

Tas tada sukėlė pusėtiną 
sensaciją. Buvo pykčio ir 
barnių.

Dabar, po virš keturias- 
dešimts metų, Michelsonas, 
užmiršęs socializmą ir ak
lai sekdamas Grigaičio dik
tatus, ėjo su (jau mirusiu) 
Stasiu* Mockum su misija 
Lietuvos “gelbėjimo” reika
lais pas Bostono arkivysku
pą Cushingą. Pagal Moc
kaus pasakojimą: gavę au
dienciją arkivyskupo sosto 
kambaryje, mūsų delegatai 
atsiklaupia, persižegnoja ir 
žemai nusilenkdami, bučiuo
ja vyskupo ganytojišką žie
dą. Ceremonijališkai įteikę 
memorandumą, išdūlino kas 
sau namų link.

Velionis S. Mockus buvo 
praktikuojantis katalikas, 
suprantama, jam tai buvo 
garbė. Bet jūs gi įsivaizduo
kite sau: Michelsonas., tris 
ketvirtadalius savo gyveni-
mo susiriesdamas keikęs ir
niekinęs kunigus, va, ant 
Senatvės, suvaikė ja ir var
dan kokio tai beprasmiško 
ko tai gelbėjimo nusižemi
nusiai pats savo liuosa valia 
išgeria savo paties prispjau
dytą kupiną taurę! Advoka
tas Gugis turėtų savo' kole
gą Michelsoną paklausti, 
kaip tai atsitiko?

P.S. Aš negalėjau tikėti, 
kad taip atsitiko ir aš teira
vausi pas keletą artimų S. 
Mockaus draugų, o, prie 
progos, pinaklį lošiant ir 
juokaujant, tą pats, velionis 
Mockus patvirtino.

Arėjas 

ta šokiams, nei lietaus ne
reikia bijoti.

Brolau ir sesute, atmink, 
kad ne visiems teko šis 
kvietimas matyti, tad pa
kalbinkite anuos, lai jie ir
gi atvyksta. Juk juo bus 
žmonių daugiau, tuo bus 
maloniau. Svečias

Mūsų naujienos
Winchester Arms Co. 

unija paliko be kontrakto. 
Kontraktas baigėsi gegužės 
21 d. Darbininkai laukia, 
kas bus toliau. >

Krautuvių savininkai ne
kaip jaučiasi. Viena, ne
darbas, o antra— Yale stu
dentai apleis mūsų miestą, 
išvažinės atostogoms. O jų 
yra keletas tūkstančių.

Jane Rigley (Mureikai
tė), kuri gyvena Milfprd, 
Conn., puolė kieme ir susi
laužė kojos kaulus. Koja 
įdėta į gipsą, ir taip ilgai 
turės pabūti, kol sugis. La
bai gailą. Dabar Mr. ir 
Mrs. Rigley negalės daly
vauti Tėvų Dienos paren
gime pas mus. Jų antrašas 
yra: Ross Mill Rd., Milford, 
Conn. Linkime Jane greito 
pasveikimo.

A 1
Bronius ir Barbora Med

ley važiuoja į Washington, 
D. C., aplankyti savo duk
relę Mildred ir žentą A. Pi- 
kielį. Praleis keletą dienų.

Z S. K.

Cleveland, Ohio
Apeliacijų teismas nerado 

įrodymų nubaudimui
Vasaroo 10, 1956 m., po 3 

mėnesių teismo eigos, fede- 
ralė grandžiūrė išnešė ap
kaltinimą ir teisėjas Chor- 
les J. McNamee nubaudė, 
s.ulyg Smith aktu, 6 žmones 
iš viesuolikos kaltinamųjų: 
Joseph Brandt, Anthony 
Krchmarek, George Watt, 
Martin Chancey, Frank 
Hashmal — po 5 metus ka
lėjimo ir Lucille Bethen
court 3 ir pusę metų kalėji
mo. Nubaustieji visai nesi- 
jausdami kaltais, savo bylą 
apeliavo į aukštesnį, apelia
cijų teismą. Paskutinėmis 
dienomis, po 2 metų, apelia
cijų teismas grąžino bylą 
atgal todėl, kad apkaltinimo 
rekorduose nėra ganėtinai 
įrodymų, už ką tuos žmones 
būtų galima nubausti. Nėra 
įrodymų, kur tie žmonės 
būtų suokalbiavę ar agitavę 
tuojau nuversti valdžią per 
spėką ir prievartą.

Ohio apeliacijų teismas, 
grąžindamas šią bylą rėmė
si Californijos bei Detroito 
teismais, kurie panašias by
las grąžino žemutiniams 
teismams.

Šioje Ohio vienuolikos tei
siamųjų bylos eigoje vienas 
buvo teisėjo paliuosuotas, o 
kitus 4 grandžiūrė išteisino.

J. N. S.

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

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

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

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

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

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

Raka:. gali būti asmeniškai pristatomi arba atsiunčiami per paštą.
Atdara kasdien nuo 9eA.M. iki 6 P.M. Sekmadieniais iki 4 P.M. Mūsų klientų 

patogumui skyriai yra atidaryti sekamose vietose:
G32 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

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

Lawrence, Mass.
Iš parengimo

Birželio 1 d. Maple Parko 
Bendrovė turėjo komiteto 
priesaiką. Dalyvavo Me
thuen miesto viršininkai, 
kurie priesaikino komiteto 
narius.

Pasitaikė diena graži, tai 
publikos buvo gražiai. Buvo 
ir iš kitų miestų. Atsilankė 
Dr. Repshis su žmona. Vi
si buvo tinkamai priimti ir 
pavaišinti. Gaspadinės pa
gamino skanaus valgio. 
Gaspadiniavo: R. Čiuladie- 
nė, J. Šleivienė, L. Šupetrie- 
nė ir F. Kuodienė.

Ilgiau teko pasikalbėti su 
Dr. Repšiu. Jis sakė, kad 
Amerikos prezidentas ne
daug gali veikti sulyg savo 
valios. Wall strytas yra ga
lingas. Daktaras sakė, kad 
važiuos savo automobiliu į 
LLD ir LDS suvažiavimus 
ir gali dar 4 ar 5 nuvežti.

Birželio 15 dieną bus 
Naujosios Anglijos lietuvių 
kolonijų piknikas. Visus ir 
visas prašome atsilankyti.

Girdėjau, kad Montello 
moterys ruošiasi atvykti su 
dovanomis. Jos kiekvienais

Massachusetts Lietuvių Metinis

PIKNIKAS
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, Wm. Juodei
kis, Alb. Potsius. Pirmąsyk 
pasirodys su savo skambio
mis dainomis Maple Parke. 

MAPLE l’ARK
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

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

Phone: YU. 2-0380. 832 Fillmore Ave., Buffalo 0, N. Y. MOhawk 2674.

metais ką nors panašaus 
padaro ir prisideda prie fi
nansų pakėlimo. Bus svečių 
ir iš kitų miestų. Gal šiemet 
ir kitų miestų moterys pa
seks montelliškes su dova
nomis. Būtų labai * gerai. 
Prašome visus ir visas anks
ti atvykti, nes parke malo
nu laikas praleisti.

S. Penkauskas

NUSKENDO JAV 
SUBMARINAS

Honolulu, Hawaii. — Lai
ke karinių pratimų Ameri
kos karo laivas “Silverstein” 
užvažiavo ant povandeninio 
laivo “Stickleback”. Subma
rinas buvo pramuštas ir nu-, 
skendo. Nuo jo žmonės iš
gelbėti. Jis buvo pastatytas 
1945 metais.

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



Mass, valstijos menininkai 
gražiai sutiko pavasarį

NEW YORKAS
Gegužės 18 d. įvykęs LMS 

Antrosios apskrities pava- Pocienei, 
sarinis koncertas buvo visa- zikos mokytojo mamytei už 
pušiai sėkmingas. Gražią, 
turiningą programą išpildė 
Hartfordo, Montello ir 
Worcesterio meno jėgos.

Hartfordo ir Montello 
menininkai atvyko didžiu
liais autobusais, kartu* at- 
veždami ir svečių, dainos 
meno mylėtojų - rėmėjų. 
Hartfordo Laisvės Choras 
įsigijęs naujų-jaunų jėgų, 
įsigijęs jauną pianistę Ru- 
sevičiūtę. Taipgi jam talki
ninkauja jaunas mokytojos 
sūnelis su gitara. Apart 
choro sėkmingų dviejų iš
stojimų", jo mokytoja Wilma 
Hollis sudainavo porą solų.

Montelliečiai šį sykį atvy
ko tokioje gražioie ūpingo
je nuotaikoje su tiek atjau
nėjusio pasiryžimo, kad tai 
visa puikiai harmonizavosi 
su gražiu pavasariu, kurio, 
sugrįžimui šis koncertas ir 
buvo suruoštas. Mat, šį sy-

Padėkos žodis už talką 
ir svetingumą

Worcesterio Aido Chorui 
teko aplankyti Montello ir 
New Yorko kolonijas su 
operete “Kada kaimas ne- 

Tai, žinoma, parei
kalavo pastangų iš aidiečių 
pusės. Bet tuo pačiu sykiu 
sudarė daug darbo ir ren
gėjam. Nors, mums visuo
met painiojosi vienokios ar 
kitokios kliūtys, bet prie- 

W. "juodeikis irlmus draugu iš kolonijų 
! kvietimus, teko dėti pastan-

kį montelliečiai atvyko su miega”.
galingomis meno jėgomis. 
Kaip žinia, ši didžiai garsi 
kolonija būdavo stambiau
sia ir meno darbe. Bet per 
pastaruosius kelis, metus jos 
dainą palaikė gyvą tik R. 
Stripinis, ... _______  __
Al. Potsius. Bet šiame kon
certe programoje išstojo iri£a$ jas nugalėti ir pažadus 
gražiai susidariusi vyrų išpildyti [ _
grupė Alberto Potsiaus va
dovybėje. Ir gražiai jie pa
sirodė ir gražiai atrodė. 
Širdingai, šiltai jie buvo su-

O aš noriu 
augti ir

šiam kon-

t’kti ir palydėti, 
palinkėti jiems 
bujoti.

Montelliečiai 
certui atsivežė ir visai jau
nu talentų. Tai šokikę And
ri utę Potsius, mokytojo 
dukrelę, kuri vikriai pašo
ko porą šokių, ir brolius 
Saukas, kurie sudarė smui
ko ir akordijono duetą. Jie 
buvo puikus numeris šiam 
koncertui.

Prie vietinio Worceste- 
rio Aido Choro, jo dueto 
Onos Dirvelienės ir Jono 
Sabaliausko ir solistės Ire
nos Janulienės, gražų pa
pildymą pridėjo ilgus metus 
buvusi aidietė Marytė Paru- 
liūtė-O’Toole ir Pranas Blo- 
žis. Koncerto pianistės bu
vo Helen Smith ir Marijona 
Meškienė. -

Estrada tikrai pavasariš
kai skendo gėlėse, kurių 
daug atvežė ir Ona Šilkienė 
iš Conn. Kaip ištisa progra
ma, taip ir abelną koncerto 
atmosfera buvo gražiai gy
va pakilusiamee ūpe, tin
kančiame sutikimui grįžu
sio gražaus pavasario.

Svarbu! Priešseiminis!

PIKNIKAS
Rengia LDS Trečioji Apskritis

Įvyks Sekmadienį

Birželio 15 June
Bus visiems mylimoje vietoje

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

Gera Muzika šokiams. Menine Programa
Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas kuopų paramai 
pasiųsti delegatus į LDS 13-ąjį seimą. Iš Brooklyn© 
busas eis į pikniką. Nuo Lituanica Skvero, Williams- 
burge, išeis lygiai 1 vai.; nuo Kultūrinio Centro, 
Richmond Hill, išeis 1:30 popiet. Bušo bilietas 
$1.60 į abi pusi.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., birželio (June) 6,1958

Širdingas ačiū draugei 
montelliečių mu-

dovaną $5 meno rikalams. 
Ačiū R. Stripinis, W. Juo- 
deikiui ir Montello Vyrų 
Grupei, kurie pasiėmė atsa
komybę padengti visas 
jiems padarytas į koncer
tą atvykimo lėšas. Taip pat 
Laisvės Choras (Hartfor
do) aukojo savo išlaidas. 
Ačiū F. Bložių i už patarna- 
vima veltui. C

Širdingai dėkojame bend
rai visiems worcesterie- 
čiams, dirbusiems priėmk 
me svečių. Jūsų visų talka 
padarė šį koncertą sėkmin
gu.

i pagal geriausią 
mūsų išgalę, įskaitant ir 
trūkumėlius. Atlikę kelio
nes, aplankę jus, draugai ‘ 
montelliečiai ir newyorkie- Į 
čiai, suteikę jums šiek tiek 
smagumų ir nesmagumų, 
prašome visus priimti mūsų 
širdingą padėkos žodį už 
jūsų sute’ktą mums talką 
ir priėmimą.

Worcesterio Aido Choras

Sėkmingai baigė mokslą
Lillian Graunas 

mokslą St. John’s Kolegijo
je su pažymėjimais. Kai 
Kultūriniame Centre gyva
vo šokikų grupė, Lillian jai 
priklausydavo. Taipgi mūsų 
parengimus paįvairindavo 
deklamacijomis. Josios tėve
liai yra darbinin^kiško ju
dėjimo rėmėjai. Eva Grau
nas daug pagelbsti išplatini
mui parengimų tikietų. Gi 
Walter Graunas niekados 
neatsisako, reikalui esant, 
patarnauti su automobiliu.

Great Neck, N. Y.
Mirė Veron:ka Adomoniene

Birželio 3 d. mirė Veroni- 
i ka Adomonienė, 61 m. am-

Taigi, kaipo jaunai ir žiaus.
garbiai darbininkų tė^ų 
dukrai, linkiu geriausio pa
sisekimo savo profesijoje. 
Būtų gerai, kad Lillian at
eitų prie Aido Choro dai
nuoti.

M. Renkevičiūte

Pagerbkime motinas ir tėvus!
, Išginskime puikių dainų ir deklamacijų

Šeštadienį birželio 7 d., 7 v. vakare, Liet. Moterų 
Apšvietos Klubas rengia šaunų pobūvį motinoms ir tė
vams pagerbti.

Programoje bus dainų — dainuos mūsų Aido Cho
ras. Bus deklamacijų, solo dainų ir kitų įvairenybių.

Dalyvaukime visi, kuriems tik laikas leidžia.
Moterys, kaip ir visuomet, rengiasi svečius pavaišin

ti skaniais namie kepta:s pyragais ir kitokiomis vaišė
mis.

Dėl to kviečiame visus Niujorko ir apylinkės lietu
vius praleisti šeštadienio vakarą kartu su mumis.

Vieta: Lietuvių Kultūros Centras, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Nuoširdžiai visus kviečia

Iš vestuvių pateko 
tiesiai į kalėjimų

Pereitąjį sekmadienį Port 
WaShingtone, Long Islando 
miestelyje, Lenkų Svetainė
je susirinko į vestuves 250 
svečių. Ženijosi Walter 
Krupka su savo mokyklos 
drauge Elena Malkowski.

Vestuvės, kaip vestuvės— 
visi linksminosi. Prieita 
prie pyrago dalinimo, kurį 
pas lenkus piausto jaunoji 
ir dalina svečiams. Svečiai 
iš savo pusės meta nedide
lius konvertėlius (su bumaž- 
komis) į specialę pintinę — 
jaunųjų gyvenimo pradžiai.

MIRĖ
Elzbjeta Venskūnienė, 63 

. amžiaus, mirė birželio 4 
d., ligoninėj. Kūnas, pašar
votas Shalins-Šalinsko kop
lyčioj, 8402 Jamaica Ave., 
Woodhavene.

Laidotuvės įvyks birželio 
9 d., iš Angelų Karalienės 
bažnyčios į Šv. Jono kapines.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Vincą (brooklynietį), 
sūnų Alfonsą, marčią Elea- 

jnorą, anūkę Margie, gyve- 
baigė' Rančius Great Necke. Taip- .. rri rl 11 l\/i rzeirto Tgi dukterį Martą, žentą Jo

seph Wilken ir anūką Law
rence, gyvenančius Indiana

Vincui Venskūnui ir jo 
šeimai, taip pat giminėms ir 
artimiesiems reiškiame gL 
liausią užuojautą.

Kūnas, pašarvotas Flied- 
ner Funeral Home, 190 
Middle Neck Rd. Laidotu
vės įvyks birželio 6 d., Nas
sau Knolls kapinėse., Port 
Washington, N. Y. Laidotu
vių direktorius F. Šulinskas.

Išlydės 10 vai. ryto.
Laisvės personalas reiš

kia nuoširdžią užuojautą 
drg. Adomoniui.

Priminimas visiems
Ketvirtasis metinis tauti

nių grupių piknikas, kurį 
rengia Sveturgimiams Gin
ti Komitetas, įvyks birželio 
29 d. Vieta visiems gerai 
žinoma: Camp Midvale, 
Wanaque, New Jersey. Įžan
ga tiktai $1. Vaikams įėji
mas nemokamas.

Gražu būtų, kad šiame 
piknike skaitlingai pasiro
dytų ir lietuviai. Juk nuo 
parengimo įplaukos eis la
bai geram tikslui — svetur- 
gimių gynimui. O ten suva- 
žiufbja tūkstančiai žmonių 
ir labai smagu būna laiką 
praleisti. Rep.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

RENGĖJOS

Elena pyragą dalino, sve
čiai konvertėlius mėtė į pin
tinę. Elenai gelbėjo ir . Kat
rina Plakstis (gal Plakštie- 
nė), gyvenanti Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y.

Kada konvertėliai buvo 
surinkti, tai jaunasis Wal- 
teris Krupka, bijodamas, 
kad kokie “neprašyti sve
čiai” neateitų ir jo “gyveni
mo pradžios” nenukniauk
tų, išnešė pintinėlę ir savo 
automobilyje paslėpė po sė
dyne.

Vestuvių pokyliui einant 
'prie pabaigos, jaunieji išėjo 
susėsti į automobilį ir vykti 
į Floridą medaus mėnesiui.

— Oh, Dieve!, — sušuko 
jaunasis, pamatęs, kad au- 
tomobil’o langas išmuštas. 
Dar labiau jis ir jį nusivylė, 
kada po sėdyne nerado pin- 
tinukės su konvertėliais.

Pašaukti detektyvai T.------------------
Popeleski ir Jan Skuzenski. PRANEŠIMAI
Jie aoklausinejo visus sve- r
čius ir paliuosavo. Bet kas 
tai buvo numatęs, kad Tho-* 
mas Plakštis, 24 m. amžiaus’ 
buvo prie jaunavedžių au
tomobilio. Slapti p p 1 i c i- 
ninkai nusekė prie 66 
Steamboat Rd., na, ir sura
do Tarną ir Jo pusbrolį Wi- 
lima Plakščius atidarinė- 
jančius. konvertėlius. Polici
ninkai sako, 

, konvertėlių 
dar 32 pilni.

Pasekmėje 
atsidūrė Mineola 
belangėje. Ir čia paaiškėjo^ 
kad William (Bill) Plakštis 
jau antri metai yra Nassau 
apskrityje policininku. Su
prantama, teisėjas paprašė, 
kad jis atiduotu policijos 
ženklą (“badge”). Abudu 
pusbroliai paleisti po kauci
ja. O jaunieji vis vien\išva- 
žiavo į Floridą.

kad 
buvo

jau 30 
tušti, o

abu Plakščiai 
miestelio

Pajieškojimai
Ieškau savo brolio Rinkevičiaus 

Jono, Vinco, s. Išvažiavimo metų į 
JAV neatsimenu, bet seniai. Visą 
laiką gyvento New Yorke, turėjo 
nuosavus namus, 
karą susirašinėjau 
karo mūsų ryšiai 
adresas: Alesius 

Prieš pasaulinį 
su juo, bet po 
nutrūko. Mano 
(Vinco) Rinkevi

čius, Jiezno rajonas, Vilūnų paštas, 
Purvininkų kaimas, Lithuania 
USSR.

Buzienė Elena, Albino duktė, gyv. 
Kaune, Nemuno gt. Nr. 16-9, ieško 
brolio Mykolo Krasausko, išvykusio 
į Argentiną.

Kybartaitė Sofija, Jono d., gyv. 
Kelmės rajone, Morkiškių kaime, 
Pakražančio paštas, ieško giminių 
Amerikoje: Teofilip Kybarto, Vinco 
s., Viktoro Kybarto, Vinco s., Emil 
Stillvachs, anksčiau gyv. Pautucket, I 
R. L, 21 Mulberry St.; Otto Still-! 
vachs, Emilio s. (tas pats adresas);' 
Stella, Stillvachs, Vinco d. (adresas 
tas pits).

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 gyvento Čikagoje.

’ —“T—*“
Jonikas Juozas, Stepo s., gyv. Pa

gėgių MTS, ieško savo dėdės Joniko 
Stanislovo, Kazio s., anksčiau gyve- 

, nusio Čikagos mieste.

t

Aplankėm J. Steponaitį t
Sekmadienio popietį, 1 d. 

birželio, su M. Žiedeliu nu
važiavome į Kings Kounty 
ligoniinę ir aplankėme savo 
seną draugą J. Steponaitį. 
Jo dešinė koja nuplauta 
aukščiau kelio. Sėdi kėdėje 
diržu per krūtinę pririštas 
ir laukia kojos sugijimo. 
Kai ji sugis, tai nusipirks 
naują koją, guminę, be 
skaudulių.

Nors jis sako: “Abelnai 
jaučiuosi gerai”, bet atrodo 
pusėtinai suvargęs. Tai nė
ra baika netekti kojos ir 
kentėti tokį skausmą. Jis. 
prašo savo draugų, kad jį 
palankytų ligoninėj.

Sekmadiehiais ir trečia
dieniais lankymo valandos 
nuo dviejų iki keturių; reiš
kia po pietų. Kitomis dieno
mis reikia gauti pasą — lei
dimą. Jis būna ant 4-to 
aukšto A-41.

Kam leidžia laikas, aplan
kykite jį, jis bus jums dė
kingas.

IR LIBERALAI PRIEŠ 
CLAYTON POWELL

New Yorko Liberalų par
tija viešai išstojo prieš kon- 
gresmaną Clayton Powell. 
Ji pasisakė už kandidatūrą 
Earl Browno, kurį stato 
miesto demokratai. Powell 
ir Brown yra negrai. Nese
niai komunistų vadas Ben 
Davis smarkiai kritikavo 
Browna už išėjimą prieš 
Powell. Davis sako, kad 
Brown yra Tammany Hall 
klikos įrankis.

Mh'ė. B.H. Sandler, 73 me
tų amžiaus, žymus advoka
tas.

SO. BOSTON, MASS.
Važiuojantiems į Massachusetts 

i Apskričių pikniką sekmadienį, bir
želio 15 d. (Lawrence, Mass.), pra
nešame, kad busas su broektoniš- 
kiais bus apie 12 v. dieną, prie 318 

Broadway, čia paims bostoniečius ir 
visi kartu važiuosime į pikniką.

^61-63)

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 į Apskričių pikniką Lawrence. 
Geo. Shimaitis. (60-61)

OFICIALI
NEW YORKO VALSTIJOS 

INSPEKCIJOS STOTIS
NO. 2537

MŪSŲ PAVASARINIS 
SPECIALUS PASIŪLYMAS.

IŠALIEJUOJAME
VISĄ AUTO Už $10.95

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. IMPORTED PUBLICATIONS & PRODUCTS

4 W. 16th St., New York City 11, Dept L 
Tel. AL. 5-7559

APEX AUTO SERVICE
87-36 Lefferts Blvd.

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

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

Siunčiami tik nauji daiktai-Ąmedžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos. 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato* parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto. 

Kiekvienas pakas apdraudžiamas. Pristatomi į du mėnesiu; oro paštu — į aštuonias ar dešimt dienų. 
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.
NEWARKO RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9

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

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

New York 3, N. Y.
Ottegon 4-1540

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

KADA GALIMA 
LAISTYTI DARŽUS?
Queens pavieto gyvento

jams. vandenį teikia Jamai
ca Water Supply kompanija 
iš šaltinių. Kompanija da
bar išleido patvarkymą, kad 
tie gyventojai gali savo 
daržus, ir darželius laistyti 
tiktai nustatytomis valan
domis — tarpe 12 ir 3 vai. 
po pietų, ir tarpe 9 ir 11 va
kare. Kompanija sako, kad 
tie, kurie šio patvarkymo 
nesilaikys, gali netekti van
dens.

PRASTAS“DAKTARAS”
Vaistininkas George Pas

ternack, nuo S. 8th Street, 
Brcoklyne, nuteistas į kalė
jimą. . Liepos 9 d. jam bus 
paskirtas bausmės laikas. 
Gresia kalėjimas iki ketve- 
rių metų.

Jis prisipažino padaręs 
aborcijos operaciją Marijai 
Bendell, 29 m., trijų vaikų 
motinai.

VICTORE TELEVISION
Garantuoti pataisymai visokių 

išdirbimų televizijų ir radijų. 
Kainos žemos. Mes aptarnaujame 
East Side ir Manhattan’.

86—2nd Avė., prie E. 5th St.
N. Y. C.

GRamercy 5-1755.

i

PATARNAUJAME
Vestuvėms, Baliams, Parems ir 

Kitokiems Pokiliams.
ANTUNS

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

Paminėkite šį skelbimą dėl 
specialaus patarnavimo.

IIO. 8-6400

LIETUVIŲ DĖMESIUI!

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

Fonografiškas Rekordas 
Lietuviškų Liaudies Dainų ir Šokių

Ilgai grojantys 33|

Meistriškas Braižas Padarytas Lietuvoje. 
Rekdrdas Pagamintas čia U. S. A.

Rašykite mums lietuviškai dėl platesnių informacijų, 
paskirus rekordusMes pasiunčiame

ANT VIENOS PUSES
Piršlio Polka
Arė, Arė Bernužėlis
Vai, Šėriau, Šėriau
Kubilas
Lakštingala Negali Nečiulbėt
Per Girią, Girelę
Į Mano Kambarį, Seni Draugai 
Džigunas

JAUNUOLIS PRIGĖRĖ
Prieš du mėnesius iš Ita

lijos atvyko Salvatore Di\ f 
Donato, 17 metų jaunuolis. 
Dabar jis prigėrė Hudson 
upėje. Jis ir kiti jaunuoliai 
ėjo kra'tu. Jaunuolis suma
nė pasivaikštinėti cementi
ne siena, paslydo ir įkrito į 
upę. Kiti bandė jį gelbėti, 
bet vos patys neprigėrė.

New Yorkas. — Atskrido 
Mme Čiang Kai-šekienė; Ji 
apsistojo Long Islando sa
loje pas savo švogerį ir se
serį H. H. Kungus.

HELP WANTED MALE

Supertendent — Pora. 6 šeimų 
pirmos klasė* namas. Keltuvas. 3% 
kambarių ant pirmų lubų. Alga. 
Number 6 Aliejinlis pečius. Brookly- 
ne. Paliudijimai. DI. 2-4132.

(61-62)

SIŲSKITE I RUSIJĄ 
Per patikimą firmą 
ŪSAM CORP.

Galite siųsti absoliutiškai viską 
IŠSKIRIANT

VILKĖTUS DRABUŽIUS
Muitas ir visos kitos lėšos 

apmokamos čia. 
Priėmėjas nemoka nieko. 
Reikalaukite Nemokamo 

KATALOGO
Taipgi siunčiame į 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ

ŪSAM CORPORATION 
Krautuve 104 W. 29th St. 

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

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

Uždara Sekmadieniais.

i: MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•D6s8V3G>* *

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St.

ANT ANTROS PUSES
Tu Svoteli
Koksai Lengvas Poilsėlis
Gaidys
Mano Mergužėlė
Kas Bernelio Sumislyta?
Tu Giruže
Aš Atsikėliau Anksti Rytelį 
Sabatėlė

■

V. R. IKI I V. DIENĄ. 
1241 Ashland Avė. 
Chicago 28, III. 
HUmbold 6-2818 

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Culif. 
DUnklrk 5-5650
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