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KRISLAI
Francūzijoje.
90 metų.
Ona Jokubkienė.

Nedarbas? rinkimai 
ir gražios kalbos

Amerikos karo lėktuvai ir 
laivai Artimuose Rytuose

Kinija jau atsiekė
ideliy laimėjimu

Apie Laisvę.
Pramogos.

Rašo R. Mizara

Prancūzai generolai Alžyre 
pradėjo atvirai šiauštis prieš 
gen. de Gaulle valdžią.

Pirmiau jie reikalavo, kad 
visa galia būtu atiduota de 
Gaullui. Dabar sako, jog de 

fGaulle neužtenkamai toli ci- 
męs. Jie nori, kad visos politi
nės partijos Francūzijoje būtu 
uždarytos; ypatingai jie labai 
dūksta prieš Francūzijos ko
munistu partiją, vienintelę 
i es publikos gy n ė j ą.

žodžiu, generolai reikalau
ja, kad Francūzijoje būtu 
įvestas fašizmas pilna to žo
džio prasme.

Mūsų laikraštis kadaise ra
šė, jog fašistiniai generolai 
gali nuversti ir patį de Gaullą.

Matote, prie ko šalį privedė 
išdavikiška buržuazija, kuriai 
talkininkavo tos šalies Socia
listu partijos vadovai’

Ar jūs žinote, draugai skai
tytojai, kad šiemet sukanka 
90 metų nuo to laiko, kai į 
Ameriką pradėjo skaitlingai 
emigruoti Lietuvos žmonės?

Taip, 1868 metais prasidėjo 
Lietuvos emigracijos srautas į 
JAV. Ir jis vis didėjo. Ypa- 
Vvfigai emigracija is Lietuvos 
tuvo padidėjusi po 1905-1907 
m. revoliucijos Rusijoje. Tik 
Pirmasis pasaulinis karas ją 
sulaikė.

Šiandien Amerikoje rasime 
nemaža čia gimusių lietuvių 
kilmės žmonių, sulaukusių 70 
metų ir daugiau. Prieš desėt- 
ką metų man teko Pennsylva- 
nijoje sutikti vieną Amerikoje 
gimusį lietuvį, sulaukusį 72 
metų amžiaus.

Chicago.įe rimtai susirgo 
Ona Jokubkienė. Ji buvo iš
gabenta ligoninėn, bet šiomis 
dienomis, spėjama, ji bus grą
žinta į namus.

Kaip žinia, pas draugus Jo- 
kubkus gyvena ir Leonas Prū- 
seika, kuris dar vis nėra pa
sveikęs, nors dažnai Vilniai 
parašo.

Nuoširdžiai linkiu gerajai 
^raugei O. Jokubkienei greit 
ir pilnai pasveikti; to paties, 
žinoma, linkiu ir Leonui.

Prašau paskaityti sekamą:
“Seku Jūsų laikraštį ‘Lais

vę.’ Su dideliu malonumu pa
stebiu, kad laikraštis ( žymiai 
gerėja turinio atžvilgiu, daro
si įdomesnis, patrauklesnis ir, 
atvirai kalbant, kovingesnis.

“Šis laikraščio pagerėjimas, 
mano manymu, pilnai kom
pensuoja retesnį jo išėjimą. 
Savo svoriu jis pilnai atlygi
na skaitytojams mažesnį pus
lapių skaičių. Tai iš tikrųjų 
malonus reiškinys ir man labai 
n’orėtųsi karštai Jus pasveikin
ti. Tvirtai tikiu, kad ‘Laisvė’ 
ir toliau gerės, tobulės, kaip 
gerėja ir tobulėja dabar. Ti
kiu todėl, kad šis laikraštis 
randasi labai gerose rankose. 
Beje, tai ne mano vieno nuo
monė...’’

^7eno šitie žodžiai? Kas 

tM rašo ?
Tai ištrauka iŠ žymaus Lie

tuvos rašytojo Juozo Baltušio

washingtonas. — Viena 
diena trys skirtingi antgal- 
viai viešpatavo spaudoje: 
“Didelis bedarbių sumažėji
mas, jų yra tik 4,904,000”; 
“Didžiuma bedarbių laukia 
pašalpų” ir “Jungtinių Vals
tijų biznis labai nupuolė”.

Darbo departmentas pa
skelbė, kad pereitąjį mėnesį 
216,000 bedarbių buvo nu
imta nuo apdraudos sąrašo. 
Ir todėl sako, kad įvyko “di- 
del’s bedarbių sumažėji
mas”.

Bet Sveikatos, Mokslo ir 
Pašalpų departmental pa
skelbė, kad pašalpą imančių 
šeimų skaičius padi dėjo 
120,000. Išeina, kad nuo ne
darbo apdraudos jie nuimti, 
nes visą jau iškolektavo, o 
į pašalpos (relief) sąrašus 
įtraukti, todėl, kad neturi

Reikalauja drausti 
A-bombų bandymus

Jungtinės. Tautos. — I. 
Lobanovas, Tarybų Sąjun
gos atstovas, pareikalavo iš 
Jungtinių Tautų,kad tuojau 
uždraustų Amerikai atomi
nių bombų bandymus Ra
miajame vandenyne.

Jungtinės Valstijos ato
mų bombas sprogdina sri
tyje salų, kurios priklauso 
Jungtinėms. Tautoms. J. T. 
tas salas yra pavedusios 
Amerikos globai.

ŽMONĖS KENČIA NUO 
AUDRŲ IR POTVYNIŲ
Indianapolis, Ind.—Cent

rinėje ir šiaurinėje Indiana 
valstijoje virš 10,000 žmo
nių turėjo bėgti iš gyvenna- 
mių. Išs:veržė Wabash, 
White ir Mississinewa upės. 
El Dorado srityje. Kansas 
valstijoje siautė tornado au
dra. Žuvo 13 žmonių, nucv 
stoliai viršija du milijonus 
dolerių.

laiško, šiomis dienomis gauto 
iš Vilniaus.

Galima pridėti, kad taip, 
kaip galvoja rašytojas Baltu
šis, galvoja ir mūsų skaityto
jai Amerikoje. Visi, su ku
riais tenka šnekėtis, sako:

— Dabar Laisvė k u r kas 
įdomesnė, geresnė negu ji bu
vo eidama dienraščiu.

Mes dėsime pastangų Lais
vę vis gerinti, vis tobulinti. O 
gerbiamų skaitytojų prašome, 
kad jie mums padėtų.

Privalome atsiminti, jog 
Laisvė tik prenumeratomis pa
silaikyti negalėtų.

Sekmadienį, birželio 15 d., 
įvyks keletas svarbių vasariš
kų pramogų—piknikų.

Pats didžiausias bene bus 
Lawrenčiuje, Maple Parke.

New Havene — tėvams pa
gerbti pramoga.

Great Necke—LDS 3-čiosios 
apskrities piknikas.

Darykime visa, kad visos 
trys pramogos būtų sėkmin-

iš ko gyventi. Tokių daug 
buvo Detroite.

Prekybos departmen
tas paskelbė, kad biznis bė
gyje mėnesio nupuolė 17 
procentų. O jeigu biznis nu
puolė, tai negali pakilti ga
myba.

Kodėl gi tokie prieštara
vimai? — stato piliečiai 
klausimą. Ir daugelis atsa
ko: Rinkimai bus šį rudenį. 
Republikonų partija, atve
dus šalį prie skurdo, vis dar 
bando gražių kalbų pagalba 
kelti savo vardą. Bet tik at
sibuvę pirminiai balsavimai 
Kalifornijoje parodė, kur 
jau piliečiai linksta.

Social Security ir Wel
fare departmental pranešė, 
kad kovo mėnesyje 18,261,- 
000 žmonių iš vienur ar ki
tur* ėmė pragyvenimui pa
galbą.

i Prezidentas ir vėl
1 prašo pinigų
! Washingtonas. — Prezi- 
j dentas Eisenhoweris išgar
mės iš Kongreso prašymais 
i naujų piniginių priedų. 
Kongresas buvo sumažinęs 
jo prašomąją sumą apsi
ginklavimui. Bet paskui pa
darė kelis priedus, taip, kad 
tam reikalui daugiau pa
skyrė pinigų, negu prezi
dentas pradžioje reikalavo.

Kongresas buvo sumaži
nęs sumą ir Amerikos talki
ninkų ginklavimui. Bet ir 
šiame klausime buvo pridė
ta, kad viršijo originalę su
ma.

Dabar Eisenhoweris vėl 
prašo $769,000,000 įvairiems 
valdžios darbams.

“PRAVDA” APIE 
FRANCŪZIJĄ

Maskva. — Komunistų 
dienraštis “Pravda” iš
spausdino ištraukas iš fran- 
cūzų komunisto Duclos kal
bos apie generolo de Gaulle 
režimą. Atžymėta, kad jo 
“asmeninė diktatūra yra pa
vojinga respublikai”. Taip
gi atžymi tą faktą, kad ge
nerolo diktatūrą rėmė fa
šistiniai ir reakciniai ele
mentai.

JAV KARO LAIVYNAS 
SEKA TSRS LAIVUS
St. John. — Jungtinių 

Valstijų karinis laivynas ir 
orlaivynas seka tarybinius 
laivus, kurie yra 120 mylių 
nuo Kanados krantų. “Daž
nai JAV karo lėktuvai 
skraido virš sovietinių lai
vų”, rašo R. Daniel

TSRS 14 žvejybos laivų 
yra tarptautiniuose vande
nyse, bet nepaisant Sovietų 
protestų, Amerikos laivai ir 
kariniai lėktuvai sekioja 
juos.

Short Hills, N. J. — Mirė 
Dr. C. O. Gunther, karinių 
raketų specialistas.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos ir Anglija su
sitarė sutvirtinti savo kari
nes jėgas ir ginkluoti tal
kininkus Artimuose Rytuo
se. Amerikos, šeštasis kari- 
'n’s laivynas, kuris yra Vi- 
jduržemio jūroje, bus sutvir- 
1 tintas,

Jau virš 50 “jet” bombi- 
nių ir mūšio Amerikos lėk- 

i tuvų išskrido į Iraką, Jor- 
t daną ir Lebanoną. Į Beiru
tą, Lebanono sostinę, .kari
niai laivai atgabeno tankų 
ir kitų ginklų. Lebanone jau 

! virš mėnuo liaudis yra suki
lus prieš Vakarams patai
kaujančią dabartinę val
džią. Pastaruoju laiku suki-

JAV mokslininkai 
vyks j T. Sąjungą

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas paskelbė, 
kad 12 Amerikos mokslinin
kų ir 6 kompozitoriai birže
lio 22 d. išvyksta į Tarybų 
Sąjungą. Jie. ten bus apie, 
tris savaites.

Kompozitorių tarpe yra 
Ulysses Kay iš Broadcast 
Music Inc., Peter Mennin iš 
Peabody Conservatory of 
Music. Mokslininkų tarpe 
yra: G. Robinson iš Colum
bia, Frank Snowden iš Har
vard, John Turkavich iš 
Princeton, Henry Moon iš 
California universitetų.

TSRS PARĖMĖ 
ISLANDIJA

Reykjavikas. — Tarybų 
Sąjunga parėmė Islandijos 
respublikutę^ kad pastaroji 
turi teisę/neprileisti kitų 
šalių žvejyįbs laivų arčiau, 
kaip 12 mylių link savo 
krantų.

Genevoje, kur įvyko jūrų 
reikalais konferencija, ne
padaryta tuo klausimu 'nu
tarimo Tarybų Sąjunga ir 
eilė kitų šalių stojo už 12 
mylių atstą, Jungtinės Vals
tijos tik už 3 mylių.

PEARSON APIE JAV IR 
KANADOS REIKALUS 
Poughkeepsie, N. Y. — 

Lester Pearson, buvęs Ka
nados Valstybės sekreto
rius ir žymus liberalų par
tijos vadas, kalbėjo Vassar 
kolegijos studentams. Tarpe 
kitko jis sakė, kad Jungti
nės Valstijos turi atsimin
ti, kad Kanada nėra kokia 
kolonija, bet “laisvas ir 
draugiškas Amerikos kai
mynas”.

N. JERSEY VALSTIJOS 
BEDARBIŲ REIKALAI 
Trentonas. — New Jersey 

valstijos seimelis nutarė 
pratęsti bedarbių apdrau
dos mokėjimą nuo 26 iki 3i9 
savaičių. Daugelio bedarbių 
apdrauda, už 26 savaites, 
pasibaigus, o jie darbo vis 
negali susirasti. Valstija 
reikalaus pinigų<iš federali
nės valdžios.

lėliai apkūlė valdžios jėgas 
tarp Beiruto ir Tripolio ir 
nukirto kelius linkui ‘ Da
masko, Sirijos sostinės.

Tuo tarpu Kipro saloje 
eina riaušės tarpe graikų ir 
turkų. Iš Vakarų Vokieti
jos praneša, kad didelės 
Amerikos “Matador” rake
tos gabenamos nuo Rhine 
upės į rytus. Aviacijos vir
šininkai kalba apie kokius 
tai “požeminius atominių 
ginklų centrus” ir galimy
bę “susprogdinti Tarybų 
Sąjungos miestus”. Šie įvy
kiai rodo, kad yra jėgos, 
kurios siekia bloginti tarp
tautinius valstybių santy
kius.

161 žmogžudystė 
į vieną savaitę

v

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos daug kenčia 
nuo žmonių nupuolimo. Į 
vieną savaitę įvyko štai 
kiek prasikaltimų: atlikta 
161 žmogžudybė, 62 savižu
dybės, 192 žmogžudybėms 
pasikėsinimai, 83 apiplėši
mai su pasikėsinimu žudyti, 
15 žmonių ir vaikų pavogi
mų pasikėsinimai, 21 iš ka
lėjimo pabėgimas, 7 pasikė
sinimai lynčui, 6 namų iš
sprogdinimai, 17 namų pa
degimų. Tuo pat kartu dar 
buvo keli desėtkai moterų 
ir merginų išprievartavimų.

KINIJA APTVERIA 
GELTONĄJĄ UPĘ

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė pranešė, kad su
tvarkymas Geltonosios upės 
bus baigtas metais anks
čiau. Darbai pradėti 11957 
m. ii\pagal planą turėjo bū
ti baigti 1962. Bet jie bus 
baigti 1961 metais. Įrengia 
tvenkinius, prie kurių sta
tomos elektros jėgainės. 
Aptveriamos upės žemumos. 
Seniau Geltonoji upė išsilie
davo ir padarydavo daug 
žalos.

SULAIKĖ 9 KARO 
LAIVŲ STATYBĄ

Washingtonas. — Karo 
laivyno viršininkai sulaikė 
devynių karo laivų statybą. 
Laivai dar nebuvo pradėti 
statyti. Jie sako, kad tam 
buvo skiriama $500,000,000, 
bet dabar viskas pabrango 
ir tų pinigų laivų pastaty
mui neužtektų. Kiti tvirti
na, kad planuojami laivai 
“paseno”, reikia statyti 
naujos rūšies.

JUNGTINĖS TAUTOS IR 
LEBANONO REIKALAI
Jungtinės Tautos. —Sau

gumo Taryba po karštų dis
kusijų nutarė pasiųsti ap
žvalgininkus į Lebanoną. 
Tos šalies valdovai tvirtina, 
būk sukilimus daro svetimų 
valstybių prisiųsti žmonės. 
Už * pasiuntimą balsavo 10, 
Tarybų Sąjungos atstovas 
susilaikė nuo balsavimo.

Pekinas. — Liu Shao-chi, 
Kinijos komunistų partijos 
pirmininko pagalbininkas, 
raportavo, kad Kinija sėk
mingai vykdo Antrąjį 
penkmetį. Jis sakė, kad pa
sisekimą užtikrino liaudies 
pasišventimas ir entuziaz
mas darbe.

Nuo 1949 m., kai Kinijos 
liaudis išsilaisvino, ji jau 
pasiekė ^milžiniško žmonių 
gyvenimo pagerinimo. Išau
go nauji miestai, nutiesta 
daug naujų geležinkelių ir 
plentų, pastatyta tūkstan
čiai fabrikų ir kitokių įmo
nių, kultūrinis žmonių ly
gis pakeltas.

Kinija turi 650,000,000 
gyventojų. Iš to skaičiaus 
500,000,000 dirba prie že
mės ūkio. Valstiečiai susi
jungė į kooperacijas, kolū-

Indonezija gaus 
reikalingų laivų

Jakarta. — Indonezijai 
palaikyti ryšius su 3,000 sa
lų ir salaičių reikalingas 
prekybos laivynas. Hollan
ds j a, keršindama Indonezi
jai, ištraukė savo laivus, 
kurie turėjo bendrai 170,000 
tonų įtalpos.

Indonezija pasiliko tik su 
150,000 tonų įtalpos savo 
laivų. Bet ji jau gavo 10 
prekybos laivų iš Tarybų 
Sąjungos sąskaiton $100,- 
000,000 kredito.

Dabar Nazir, Indonezi
jos laivyninkystės minist
ras, išvyko į Japoniją, kur 
jis tikisi gauti 10 laivų už 
japonų padarytus nuosto
lius karo laiku. Iš ten vyks 
į Lenkiją, kuri pažadėjo 24 
laivus.

INDONEZIJA BUS 
NEUTRALIŠKA

Jakarta. — Premjeras 
Džiuanda užginčijo Ameri
koje skleidžiamus girdus, 
būk ■ “Indonezija nutraukė 
ryšius su komunistinėmis 
šalimis”. Premjeras sakė, 
kad Indonezija laikysis ne- 
utrališkos pozicijos. Ji nesi- 
jungs į bloką nei su Vakarų 
valstybėmis, nei su komu
nistinėmis šalimis.

-----------------------------------------------------------------

RYTINĖ VOKIETIJA 
IR JAV LAKŪNAI 

«

Bonna. — Demokratinės 
Vokiečių Respublikos vadai 
pareiškė, kad Jungtinių 
Valstijų devyni kariniai la
kūnai bus paleisti, jeigu 
JAV elgsis kaip to reika
lauja tarptautinės teisės. 
Lakūnai buvo suimti Rytų 
Vokietijos teritorijoje apie 
40 mylių nuo sienos.

Helsinkis. — Suomijos 
sostinėje ruošiamas festiva
lis pagarbai mirusio kom
pozitoriaus Sibelius. Daly
vaus rusų Borodino Kvar
tetas.

kius ir bendrijas. Vien nuo 
1957 m. spalio mėnesio iki 

11958 m. balandžio apsausin- 
Į ta 60,000,000 akrų žemės, 
i kuri paversta į derlingus 
laukus.

Transportas pagerėjo. 
ĮBeraHijos išnaikinimas eina 
sėkmingai. Įvestas versti
nas mokyklų lankymas. Se
niau musės, uodai, žvirbliai 

I ir žiurkės darė daug žalos 
•ir platino ligas". Prieš tuos 
i keturis žmonių priešus visa 
i baud’s veda kovą. “Po 
į marksizmo vėliava mes iš
kovosime laimingą gyvens
imą”, pareiškė partijos vei
kėjas.

Jis sakė, kad anglų laik- 
; raštin'nkai, kurie lankėsi 
Kinijoje, labai nustebo ki
niečių sugabumu ir mokėji
mu naudoti naujausią tech- 

'niką.

Kinija ir atomų 
bombų inspekcija

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Dulles pa
reiškė, kad jeigu bus susi
tarta atominių ginklų reika
lais, tai bus reikalingi in
spekcijos centrai ir Kinijo
je.

Kariniai specialistai jau 
seniau nurodė, kad be in
spekcijos punktų Kinijoje 
nebūtų galima sėkmingai 
kontrolę atlikti. Kaip žino
me, Jungtinės. Valstiios 
vis dar Kinijos nepripažįs
ta, o be to ten negalėtų tu
rėti inspekcijos punktų.

FRANC. GENEROLAI IR 
PREM. DE GAULLE

Paryžius. — Sukilėliai ge
nerolai Alžyre su Salanu 
priešakyje vėl nesutinka su 
de Gaulle pozicija. Jie atsi
sako paleisti suorganizuotą 
savo komitetą ir stato 
premjerui reikalavimų.

Atrodo, kad tokiais gene
rolų reikalavimais siekia
ma įvesti pilną reakcijos 
diktatūrą.

KIPRO SALOJE YRA 
LABAI NERAMU

Nicosia. — Kipro saloje 
prasidėjo susirėmimai, tar- 

ipe graikų ir turkų. Angli
jos vyriausybė pašaukė 10,- 
000 kareivių ir sulaikė visas 
žinias iš salos.

Kipro salos dalis gyvento
jų reikalauja nepriklauso
mybės, kiti nori jungtis su 
Graikija, o dar kiti su Tur
kija.

ATOMINIŲ BOMBŲ 
PASITARIMO REIKALAI

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris atsakė 
Tarybų Sąjungos premjerui 
Chruščiovui, kad sutinka, 
idant Lenkijos ir Čekoslova
kijos specialistai dalyvautų.

Jis išreiškė pageidavimą, 
kad konferencija įvyktų ne 
Maskvoje, o Genevoje.
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Ernest Green
ERNEST GREEN yra 16 metų amžiaus berniukas. 

Jis neseniai baigė vidurinę mokyklą — gabus buvo Er
nestas moksleivis. Ernest Green vardas ir pavardė pasi
skleidė per visą šalį; net ir pasauliui jis žinomas.

Kodėl jis taip plačiai žinomas? Amerikoje vidurines 
mokyklas šiemet baigė ar baigs šimtai tūkstančių jau- 
namečių, bet argi apie juos individualiai plačioji Ameri
ka ką nors sužinojo?!

Ernest Green, tenka priminti, vidurinę mokyklą bai
gė ypatingomis sąlygomis, o tai dėl to ir plačioji visuo
menė buvo priversta apie jį sužinoti, jį sveikinti, jį pa
gerbti.

Ernest Green yra negrų tautos sūnus. Jo tėvai ir 
jis gyvena Little Rock mieste, Arkansas valstijos sosti
nėje. Vidurinę mokyklą jis baigė to miesto mokykloje, 
kurioje iki 1957 metų rudens tesimokė tik baltųjų vaikai.

Štai kodėl Ernest Greeno mokyklos baigimas turi di
džiulės reikšmės.

Atsimename, kas ten pernai darėsi, kada dešimt jau- 
namečių negrų berniukų ir mergaičių pasiryžo (einant 
šalies Aukščiausio Teismo nuosprendžiu) mokytis kartu 
su baltųjų vaikais. Atsimename, kaip negrus moksleivius 
baltieji rasistai persekiojo, puolė, spiaudė, visaip žemino, 
neprileisdami jiems mokytis!

Gerai atsimename, kai rasistai buvo pasiryžę išmes
ti negrus iš mokyklos ir, kaip šalies prezidentas, verčia
mas visuomenės opinijos, pasiuntė į Little Rock miestą 
JAV kariuomenes dalinius, kad jie saugotų negrus 
moksleivius, kad jie suvaldytų baltuosius šovinistus, ra
sistus ! z

Iš viso tuomet ten buvo, kaip sakėme, dešimt negrų 
jaunameČių. Po kiek laiko pasiliko jų mokykloje tik de- 
•vyni, nes vieną, Minnie Jean Browniutę, mokyklos vado
vai išmetė iš mokyklos, ir ji šiandien mokosi New Yorko 
mieste.

Bet likusieji devyni kentėjo visokį pažeminimą ir 
mokėsi. Mokėsi, nes žinojo, jog jų buvimas mokykloje 
reiškia didžiulę Amerikos žmonių kovą prieš rasistus, 
kovos tęsimą už negrų teises!

Ir taip Ernestas Greenas laimėjo: baigė Little Rock 
mokyklą. Kai, mokyklai užsidarius, visi devyni negrai 
moksleiviai pasiekė Chicagą, jie buvo priimti kaip did
vyriai, bet labiausiai pagerbtas Ernest Green.

Sekamą rudenį šis gabus ir drąsus jaunametis moks
leivis įstos į Michigano Universitetą.

Dėl to Ernesto Greeno vardas ir pavardė nuskam
bėjo per radiją ir spaudos puslapiuose.

Tai, ką atliko Ernestas Greenas, tėra tik pradžia. 
Kiti negrų jaunuoliai — berniukai ir mergaitės — kartu 
su savo tėvais ir plačiąja visuomene turės tęsti pradėtą 
kovą už teisę negrų vaikams mokytis kartu su baltųjų 
vaikais.

Kova bus ilga, kova bus didelė, ir ją turės laimėti 
liaudis, žmoniškumas !

DAR APIE 
LIETUVIŠKUOSIUS 
BUDELIUS

Balandžio mėn. žurnalo 
“Švyturio” Nr. 7-tame tel
pa pasakojimas A. šilinio, 
kuris, sako, netikėtai bu
vęs sustojęs Pirčiupio kai-j 
me, kurį, kaip žinia, vokiš
ki ir lietuviški fašistai 1944 
m. birželio 3 d. pavertė į 
pelenus ir sudegino 119 jo 
gyventojų — vyrų, moterų 
ir vaikų. Žurnalo korespon
dentas turėjęs pasikalbė
jimą su Antanina Pečiuko- 
niene, kurios trys dukterys 
ir 5 savaičių amžiaus anū
kas buvo nužudyti. Telpa 
dukterų Tekliutės ir Mary
tės paveikslai. Motina tuo 
laiku buvusi išėusi pas brolį 
į kitą kaimą, tiktai taip ir 
išlikusi gyva. Sugrįžusi na
mo beradusi Tekliutės tik 
šešis ugnyje aptirpusius ka
roliukus, Elzbietos tiktai 
kuokštelį apsvilusių plaukų 
ir apdegusį segtuką, Mary
tės tiktai pelenus^ §i ant 
anūkėlio vystyklėlių tiktai 
odelės likučius ! Senutė pa
sakojo ašaromis apsipylusi 
ir drebančiomis rankomis 
dėliodama gyvais sudegintų 
savo vaikų nuotraukas.

Baisiausia štai kas: kad 
šitame kruviname žygyje 
naciams uoliai talkavo lie
tuviški nacionalistai - fašis
tai su sužvėrėjusiu žmog- į 
žudžiu Eišiškių sau g u m o 
viršininku Ulbinu priešaky
je. O “už jo nugaros,” ra
šo A. Šilinis, “stovėjo ‘lie
tuviško saugumo’ budeliai 
Rudinskas, Sinkevičius, Ei
šiškių policijos viršininkas 
Lasys, Eišiškių apskrities 
Viršininkas K a z a kevičius, 
Valkininkų policijos virši
ninkas Babrauskas ir kiti 
niekšai.”

Ten įdėtos dvi nuotrau
kos: viena minėto budelio 
Ulbino, o kita dvylikos uni
formuotų lietuviškų bude
lių, po kuria eina toks pa
rašas: “Štai tie lietuviškai 
kalbantieji fašistai, Eišiš
kių policininkai ir baudžia
mojo būrio ‘kariai’.”

Netenka abejoti, jųg visi 
šitie budeliai yra pabėgę iš 
Lietuvos, dabar susiriesda
mi keikia Lietuvą . ir skel
biasi “Lietuvos v a d u o to
jais” !

Ar iš tikrųjų taip bus?
NEW YORKO VALSTIJOS seimelis savo šių metų 

sesijoje nutarė, kad samdytojai neturi teisės klausti sam
domo darbininko, kiek jis turi metų amžiaus.
'r Neužilgo, sako Charles Abrams, ‘‘State Commission 

, Against Discrimination” pirmininkas, taip ir bus. Bus 
įsakyta visiems samdytojams, kad išmestų iš aplikacijų 
klausimą: “kiek turi amžiaus?” Samdytojai negalės at
statyti iš darbo darbininką tik dėl jo amžiaus.

Beje, samdytojai neturės teisės spaudoje, ieškant 
darbininkų, skelbti, kiek jie turį turėti amžiaus.

žodžiu, New Yorko valstijoje darbo žmogaus am
žius būsiąs pamirštas: jei tik darbininkas moka 'darbą, 
jei jis turi reikiamas kvalifikacijas, tai samdytojas nega
lės joiatmesti arba iš darbo išvyti tik dėl to, kad jis jau 
“per senas/’

Jeigu taip bus, tai bus labai gerai. Tokie įstatymai 
turėtu būti pravesti, aišku, visose valstijose, o ne tik 
New Yorko.

Sakoma, kai kuriose valstijose tokie įstatymai jau 
veikią.

Ligi šiol buvo taip: jei darbininkas jau 45 metų am
žiaus, tai jis jau ir “per senas”, jis jau atmetamas, jis 
nesamdomas, jis jau niekas. Darbininkui amžius visuo
met buvo lyg ir kokia pabaisa.

Neužilgo matysime, kaip visa tai bus pravesta gyve
nimam

Vasara jau Čia pat. Su vasara ir mūsų laikraščio fi
nansinė būklė pasunkėja. Reguliarios paujamos susima
žina. Net ir- skelbimų skaičius gerokai sutirpsta.

Prašome visus laisviecius tai atsiminti. Prašome, 
kurie išgalite^ paaukokite Laisvei dolerį kitą, kad gultu
me lengviau pergyventi vasarą.

PAGAL EVANGELIJĄ IR 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
“MOKSLĄ”

Italijos kunigų leidžiamas 
laikraštis “L’Angelo della 
Paroėchia” (“Parapijos 
Angelas”) pagal evangeliją 
ir bažnyčios mokslą moko 
savo skaitytojus nesiskųsti 
savo neturtu ir nepavydėti 
turčiams jų turtų. Dalykas, 
girdi, tumė, kad turtingieji 
daug nelaimingesni šioje 
ašarų pakalnėje už betur
čius. Kad viskas, būtų aiš
ku* “Parapijos Angelas” se
kamai suskaičiuoja turčių 
“nelaimes”:

šiandieną labai puolami 
turtingieji; juos nori pašalinti 
nūo žemės paviršiaus. Bet ką 
tada darytą vargšai be turtin
gąją? Pastarieji kaip šalti
niai; argi galėtą būti visur 
vandens, jeigu nebūtą šalti
niu, o taip pat kanalų, kurie jį 
paskirstytų. Oltuo tarpu turtin
gieji turi įvairių vargų, apie 
kuriuos, gal būt, kartais ne
turtingieji net ir nepagalvoja. 
Pavyzdžiui, turtingieji:

—niekuomet nėra patenkiii- 
ti;

—turi visą gyvenimą dau
gybę galvosūkių dėl turto;
. .—visuomet bijo vagių, nuo
stolių, sielojasi, negavę mak- 
šimalaus peįno ir 1.1.;

—užsitarnauja "mažai pagy- 

umo (jeigu neužsiima filant
ropija) ;

—moka daugiau mokesčių 
negu neturtingieji;

—pakerta savo sveikatą 
gausiais skanėstais, pramogo
mis; kenčia dėl nemigo naktų 
ir t. t. j

—yra apsupti pavydo ir įsi
gyja daugybę priešų;

—dažnai stato savo gyvybę į 
pavojų dėl galimų automobi
lių nelaimių bei keliaudami 
oro keliu ir t. t.;

—mažai supranta artimo 
vargus;

—nesilaiko viešpaties įsa
kymų ;

—visuomet gali tapti varg
šais.

Kas kita su varguoliais:
Mūsų neturtingųjų likimas 

turi daugybę pirmenybių, nes 
\ argšai:

—būna labiau patenkinti ir 
stato mažesnius reikalavimus;

—turi mažiau rūpesčių;
—noriai dirba;
—nebijo vagių;
—yra daugiau giriami;
—yra arčiau Jėzaus Kris

taus';
—saikingiau valgo ir todėl 

mažiau serga;
— labiau vertina garbingu 

darbif uždirbtus pinigus;
—yra apsupti mažesnio pa

vydo ir turi mažiau priešų •
—ramiau miega:
—4tu.ri mažiau progų nusidė

ti ;
—taip pat geriau supranta 

kitų bėdas ir yra dosnesni;
— ilgiau gyvena;
—visuomet turi vilti Įsigyti 

! kokio nors turto.

Būtų labai gražu, jeigu 
šituos bažnytinius posmus 
tuojau perspausdintų mūsų 
“Draugas” ir “Darbinin
kas.” Kaip žinia, dabar, 
užėjus nedarbui, ne vienas 
jų . s k a i t>y t o j a s pradeda 
skųsties savo likimu. Gi, 
pagal minėtą “Parapijos 
Angelą,” jie turėtų džiaug
tis savo neturtu. Gerai bū
tų, kad tuo- (‘mokslu” per
siimtų mūsų klebonai ir kuo 
greičiausiai atsikratytų sa
vo didžiulių turtų. Pir
miausia prelatas Jonas Bal- 
kūnas turėtų duoti visiems 
pavyzdį.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Newjersietis Motiejus 

Klimas gavo laišką nuo sa
vo sesers Julijos iš Kauno, 
čia paduodame kai kurias 
iš laiško ištraukas, liečian
čias visuomeninius reika
lu.—Red.

Gražus pavasario vaka
ras, pro atvirą langą gir
džiu puikią muziką, tai ka
rių koncertas, kurį jie pa
geidavo atlikti, atžymėti 
pergalės dienai, tyliai ple
vėsuoja prie namų iškeltos 
vėliavos, kurių spalva pui
kiai derinasi su sprogstan
čių medžių žaluma, ir tik
rai ši diena man gerai at
mintina, nors buvo prieš 13 
metų, bet ji liko nepamirš
tama,—tai karo užbaigimo 
diena.

Atleiskit man, kd aš taip 
nevykusiai pradėjau laišką, 
bet kiekvienu maloniu pri
siminimu noriu pasidalyti 
ir su jumis, kuris taip pui
kiai mane suprantate.

Pas'mus nors vyko karas 
ir nieko gero tuo laiku ne
buvo galima pirkti, bet ži
not lietuvaitės moka mėgs
ti, siūti, na tai ir iš savo 
darbeliais (mezgiau koji
nes, pirštines ir ausines) 
padėdavau nežinomiems ka
riams, sudarydavom paketė
lius ir siųsdavom į frontą, 
ir pasirodo, kad jūsų ir ma
no paketėlis teko vienam 
tam pačiam, kariui (Misiū
nui). Aš taip - pat gavau

KAUNO DAILININKŲ 
DIRBTUVĖSE

KAUNAS. —Paskutiniai
siais. metais Pergalės kran
tinėje prie Nemuno išaugo 
ištisas penkiaaukščių gyve
namųjų namų kvartalas. 
Viename naujų namų 
Kauno dailininkai įrengė 
savo studijas. Čia užvirė 
intenswus darbas.

Senesnės kartos skulpto
rius Vladas Žuklys užbaigė 
vieno Lietuvos Komunistų 
partijos įkūrėjų ir vadovų 
Vinco Mickevičiaus-Kapsu
ko skulptūrą. Skulptorius 
R. Antinis savo dėmesį su
kaupė prie monumentalios 
dekoratyvinės skulp t ū r o s 
“Eglė žalčių karalienė,” pa
gal lietuvių liaudies pasa
kos motyvus. Ši skulptūra 
bus pastatyta Lietuvos pa
jūrio Palangos kurorto par
ke. Šį parką puoš ir skulp
toriaus B. Zalenso kuriama 
monumentalinė skulptūrinė 
grupė “Kęstutis ir Birutė.” 
Dailininkė V. Zalens i e n ė 
dirba prie naujo stambaus 
tematinio darbo “Pogrindi
ninkai.” Autorės užmany
mu, jis turi atskleisti vieną 
iš LKP istorijos buržuazi
nio pogrindžio metais pus
lapių. “Į talką” — taip va
dinasi jaukesnės kartos dai
lininkės A. Kabailaitės dau- 
giafigūrinė kompozicija. Šis 
paveikslas vaizduoja talki
ninkų vykimą i plėšinines 
žemes.

Naujos kūrybinės dirbtu
vės — graži dovana miesto 
dailininkams. Čia pat yra 
salė, kur bus rengiamas 
darbų apžiūros, aptarimai, 
vyks kūrybinės diskusijos.

Liaudies instrumentų 
meistras

VILNIUS. — Mes dažnai 
girdime liaudies instrumen
tų muziką per radiją. Ta
čiau girdėdamas darnų 
kanklių, birbynių, lumzde
lių skambėsi, ne kiekvienas 
žino, kad šie instrumentai 
pagaminti ne fabrike, o išė
jo iš kuklių nagingų meist
ru dirbtuvėlių. v v

padėkos laišką ir ilgai susi
rašinėjau, net nuotrauką tu
rėjau, iškart kaip tik pra
dėjau skaityti, tuojau paži
nau rašyseną ir, patikrinus 
laiškus, pasirodė, kad tai 
tas pats. Ar tai neįdomus 
sutapimas?

. Nežinau, ar bus įdomu, 
bet nors trumpai aprašy
siu, kaip mes sutikom grįž
tančius iš fronto karius, ku
rių buvo susidariusi visa 
16-ta divizija. Karui pasi
baigus, pranešė, kad paržy- 
giuoja lietuviai kariai; daugi 
jų žuvo, bet nemaža ir su
grįžo. Kaune ir priemies
čiuose neliko darželiuose nė 
vienos gėlės — visos buvo 
nuskintos; kelias, kuriuo 
jie ėjo, buvo visas nuklo
tas gėlėmis. Tas gėlių kelias 
tęsėsi apie 2 km. Aš neži
nau, ar galima įsivaizduoti 
tą momentą, kuris jo nema
tė, bet man, rašant šiuos 
žodžius, byra ašaros.
• Gatvės pilnos žmonių, 
įjojo kariai, jų arkliai 
paskendo gėlėse; pamatę 
savišikus, šoka n u o ark
lių, apsikabina, bučiuoja
si, verkia; paskui pradėjo 
bučiuotis visi gatvėje su ka
riais, kad ir nepažįstami; 
arkliai eina sau vieni, o 
nuo namų stogų, iš balko
nų ir atvirų langų byra gė
les ant galvų, o dainos—tos 
puikios lietuviškos dainos— 
aidi po visą miestą (“Klau

Štai šiandien mes pas vie
ną tojkių meistrų — Valsty
binio nusipelnusio dainų ir 
šokių liaudies ansamblio or
kestrantą Praną Kupčiką.

— Matote, darant bet ku
rį liaudies instrumentą, mes 
nuolat susiduriame su viena 
sunkia kliūtimi, — kalba 
mums svetingas kuklaus bu
tuko šeimininkas, padėda
mas į šalį kažkokius meta
linius vamzdelius ir lituoklį. 
— Aš, pavyzdžiui, jau seno- 

Į kai vargstu su bosinėmis ir 
tenorinėmis birbynėmis, to
dėl ir kalbėsiu tik apie jas. 
Birbynė — senas lietuvių 
liaudies muzikos instrumen
tas. Jam būdingas savotiš
kas, malonus, švelnus tem
bras. Tačiau visos jos turė
jo vieną didelį trūkumą — 
visos buvo diatoninės, netu
rėjo pustonių. O su tokiu 
instrumentu sudėtingesnį 
kūrinį net prityrusiam mu
zikantui atlikti buvo be
veik neįmanoma. Būtinai 
reikėjo padaryti tokią bir
bynę, kuri turėtų visus 
muzikinius tonus, bet kartu 
neprarastų liaudies instru
mento tembro ■— nevirstų 
klarnetu ar saksofonu. Štai 
čia ir teko pasukti galvą, 
pasėdėti prie varinių vamz
delių ne vieną naktį.

Tikrai nemažai teko pa
vargti meistrui, kol jis. pa
darė chromatinę bosinę ir 
tenorinę birbynę, kuriomis 
dabar groja visi liaudies an
samblio okestrai. Apie tai 
akivaizdžiai kalba ir Prano 
Kupčiko dirbtuvėlė: stalas 
apkrautas įvairiausiais li
tuokliais, grąžteliais, vamz
deliais, nuzulinta kėdė gre
ta jo, tik neseniai sustoju
sios savo-darbo staklės.

Kas gi paskatino Praną 
Kupčiką imtis darbo, reika
laujančio tiek atidumo, 
kruopštumo ir kantrybės? 
Pranas Rupeikas — senas 
savamokslis muzikantas, 
jaunystėje grfojęs pučiamų
jų orkestruose triūba. Ka
da prieš keletą metų jis 
atėjo dirbti į Valstybinio 
dainų ir šokių liaudies an

syk, mergužėle, ką aš tau sa
kau, pavargo žirgeliai, nak
vynės prašau”). Tai vis tik 
puiki ir nepamirštama die
na.

Slinko metai, daug teko 
pergyventi, daug visokių 
trūkumų iškęsti, ir štai, pa
galiau, dabartinis gyveni
mas, kaip daug jis skiriasi. 
Kas buvo sugriauta, jau at
statyta, senos žaizdos jau 
užgydytos (bet nepamirš
tos). Kyla gyvenimo lygis, 
kylam ir mes, šliaužioti že
me jau pakanka.

Atsiranda dar vis žmo
nių, kurie nepajėgia išlįsti 
iš savo suakmenėjusio ke
valo; jiems neįdomu nei 
puikūs laimėjimai, nei kny
gos bei laikraščiai. Aš to
kių, žmonių nesuprantu. Ko 
jie nori, siekia? Aš manau, 
kad tik grynai asmeninės 
laimės. Žinoma, mes kiek
vienas norime sau laimės, 
bet ar ne smagiau, kada vi
si kartu esame laimingi?

Pav., jei mes darbą atlik
sime gerai, sąžiningai, tai 
nėra reikalo bijoti, kad. mus 
paliuosuos iš darbo, ir to 
pas mus visai negirdėti. O 
Amerikoj, atrodo, yra prie
šingai: tenka skaityti laik- 
rašičuose, net ir nuotrau
kas įdeda, kaip šeima eina 
prašyti darbo.

Pirmąją gegužės šventė
me tris dienas, kiti net ke
turias. Žmonės gerai pail
sėjo. Oras buvo puikus. Ei
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samblio orkestrą^ išmokti 
groti diatonine bosine bir
byne jam buvo vieni juo* 
kai. Bet muzikantas nesi
tenkino tuo netobulu instru
mentu. Jau 11952 metais ga
bus meistras pasigamino 
savo konstrukcijos chroma
tinę tenorinę birbynę, po 
to pagamino chromatines 
kontrabosines birbynes sa
vo draugams ansamblie
čiams, nuolat kuria naujus 
birbynių projektus.

Dabar meistras susikau
pęs dirba naują tenorint 
birbynę, kuri bus žymiai 
garsesnė, o jos tonas —šva
resnis ir gražesnis.

SAVIVEIKLININKAI 
KURIA DAINAS 

IR ŠOKIUS
Priekule. — Čia ivyko ra

jono medicinos darbuotojų 
meno saviveiklos kolektyvo 
koncertas. Pagrindinę vie
tą koncerte užėmė dainos, 
kurių autoriai — patys sa
viveiklininkai. Su dideliu 
pasisekimu b u v o atlikta 
daina “Pavasariui grįž
tant.” Jai muziką sukūrė 
choro vadovas S. Juscius.x V

Atskiri rajono meno savi
veiklos rateliai dainas ir šo
kius kuria kolektyviai.

Laiškas Administracijai
Wilmerding, Pa. —Šiuomi 

norime pranešti Tamstoms, 
kad sulaikytume! siuntinė
jimą laikraščio Laisvės ma
no mamytei A. Valentuko- 
nienei—ji mirė birželio 2-rą 
ir buvo palaidota birželio 
5-tą.

Mūsų brangioji mamytė 
būtu sulaukusi 83 m. birželio 
8-tą. Ji buvo motina šešių 
vaikų, 16 anūkų ir 20 proa- 
nūkų. Ji buvo viena iš se
niausių Laisvės prenumera
torių, ir skaitė Laisvę iki 
mirties. Tai buvo vienas iš 
jos malonumų skaityti laik
raštį Laisvę.

Su pagarba, \
(Mrs.) Agnes Bass,^ 

duktė
P. S. Reiškiame simpatiją 

velio nes Valentukonienės 
šeimai jos liūdesio valandoj.

Laisvės Administracija 

senose dalyvavo labai daug 
žmonių. Miestas buvo pui
kiai papuoštas. Aš šį kartą 
stebėjau iš šalies visą die
ną; tikrai yra kas pama
tyti ...

Jūs rašote, kad klausėte 
brolio Kazio, ar kaime yra 
kultūrinių įstaigų. Nors aš 
su juo nekalbėjau ir neži
nau, ką jis tuo klausimu at
sakys, bet aš jums atsaky
siu tiksliai, kaip yra. Kū
muose, t. y. kolūkiuose, yra 
skaityklos, kultūros namai, 
kur kelis kartus savaitėj^ 
rodomi kino teatrai, ruošia
mi meninės saviveiklos va
karai. Progų yraK tik no
rėk dalyvauti, Kai kurie 
kai pradeda dūsauti, ran
kas susidėję, tai atrodo, 
kad kojų neištraukia iš pur
vyno, o nemato, kad stovi 
ne purve, o sausoj vietoj. 
Dabar net laikraščius par- 
neša kasdien į kolūkius. 
Skaitymo yra, tik reikia, no
ro .. . Julija

Washingtonas. — Senatas 
patvirtino Atstovų buto nu
tarimą pakelti valdžios tar
nautojams algas 10 procen
tu, v

Paryžius. — Francūzija 
prašo Jungtines Valstijas 
palaukti metinių nuošimčių. 
Ji turėjo sumokėti $54,W),- 
000, bet blogai stovi jos-fi- 
nansai. W
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Apie žymius žmonės
Rašo D. M. šolomskas

•a1

I

Nikita Chruščiovas
Nikita Chruščiovas, Tary

bų Sąjungos premjeras, gi
mė 1894 m. balandžio 17 d., 
K a 1 i n o v k o s miestelyje, 
Kursko gubernijoje, pietų 
Rusijoje. Jo tėvas buvo 
darbininkas, dirbo fabri
kuose ir Donbaso anglies 
kasyklose.

N i k i ta Ch r u šč io vas—va r- 
gingos šeimos sūnus. Jam 
teko vargti iš jaunu dienų. 
Pradžioje ganė avis. Vėliau 
tėvas nusivežė jį Į Donba- 
są, kur jaunas Nikita dir
bo šaltkalvio ir mainierio

iV i ki ta C h ruščiovas
darba. Jis ir dabar dažnai 
tą primena:

“Aš esu vargingo valstie
čio sūnus. Ganiau avis, dir
bau anglies kasyklose, vie
toje lankyti mokyklą.”

Bet dabar Chruščiovas 
yra aukštai išsilavinęs žmo
gus. Tą pripažįsta dauge

lis. Anglų darbietis A. Be- 
venas apie Chruščiovą sa
ko: “Tai plačiai susipaži
nęs žmogus su visu pasau
liu.”

Revoliucija ir jo veikla
1917 m. rudenį Rusijos 

liaudis paėmė į savo rankas 
galią. Nuo pirmų dienų 
darbininkų respubliką puo-! 
į į*- užsienio imperialistai ir 
tusi jos buvę kapitalistai ir 

dvarponiai. Karas prieš 
kontrrevoliuciją ir užsienio 
intervenciją tęsėsi keturis 
metus.

Chruščiovas nuo pat revo
liucijos pradžios stojo gin
ti darbo liaudies valstybę. 
Jis Sovietų armijos eilėse 
kovojo pietinėje Rusijoje, 
daugiausiai Ukrainoje.

1918 metais jis įstojo į 
Komunistų partiją. Po so
vietų pergalės vėl dirbo

LMS VEIKLA
Chicaga, antra Lietuvių Meno Sąjun

gos Centro sostinė, parodė vėl rūpestin- 
3$ veiklą laike 1-mos apskrities konfe
rencijos, birželio 3-čią dieną. Susirinko 
delegatai (apie 20) nuo 11 vienetų, per
žvelgė praeities metų veikimą ip-išgalin- 
gai nutarė “daugiau mestis į darbą meno 
srityje.”

Kaipo Meno Centro sekretorė, buvau 
įgaliota būti šioje konferencijoje, kad 
palaikius artimesnius ryšius su 1-mos 
apskrities komitetu ir meno veikėjais. 
Rašydama trumpą apžvalgą, noriu pa
brėžti kelius punktus, kurie paliečia ir 
bendrą mūsų veikimą.

Laike konferencijos pasirodė, kad dar 
ne visai aišku visiems mūsų vienetams, 
kas tai yra Meno Sąjunga ir kokią svar
bią rolę ji gali vaidinti, jeigu tik vienetai 
palaikytų artimesnius ryšius su centru 
ir naudotų jo sukauptą archyvą. Iš ki
tos pusės, žymu, kad Centras turėjo ir 
turi lošti didesnę propagandos rolę.

Vienas delegatas, aiškindamas savo 
grupės veiklą, nusiskundė, kad suvaidi
no veikalą, bet turėjo daug darbo pridė
ti, prirengti visiems aktoriams knygu
tes. Vienas narys turėjo vieną veikalo 
knygute, tai nuo jos turėjo nurašyti po 
kokpiją kitiems vaidintojams. Buvo dide- 
lis~darbas ir, žinoma, užėmė daug laiko. 
Po vaidinimo pasirodė, kad visas pundas

3 p.-Laisvė (Liberty)—Penktad., birž. (June) 13, 1958

Donbaso anglies kasyklose 
ir fabrikuose. 1922 metais 
partija jį pasiuntė į mo
kyklą. Gavęs progą, jis 
energingai mokėsi.

1931 metais Chruščiovas 
jau užėmė Komunistų par
tijos rajono sekretoriaus 
vietą. 1932-1934 metais jis 
buvo Maskvos komunistų 
organizacijos sekretorius, o 
1935 m. jau Maskvos sri
ties K. P. sekretorius.

1936 m. partija pasiuntė 
Chruščiovą į Ukrainą vado
vauti kovai prieš trockistus 
ir kitus partijos priešus. 
“Mes nusuksime jiems gal
vą,” sakė jis ir pasižymėjo 
kovoje už partijos ir Tary
bų valdžios pergalę.

Nepavargstantis žmogus
Nikita Chruščiovas žemo 

ūgio, penkių pėdų ir penkių 
colių aukščio. Gyvenime jis 
yra laibesnis, kaip paveiks
lai rodo. Greitas, energin
gas ir niekados nepavargs
tantis. Kartą jo užklausė: 
“Esate pavargęs?” Chruš
čiovas atsakė: “Pavargęs? 
O, visai ne! Aš esu tvirtas 
žmogus. Ir aš noriu pasa
kyti, kad žmogaus gyveni
mas yra trumpas. Gyvenk 
ir laiko neeikvok. Matyk, 
kiek tik gali. Išgirsk, ir ap
lankyk vietų, kiek tik tau 
sąlygos leidžia.”

Chruščiovas yra mėlynų 
akių, kajba giliu balsu, tvir
tos sudėties. Jis gali sakyti 
kalbą be jokio pasirengimo 
ir kalbėti valandas, mažai 
pažiūrėdamas į už r a š u s . 
Anglų rašytojas Charles H. 
Klensch rašo:

“Chruščiovas yra apsigi
męs organizatorius ir va
das. Jo energija ir iškėlė jį 
nuo mainierio iki didžiosios 
šalies vado.”

Laike Hitlerio užpuolimo 
ant Tarybų Sąjungos 1941- 
1945 metais Chruščiovas 
buvo daugelio frontų komi
saru ir komandierių pagel- 
bininku, kaip tai Pietva
karinio, Stalingrado, Pieti
nio ir i Prmojo Ukrainos 
frontų. Chruščiovas akty
viai dalyvavo Stalingrado 
kovose.

Už pasižymėjimus jam su
teikta šeši kariniai ordinai 
ir medaliai, — trys už civi
lio darbo atlikimą, ir Tary
bų Sąjungos didvyrio var
das.

'Noo 1934 iii; Chruščiovas 
yra Komunistų partijos 
Centro Komitete, o nuo 
1953 m. rudens —partijos 
g e n e r a 1 i nis sekretorius. 
1958 metais Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiasis Sovietas 
išrinko jį premjeru.

Chruščiovo šeima
Chruščiovas vedęs. J o 

žmona ima dalyvumą dar
bininkų veikloje. Viena 
dukra jau ištekėjus, o ant
roji lanko Maskvos univer
sitetą. Jo sūnus Sergie- 
jus pasiekęs inžinieriaus 
laipsnį ir 1956 m. kartu su 
tėvu lankėsi Anglijoje.

Vyriausias Chruščiovo sū
nus buvo tarybinis lakūnas. 
Jis žuvo Vokietijoje laike 
tarybinių lėktuvų veiksmų.

Chruščiovais yra atviras
Chruščiovas dažnai ašt

riai kerta kapitalistinio pa
saulio diplomatams. Jis yra 
atviras. Štai keletas pavyz
džiu.

Prancūzijos ambasados 
bankiete. ambasadorius įro
dinėjo, kad daug keblumų 
yra viršūnių konferencijos 
sušaukimui. Chruščiovas 
jam pareiškė:

“Tik pagalvok, kaip tas 
klausimas man lengvas, gi 
aš esu tik buvęs angliaka
sys, o jūs jau senas diploma
tas. Kodėl? Todėl, kad Ta
rybų Sąungos pozicija yra 
aiški. Jūsų gi pozicija silp
na, todėl ir esate priverstas 
visaip vartytis ir kraipy
tis.”

Kitame diplomatų ban
kiete, kur buvo kalbama 
apie Vakarų atominių bom
bų jėgą, ir buvo grumoja
ma Tar. Sąjungai, Chruš
čiovas pareiškė:

“Kai kurie žmonės mano, 
kad jie galėtų mus spardy
ti, bet ponai pamiršta, kad 
mes nesektume Biblijos dės
niu, kuris moko, kad jeigu 
jau tau skėlė į vieną žandą, 
tai dar atsuk ir kitą... Dė
kui, bet mes nesirengiame 
sekti Bibliją. Jeigu kas 
mums kirs vieną smūgį, 
tai mes jam • duosime atgal 
du.”

Kitame parengime vėl 
diplomatai bandė įrodinėti, 
kad Tarybų Sąjunga apsup
ta kapitalistinių valstybių 
bazių ir galėtų labai nuken
tėti nuo atominių bombų 
atakų. Chruščiovas pareiš
kė :

“Tai tiesa, kad karas bū

to veikalo seniai guli 1-mos apskrities 
šėpose.

Dėl kokios priežasties tarpe meninin
kų įsigyvena karštas pavydumas ir sykiu 
menkas pasidalinimas minčių, medžia
gos ir pačių talentų. Apskrities komite
to nariai dažnai turėtų aplankyti savo 
vienetus ir susipažinti su jų veikimu. Ir, 
taipgi, vienetai turėtų kreiptis į savo 
Centrą su medžiagos problemomis, nes 
greičiausiai ten galėtų rasti tą medžia
ga, arba būtų paieškota per apskritis.

Viena svarbiausiu Meno Centro už
duočių, tai suieškoti, palaikyti ir iš
spausdinti muziką ir veikalus. Vienetai, 
nepanaudodami tos medžiagos, žymiai 
pasunkina Centro tikslą ir gyvenimą.

Paaiškėjo ir kitas nesveikas įvykis 
kas link dainų. Ant užklausimo, ar cho
rai dainuoja LMS prisiųstas dainas, vie
nas delegatas atsakė, kad dabartiniais 
laikais jų choras dainuoja “Anksti Rytą” 
ir daina labai patiko visiems. Bet klau
siau toliau, kodėl Centras negavo jokio 
užsakymo dėl nupirkimo tos dainos? To
dėl, kad jie patys nusirašė tą dainą iš 
originalo siuntinio..,

Reikia pripažinti, kad tą daro dauge
lis chorų. O paskiau bėdavoja, kad Cent
ras neišleidžia daug dainų. Ar pagal
vojama, kad pirmutinis spausdinimas, 
jo parinkimas, sutaisymas į formą ir 
redagavimas sudaro didžiausią darbą 
ir išlaidas, o paskiau nuo jo atspausdini-

tų baisus... Bet tai jau bū
tų paskutinis kapitalistų 
sukeltas karas, kuris reikš
tų pačiam kapitalizmui pa
baigą.”

Vienas užsienio politikas 
bandė įrodinėti kapitalisti
nės santvarkos g a m y b o s 
pirmenybę prieš socialisti
nę. Chruščiovas jam atsa
kė:

“Jeigu pasaulio žmonės, 
vietoje kitokio maisto, ger
tų 'riciną, o ricinos gamyba 
neštų kapitalistams pelną, 
tai jie gamintų ją ir šertii 
visus žmones, nepaisant 
kaip ji veiktų į žmonių or
ganizmą. Štai kaip pastaty
ta kapitalistinė gamyba.”

Norvegų atstovybės ban
kiete francūzų korespon
dentas išreiškė minti, kad *.7 
komunizmas negalės laimė
ti p a s a ū 1 y j e. Į tai jam 
Chruščiovas atsakė: “O vis^- 
gi, nepaisant jūsų abejonių 
ir pageidavimų — jeigu ne 
jūsų sūnus, tai anūkas jau 
bus komunistas.”

Kas išrado kortas
Niekas tikrai nežino, ka

da ir kas išgalvojo lošimo 
kortas (kazyres). Jau tūks
tančiai metų, kaip jos yra. 
Prieš 3,000 metų kortas tu
rėjo kiniečiai. Vėliau jos 
buvo Egipto gadynėje. Kry
žiuočiai iš Artimųjų Rytų 
jas parsigabeno į Europą.

Pradžioje jos buvo ketur
kampės ir 86 kortų “kala
dėje.” Prancūzijos karalius 
Karolis VLtas, 1392 me
tais, sumokėjo $500 dabar
tiniais pinigais už pieši
nius ant kortų.

Vėliau vokiečiai sugalvo
jo kortoms pastovius ženk
lus — “kryžius,” juodas ir 
raudonas “širdis.” Italijo
je buvo ant kortų piešiami 
pinigai, kardai, pilys. Da
bar jos jau visur suvieno
dintos.

Prezidentas buvo
14 vaiky tėvas

Devintasis Jungtinių Vals
tijų prezidentas Henry Har
rison skaitomas vienu iš 
“turtingiausių.” Jis ir jo 
žmona turėjo dešimt sūnų 
ir keturias dukteris. Nei 
vi-enas kitas iš prezidentų 
neturėjo tiek vaikų.

Alžyras. — Francūzų ko
manda giriasi, kad jie nušo
vė 52 alžyriečius.

mas šimto ar trijų šimtų kopijų—tai tik 
popieros kaina? Ir jeigu Centras ne
gauna užsakymų daugiau kopijų, tai nė
ra iš ko kitas spausdint. Aišku, kad na
rių duoklės palengvina tas išlaidas, bet 
pirkimas ir naudojimas tų dainų — tai 
vienintelis barometras, kuris parodo, ko 
mūsų menininkai pageidauja, ir kad mū
sų medžiaga yra skleidžiama ir vartoja
ma.

Nenoriu įsivelti į ilgas diskusijas, kel
dama šią problemą, bet taipgi negalima 
visai užsimerkti ir nematyti, kad Chica
go j e silpnina veikimą aštrus asmenišku
mas, jėgų skėlimas ir senas nepasiten
kinimas su spaudos pasielgimais. Kur 
dūmai, ten ir ugnis, ir jeigu chicagie- 
čiai gerai apsižvelgtų į vienas kitą, tai 
jie patys matytų, kad tą ugnį kursto. k

žinoma, kiekviena grupė turi turėti 
savo patriotizmą, bet sykiu reikia tuo 
pasididžiavimu apimti ir kitus brolius 
veikėjus savo šeimoje. Kritiką reikia 
vartoti atsargiai. Saviveikloje ji turi tik 
vieną reikšmę—kad privesti prie smar- 

‘ kesnio bandymo, o nė atšaldyti.
Pirmos apskrities delegatai išsireiškė 

ir kas lipk bendro meninio veikimo, 
ypatingai pageidavimą, kad būtų 
surinkta pažangaus meno istorija ir at
spausdinta dėl ateities. Toji knyga (ar
ba albumas) turėtų susidėti iš veikėjų 
vardų ir 'paveikslų visose meno ša
kose ir nušviestų jų veikimą ir dar
bus, ir turėtų būti pravesta tik su visų 
vienetų pasidarbavimu, suieškant tą me
džiagą, ir, žinoma, pinigiška parama.

Mirties upė plaukia' 
krauju, kuomet 
indijonai mušasi

Rio de Janeiro. — Birže
lio 7-tą civilis karas išsiver
žė tarpe gentės. iš 10,000 
Amazono indijonų (indėnų) 
todėl, kad indijonė mergina 
atsisakė tekėti už indijono, 
kurio ji nemyli.

Meili, linksma Urai, 14 
metų, pabėgo iš savo Xa- 
vantės indijonų kaimo arti 
Mirties upės tą vakarą, ku
rį buvo rengiamos jai su
tuoktuvės, ir apsigyveno 
prie kitos gentės, arti gyve
nančios, po priežiūra Ro
berto Butlerio, Amerikos 
protestonų misijonieriaus.

Tėvas nešioja kelines
Merginos tėvas, Atan, ku

ris skaitomas civilizuotu 
indijonų, nes jis. dėvi keli
nes, suorganizavo karo par
tiją priversti dukrą sugrįž
ti atgal. Bet gentės virši
ninkas, Urubenan, įsimaišė 
ir nusprendė pirma- vesti 
derybas su indijonų misija.

Butleris viešai prižadėjo 
apginti viršininką, kuris 
yra draugiškas baltiems 
žmonėms ir sykį buvo lan
kęs Rio. Bet kada viršinin
kas atvažiavo perkalbėti 
merginą Urai sugrįžti at
gal, jį užmušė Butlerio trys 
indijonai.

Urubenano sūnus Uru- 
tan, tapęs viršininku, nusi
movė kelines ir vedė keršto 
nuogą partiją, užmušant 
Butlerio keturis indijonus, 
ir karas prasidėjo.

Misijonierius kaltinamas
Valdžios Indijonų Ap

saugos Tarnyba bijo masi
nio laukiniškumo, kuris ga
li įvelti visą gentę, didžiau
sią Amazono šalyje.

Pulkininkas Jose Luis 
Guedes, iš Apsaugos Tar
nybos, kaltina Butlerį ne
tiesioginiai įveltu dėl Uru
benano mirties.

Mažai yra žinoma apie 
Butlerį čia. Jis nėra užsire
gistravęs Amerikos amba
sadoje ir į jo misiją tenka 
tris dienas plaukti, irtis 
valtele nuo arčiausios Ap
saugos Tarnybos.

Tie misijonieriai, iškelia
vę civilizuoti laukinius žmo
nes, patys palieka dides
niais laukiniais atsiekimui 
savo ambicijų.

J. N.

Baigiant konferenciją, delegatai už
tvirtino pereito Nacionalio suvažiavimo 
patarimą, kad ateinantis meno suvažia
vimas turėtų būti Chicagoje.

Mildred Stensler,
Meno Sąjungos sekretorė

Akmenine gėle
Toli toli, smėliuos Sacharos, 
Kaitros išdegintuos laukuos 
Dar tebevyksta gėdos karas 
Tarp užpuoliko ir aukos.
Į auksą sąžinę išmainę, 
Garuojančiu krauju girti 
Pikti Napoleono ainiai 
Mergaitę gąsdina mirtim.
Narsi duktė lauku arabu 
Pasakė viena žodi—ne!— 
Imperija iš baimės dreba, 
Sustojusi ties bedugne.
Išvydo žmonija Džamilą
Su šviesia šypsena veiduos;

, Džamilą tūkstančiai pamilo 
Ir mirčiai jos neatiduos.
Žėruoja ties kalnais Atlaso
Pražydus tropikų gėlė;
Pamilo ją visi už drąsą, 
Už ryžtą mirtį nugalėt.
Kankina kūną jos įnirtę 
Plėšrūnai, auksu šeriami;
Mergaitė nugalėjo mirtį, 
Džamila niekad nebemirs.

v Teofilis Tilvytis

ĮDOMYBĖS
Sūris laimėjo laivo mūšį

Šis nepaprastas atsitiki
mas įvyko susidūrime tarp 
Argentinos ir Urugvajaus 
laivų 1841 m. rugpjūčio 
mėn. Tai buvo žūtbūtinė 
kova. Urugvajaus laivas, 
vadovybėje Jungt. Valstijų 
kapitono John Coe, išbaigė 
kulkas, bet d&r turėjo parako, 
tačiau be kulkų vien paraku 
kariauti, nebegalima. Bri
tanijos admirolas William 
Brown, kuris vadovavo Ar
gentinos laivą, pastebėjęs, 
kad John Coe nebeturi 
šaudmenų, bandė prisiar
tinti ir nuskandinti Urug
vajaus laivą. Kapi tonas 
Coe, būdamas beviltiškoje ir 
desperatiškoje padėtyje, pa
matė ant laivo viršaus krū
va olandišku sūriu. Sūriai v w ...... -v
buvo taip kietai sudžiūvę, 
kad valgyti nebetiko, ta
čiau buvo tokio dydžio, kad 
tiko kanuoliu šovin i a m s . 
Tad jis ir panaudojo sūrius 
vietoj kulkų!

Kuomet Urugvajaus lai
vas pradėjo šaudyti sūriais, 
tai Argentinos laivo jūrei
viai nustebo ir nusigando, 
kilo panika ir pabėgo. Pa- 
sidėkojant kapitono Coe su
manumui panaudoti sūrius, 
vietoj kulkų, laimėjo šį 
keistą mūšį.

Gražuolės pagrobimui buvo 
pasiųsta 100 laivų

Giulia Gonzaga, kuni
gaikštienė, našlė iš Fondi- 
jos (Fondi), Italijos, 1513- 
1567 m., savo grožiu taip 
sužavėjo Turkijos sultoną 
Suleymeno, kad jis nu
sprendė būtinai gauti ją už 
meilužę. Bet jis gerai žino
jo, kad ji geruoju nesutiks 
su jo norais, tad ir sumobi
lizavo laivyną iš 1,000 lai
vų ir pasiuntė į Italiją su 
įsakymu pagrobti ir prista
tyti jam kunigaikš t i e n ę . 
Turkai išlipo Italijoje nak
ties metu ir tuojau pasine
šė link palociaus, kur kuni
gaikštienė gyveno. Bet vie
nas kareivis paklydo ir su
tikęs arklidės prižiūrėtoją, 
jauną vaikiniuką, pasitei
ravo kelio link palociaus. 
Vaikiščias pamanė, kad yra 
pavojinga nurodyti, kur pa- 
locius randasi. Pats užsė
dęs ant arklio nusiskubino 
link palociaus, pribudino 
kunigaikštienę ir pranešė 
apie pavojų pirma negu 
turkai pribuvo. Jis užsodi
no kunigaikštienę ant savo

arklio -h- pabėgo-Huo turkų.
Turkai, nepasiekę savo 

tikslo, sugrįžo namo.
Gražuolė kunigaikštienė 

nepamiršo arklidės prižiū
rėtojo, kuris ją išgelbėjo 
nuo nelaimės. Ant rytojaus 
kunigaikštienė įsakė nu
kirsti. ir pristatyti jai jo 
galvą. Ir įsakas buvo išpil
dytas. Galva jaunuolio bu
vo nukirsta.

SENIAUSIAS TEISMAS 
PASAULYJE

Šis teismas buvo įsteigtas 
961 metais bažnyčioje, Va- 
lencijoje, Ispanijoje. Teis
mas susirenka kas ketvir7 
tadienis, 11 valandą. Teis
mo užduotis yra išspręsti 
žemės drėkinimo reikalą ir 
vandens p a d’a 1 i n imą dėl 
dėl tam tikrų vietų, kas 
yra labai svarbu Ispanijos 
ūkininkams. Tie septyni 
teisėjai yra išrenkami pro
vincijos ūkininkų. Jie susė
dę ant minkštų velvetinių 
suolų veda ir riša iškeltus 
klausimus be jokių rekordų, 
be priesaikos, be advokatų. 
Tačiau nuspręsti klausimai, 
pagal Valencijos įpročius, 
visuomet yra pildomi. Per 
beveik 1,000 metų Ispanijos 
karaliai ir diktatoriai ban
dė panaikinti šį seną teis
mą, bet neįstengė. Ir šis 
teismas ir dabar tebegyvuo
ja. J. Bimba

Lawrence, Mass.
Lawrence gyventojai pro? 

testais privertė išvalyti du 
šulinius, kad būtų geresnis 
vanduo gėrimui.. Per ilgą 
laiką šuliniai nebuvo valo
mi.

Teko kalbėtis su viena se
nuke, jau 84 metų amžiaus. 
Ji turi vieną sūnų, kuris ir* 
gi jau 50 metų amžiaus. Be
sikalbant su ja, ji papasa
kojo tokią istoriją: Pas ją 
buvo atėjęs kunigėlis, kuris 
jai nepatiko. Mat, kunigėlis 
sakęs: Tavo dienos baigia
si, tai visus pinigus užrašyk 
parapijai. Ašgi sakau: Aš 
turiu sūnų ir jam paliksiu. 
Kunigėlis: Sūnus pats užsi
dirba. Tai aš sakau: Tegu ir 
parapija užsidirba. O mano 
pinigai liks sūneliui, kai aš 
numirsiu.

Dirbtuvė Showsheen su
manė padaryti vietą dėl pa-* 
statymo 900 automobilių. 
Ten dabar randasi krūmai. 
Geras sumanymas. Dabar 
minėtos dirbtuvės darbinin
kai neturi kur automobilius 
pasistatyti.

Vienas gudruolis bandė 
falšyvu receptu išgauti iš 
vaistinės narkotikų. Pateko, 
bėdom Tapo sulaikytas. Jis 
sako tą receptą kitas jam 
davęs.

Jau čia pat ir metinis ap
skričių piknikas. Kaip gir
dėtis, tai žmonės iš visur 
ruošiasi skaitlingai daly
vauti. Jeigu tik oras geras 
pasitaikytų, tai galėsime vi
si, seni ir jauni, gražiai ir 
linksmai laiką praleisti.

Piknikas įvyks jau šį sek
madienį, birželio 15 d. Visi 
ir visos traukite į Maple 
Parką. Atminkite, kad jei
gu ir lytų, piknikas vis tiek 

I įvyks.
Na, o praleidę apskričių 

pikniką, skubiai ruošimos 
prie liepos 4 dienos tradici
nio spaudos pikniko, kuris 
įvyks Montelloje. Ten suva
žiuos minios žmonių. Pasi
matysime, pasikalbės i m e, 
paremsime spaudą.

S. Pefnkauskas

Katmandu. — Napalio 
karalystėje viešpatauja di
delė sausra.



EUGENIJA TAUTKAITfi

Takais takeliais | didį kelią
(Tąsa)

NELEMTOJI LIGA
Po konferencijos tą patį vakarą ruo

šėmės skubiai atspausdinti atsišauki
mus, kad išvažiuojantieji į rajonus drau
gai galėtu juos pasiimti. Parėjusi na
mo (tuo laiku buvau ♦ susiradusi gerą 
kambariuką Druskininkų gatvėje — tai 
buvo atskiras namelis, vieno kambario, 
su nedideliu prieškambariu), gerai nusi
teikusi griuvau į lovą ir užmigau. Pri
kėlė mane Juozas Greifenbergeris, su ku
riuo turėjome eiti spausdinti atsišau
kimų.

Tuojau atėjo ir Karolis Požėla. Jis la
bai blogai atrodė. Paklaustas, kas yra, 
jis pasisakė sergąs. Jo nuomone, tai 
esanti viduriu šiltinė. Aš iš karto nesu
pratau, ar jis rimtai kalba, ar juokauja. 
Bet jis tvirtino, kad, deja, jau ketvirtą 
dieną sergąs, o dėl diagnozės neklystas 
—esąs pusė gydytojo. Jis dar norėjo eiti 
kartu su mumis—turėjome atlikti vieną 
uždavinį. Aš apsiėmiau jį pavaduoti. 
Paguldžiusi ji ant sofos, išeidama su 
Juozu, užrakinau. Atlikusi Karolio už
duotį, nubėgau j spaustuvę. Juozas ir 
Manė Chodosaitė dirbo išsijuosę. Aš 
prisidėjau prie jų. Dirbdama vis galvo
jau apie Karolį, ką reikės daryti, 
jei iš tikrųjų pasitvirtins jo diagnozė. 
Juozas taipgi buvo labai susirūpinęs.

Iš tikrųjų padėtis buvo gana kebli. 
Kviesti gydytojo negalėjome: pasitvirti
nus diagnozei, jis ligoni būtinai pagul
dytų į ligoninę, o tai jokiu būdu neturėjo 
įvykti. Iš mūsų partijos narių gydytojų 
nieko Kaune nebuvo.

Tuo metu pas mus užėjo tada gyvenęs 
Kaune Ignas Gaška, vienas pirmųjų Lie
tuvos Komunistų partijos kūrėjų, arti
miausias Karolio draugas. Radęs ligonį, 
jis padėjo man jį slaugyti. Kelias dienas 
mudu su nerimu stebėjome Karolį ir 
stengėmės jį gydyti pagal jo paties nuro
dymus, bet mums nesisekė: ligonis blo
gėjo, naktimis dejavo ir kartais kliedė- 
davo. Pagaliau nusprendėme šauktis 
gydytojo. Karolis pasiūlė iškviesti seną 
jo pažįstamą gydytoją Kuzmą, nors neži
nojo, kokių jis dabar pažiūrų bei politi
nių įsitikinimų. Vis tik jam atrodė, kad 
Kuzma tebeliko padorus žmogus. Šiaip 
ar taip, reikėjo rizikuoti — kitos išeities 
nebuvo. Aš turėjau atvesti gydytoją.

Nuėjau į ligonine, kur kaip tik tuo 
metu buvo primami ligoniai, užsirašiau, 
užsimokėjau.

Atėjus eilei, pasibeldžiau į gydytojo 
kabinetą.

Gydytojas Kuzma buvo vienas, prie 
prausyklos plovė rankas ir, matyt, labąi 
skubėjo, nes, visai nežiūrėdamas į mane, 
paklausė:

—Kuo skundžiatės?
Atsakiau, kad esu sevika, tik atėjau 

prašyti pagalbos savo vyrui.
—Ne,—griežtai atsakė Kuzma, vis ne

žiūrėdamas į mane.—Pas ligonius į na
mus neinu.

Kai jis, nusišluostęs rankas, atsisėdo į 
savo kėdę, aš išėmiau rašteli ir padėjau 
prieš jį ant stalo. Dar neperskaitęs jo ir 
visai nepažiūrėjęs į mane, jis vėl griež
tai, net piktai pasakė:

—Ne, ne.
Bet raštelį gydytojas vis dėlto perskai

tė. Lyg netikėdamas savo akimis, per
skaitė jį dar ir dar kartą. Paskui žvilg
terėjo į mane, vėl į raštelį ir paklausė:

—Tai karolis Požėla?
—Taip, —atsakiau.
Kuzma vis tylėjo, o aš stovėjau, sekiau 

kiekvieną jo judesį ir laukiau neigiamo 
atsakymo. Buvau pasiruošusi išeidama 
pasakyti jam porą gerų “komplimentų,” 
bet kartu jaučiau, kad jis yra keblioje 
padėtyje ir jam paprasčiausiai trūksta 
ryžtingumo. Norėdama nutraukti ne
malonią tylą, pradėjau jam pasakoti, kad 
ligonis labai silpnas, turi aukštą tempe- 
peratūrą, kad jo, kaip gydytojo ir drau
go, pagalba būtinai ir skubiai reikalinga.

—Kodėl jis čia?—staiga pakėlė akis į 
mane Kuzma.

—Taip reikia,—atsakiau.
Staiga jis lyg atsikvošėjęs pamatė, 

kad aš tebestoviu.
—Atsiprašau,—subruzdo jis, ir, priė

jęs prie manęs, padavė ranką.—Būsime 
pažįstami.

Paprašė sėstis.
• —Kaip jis gali čia gyevnti? Juk tai 
labai pavojinga-

Gydytojas susimąstęs pradėjo vaikš
čioti po kabinetą, glostydamas savo juo
dą smailią barzdelę. Aš pasakiau, kad 
jam joks pavojus negresia, kad ligonis 
tame kambaryje neprirašytas ir t. t. Jis 
gūžtelėjo pečiais ir pareiškė dabar nega
lįs eiti. Atsakiau, kad galiu palaukti, 
"kol jis priims visus ligonius. Jis pr’ašė 
duoti adresą, žadėjo vienas ateiti, bet aš 
paaiškinau, kad šito buto adreso dar pa
ti tiksliai nežinau, nes neseniai čia persi
kėliau gyventi. Jis, matyt, suprato ma
no išsisukinėjimus ir liepė palaukti.

Išėjau į laukiamąjį, susiskaičiau, kiek 
ligonių, ir pasiryžau 'apsišarvuoti kant
rybe, bet visai netikėtai pamačiau tarp
duryje gydytoją, apsivilkusį paltu, su 
skrybėle rankose. Ant sulenktos rankos 
jis buvo pasikabinęs lazdelę. Jis linkte
lėjo man galva, o ligonius paprašė pa
laukti: grįšiąs už valandos.

Taip jie susitiko. Karolis buvo sujau
dintas, ne mažiau susijaudino ir Kuzma. 
Jis stebėjosi Karolio drąsa, užjautė jį. 
Klausimus, i kuriuos Karolis negalėjo 
atsakyti, nuleisdavo juokais. Siūliau 
jam išgerti su mumis puodelį arbatos, 
bet jis atsisakė, pasiteisindamas, kad li
goniai laukia.

Karolio nusistatytą diagnozę gydyto
jas patvirtino. Karolis išdidžiai žvilgte
lėjo į mane ir juokaudamas vėl pasakė, 
kad jis esąs pusė gydytojo, nors žmona to 
nepripažįstanti.

Kuzma prirašė receptų, nurodė, kaip 
slaugyti ligonį, kuo maitinti, atsisvei
kindamas liepė man, jeigu reikės pagal
bos, vėl kreiptis į jį. Išėjo jis iš mūsų 
lūšnelės lyg apsipratęs, nebe taip susi
jaudinęs. Tur būt, pajuto, kad ir čia, 
gilioje palėpėje, kovojama už gyvenimą.

Po šešių savaičių mūsų ligonis ėmė 
sveikti. Dar patale sėdėdamas, jis pra
dėjo dirbti. Prie jo lovos dažnai vykdavo 
CK biuro posėdžiai.

Dar po poros savaičių mes, Karolio ar
timieji draugai, džiaugėmės jo pagijimu. 
Nors ligos pėdsakai dar buvo jaučiami, 
jis to nepripažindavo, laikė save visai 
sveiku ir pradėjo daug dirbti.

Tuo metu “Tiesa” ėjo reguliariai, 
spaustuvė jau dirbo be pertraukos. Ka
rolis — tos spaustuvės organizatorius— 
buvo tuo nepaprastai patenkintas. Man 
pasisekė prirašyti jį savo naujame kam
baryje, ir aš vėl ruošiausi vykti į rajo
nus. Karolis džiaugėsi, kad manęs ne- 
bevaržo jo liga, kad jau vėl galiu akty
viau įsijungti į komjaunimo darbą, sakė
si labai nesmagiai jautęsis, kai, jam ser
gant, buvau pririšta prie namų. Dabar, 
nors ir sunku buvo skirtis, nes nežinia, 
grįšiu ar negrįšiu, Karolis vis tiek buvo 
patenkintas, kad aš važiuoju “į liaudį,” 
kaip jis sakydavo.

Juozas Greifenbergeris išvyko į Suval
kijos rajoną, o aš į Šiaulius. Pravedusi 
susirinkimus Šiaulių miesto kuopelėse, 
nuvykau į Guberniją pas Kazį Preikšą. 
Jo namie neradau; labai širdingai priė
mė mane jo motina ir sesutė, prašė pa
laukti. Greitai parėjo Kazys, kaip visa
da linksmas ir nieko nebojantis. Į ma
no klausimą, gal aš ne laiku atėjau, jis 
tik numojo ranka ir pažadėjo man su
šaukti komjaunuolių kuopelės susirinki
mą paskirtoj vietoj.

Susiri n k o m e stačiatikiii kapinėse. 
Oras buvo ši kartą mums nepalankus, li
jo. Pasislėpę po medžiais, susirinkimą 
vis tiek p ra vedėme. Papasakojau kom
jaunuoliams apie įvykusią visos Lietuvos 
Komjaunimo konferenciją ir apie mūsų 
uždavinius plečiant darbą darbininkų 
jaunimo tarpe, apie jaunimo sekcijas 
prie profsąjungų ir darbą kaimo jauni
mo tarpe, apie tolesnius komjaunimo už
davinius.

PIRMIEJI ŽEMAITIJOS 
KOMJAUNUOLIAI

Tą kartą keliavome su Zone Pieštiny- 
te (dabar personline pensininkė, gyvena 
Žemaitijoje). Auštant išlipome Mažei
kių stotyje, siaura gatvele pasukome į 
priemiestį ir sustojome prie nedidelės 
trobelės. Zonė Pieštinytė (Blinda), par
tijos Šiaulių rajono kurjerė, tris kartus 
pabeldė į langinę. Mus įleido aukštas, 
liesas vyriškis. Zonė, ištraukusi iš savo 
pintinės didelį pundą literatūros, padavė 
jam. Jis tuojau išnešė jį į prieangį ir 
netrukus grįžo. Viskas vyko nepapras
tai greitai ir be žodžių.

(Bus daugiau)
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KAS STOJA MOKYTIS?
Rašo J. Chlivickas

spindulio” artelės kolūkie
čio sūnų Vidmantą Kažu- 
kauską, ir Ramygalos rajo
no kolūkiečio dukterį Vita
liją Žiūraitę, ir daugelį ki-

— Dabar apie mokslą ir 
negalvok! ■— pareiškė Pet
rui motina, sužinojusi, kad 
tėvas žuvo fronte. Pasakė 
ir apsiverkė. Bet Petras ne
nusiminė. Jis žinojo, kad 
galima dirbti ir mokytis.

Jo motina pradėjo dirbti 
sandėlyje, o pats Petras Jo- 
kūbauskas įsidarbino Aly
taus gaisrininkų draugijoje. 
Laisvu nuo budėjimo laiku 
jis ruošė pamokas, vakarais 
lankė mokyklą ir tokiu bū
du baigė Alytaus gimnaziją.

Pereitų metų rudenį, kai 
jis stojo mokytis į Kauno 
Politechnikos institutą ir 
pagaliau tapo studentu, 
Petras prisiminė motinos 
žodžius: “Apie mokslą ir 
negalvok!”. Ne, Petras visą 
laiką svajojo mokytis ir da
bar, stojęs į mechanikos fa
kultetą, pradėjo atsidėjus 
studijuoti mašinų gamybos 
technologiją.

Institute jis susipažino su 
pirmojo kurso studentais, 
tokiais pat darbo žmonių 
vaikais. Panevėžio šaltkal
vio Vežikausko duktė Geno
vaitė šiuo metu studijuoja 
tekstilės pramonės techno
logiją. Kauno “Gerovės” in
validų artelės vulkanizato- 
riaus sūnus Juozas Bara
nauskas — hidrotechnikos 
fakulteto studentas.

Kauno Politechnikos ins
tituto, kaip ir kitų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų (o viso 
jų yra 12) durys plačiai ---- -------------------c
pravertos darbininkų, vals-1 auklėtinius galima sutikti 
tiečių ir tarnautojų vai- Leningrado, * Minsko, 
kams. Erdviose instituto vos, Rygos, Penzos, Kalu- 
auditorijose galima sutikti gos, Astrachanės įmonėse ir 
ir Utenos rajono “Saulės net tolimajame Sachaline.

Kas metai daugėja Poli
technikos instituto studen
tų skaičius. Jei pirmaisiais 
pokario metais šioje aukš
tojoje mokykloje studijavo 
iš viso apie du tūkstančiai 
studentų, tai šiais metais jų 
skaičius pasiekė 3650.

Įdomi yra Politechnikos 
instituto studentų naciona
linė sudėtis. Iš 3650 studen
tų — 3100 lietuvių tautybės, 
o kiti — įvairių kitų tauty
bių atstovai: rusai, lenkai, 
žydai, baltarusiai, ukrainie
čiai, latviai, gruzinai, ar
mėnai ir kiti.

Kas metai Politechnikos 
institutą baigia didelis jau
nųjų specialistų skaičius. 
Pirmaisiais pokario metais 
(1946 metais) institutą bai
gė tik 27 inžinieriai, o 1956 
metais — 531, o praeitų me
tų pabaigoje inžinierių di
plomus gavo 567 jaunuoliai 
ir merginos. Vargu ar šiuo 
metu galima Lietuvoje rasti 
tokią įmonę ar statybą, kur 
nebedirbtų inžinierius, bai
gęs Kauno Politechnikos in
stitutą. Juk per pokario lai
kotarpį institutą baigė 2233 
jauni specialistai. Dirba jie 
ne vien Lietuvos įmonėse, 
bet ir įvairiose Tarybų Są
jungos srityse. Institutų
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sarį ir vasarą gontais buvo 
aplengta dar 12 visuomeiu^ 
nių pastatų. Į artelės val
dybą kreipėsi taip pat ne
mažą kolūkiečių, prašydami 
išskirti medžiagą stogams 
dengti. “Šiaudiniams sto
gams ateina galas,” džiaug
damiesi sako kolūkiečiai, 
žiūrėdami į naujus, puikius 
stogus.

laikraštyje

PAS PANEVĖŽIO 
LITERATUS

PANEVĖŽYS. — Mato 
Grigonio, Vandos Vabalie- 
nės, Stepo Kosmausko, Eus
tachijaus Aukštikalnio, Jo
no Dičiaus ir kitų vietos 
jaunų rašytojų pavardes ži
no ne tik panevėžiečiai.

Šiais metais literatūros 
sekcijos veikla žymiai pa
gyvėjo, pasidarė įvairesnė, 
į jos- narius priimta daug 
naujų žmonių. Reguliariai 
ruošiami literatūriniai va
karai mokyklose, įmonėse, 
daromos išvykos į kolūkius. 
Vietos literatai keičiasi vi
zitais su Kauno ir Šiaulių 
rašytojais. Du kartus per 
mėnesį miesto
spausdinami literatūriniai 
puslapiai ar 
kampeliai, kuriuose skaity
tojai randa geriausius vie
tos literatų parašytus kū
rinius.

Neseniai sekcijos valdyba 
suruošė pirmąjį mieste lite
ratūrinį penktadienį. Jame 
dalyvavo ne tik sekcijos na
riai, bet ir mokytojai, lite
ratūros mėgėjai. Sekcijos 
narys mokytojas J. Skaute- 
ris perskaitė du savo apsa
kymus “Tėvą” ir “Ne tą 
laišką”. Klausytojai gyvai 
apsvarstė šiuos apsakymus, 
pateikė autoriui daug klau
simų.

Tokius penktadienius nu
matyta rengti kas mėnesį.

literatūriniai

Kai kurie Jungtinių 
Tautų darbai
Viena indžekcija išgydo

Fiji salų centrinės medi
cinos mokyklos Jungtinių 
Tautų Pasaulio Sveikatos 
Organizacijos daktaras at
siuntė sekančią žinutę. Vie
na jo pacientė, vyresnio 
amžiaus moteris, buvo taip 
serganti apkrėstom žaiz
dom nuo šiurkščių žolių, au
gančių tropiniuose kraštuo
se, kad ji negalėjo nei paei
ti, nei dirbti. Jis jai davė 
“stebuklingo” penicilino in- 
džekciją ir paėmė iš jos už 
tai 19 centus.

Kai daktaras antrą kariką 
ją patikrirto po trijų savai
čių, niekaip negalėjo SU

N ar-

ŠIAUDINIAMS STOGAMS 
ATEINA GALAS

Zarasai. — Praėjusiais 
metais eilėje kolūkiečių na
mų ir visuomeninių pastatų 
šiaudiniai stogai buvo pa-

LIEPOS (JULY)

[vyks Tradicinis Lietuvių Sąskrydis

LAISVES PIKNIKAS
Bus Dvi Dienas, Penktadienį ir Sekmadienį

Į kuri suvažiuos ne tik iš Bostono apylinkės, bet ir iš tolimesnių miestų, nes 
tą savaite visoje šalyje fabrikai nedirba, žmonės turi laiko plačiau pasivaži
nėti ir tąja proga daugelis norės dalyvauti šiame spaudos piknike.

Piknikas bus laikomas gražiajame pušyne:

~i LIET. TAUTIŠKO NAMO PARKE
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Dovanos prie įžangos bilieto perkant iš' anksto. Pasinaudokite dovanų pro
ga, įsigykite bilietą iš anksto. Įžanga tik 50c. Paskirta 10 piniginių dovanų.

Puiki Meninė Programa:

Montello Trio
Rožė Stripiinis

Alb. Potsus ir Wm. Yuod eikis

Vyrų Grupė
Vadoavujant Alb. Potsus

Broliai Saukai
Benny ir Edward

Smuiko ir Akordiono duetas

Namie Gaminti Valgiai
Širdį Gaivinanti Gėrimai

Art Mason’s Orchestra Šokiams
Penktadienį prasidės 11 valandą ryto ir tęsis iki 11 vakaro. Muzika nuo 
3:30 p. m. Programa prasidės 5:30 p. nu Sekmadienį prasidės 1 p. m.

Muzika nuo 5:30 p. m.

liau po ilgų ieškojimų jis 
ją staiga pamatė ant stogo 
begaudančią žuvis.
Pasiimkit savo automobilį 
į užsienį

Ateityje bus daug leng- ■, 
viau ir maloniau keliauti 
nuo vienos Europos sosti
nės į kitą savo automobiliu. 
Vienas iš Jungtinių Tautų 
projektų yra kelrodžių ir 
signalų suvienodinimas ir 
kitokie palengvinimai. Au
tomobilių judėjimui paleng
vinti keliai bus padaryti 
saugesni, sienų kontrolė bus 
laisvesnė. Tas įgalins arti
mesnius santykius tarp Eu
ropos kraštų, ir turistai bus 
šilčiau sutinkami.

’ Jau 33 kraštai šį plilną 
ratifikavo. Planas bus vadp 
namas Convention on Road 
Traffic.
Pusė žmonijos 
nemoka skaityti

Šioje mokslinių išradimų 
ir beribės erdvės žmogui 
atidarymo eroje yra sunku 
tikėti,.1 kad beveik pusė pa
saulio žmonių negali nei 
skaityti, nei rašyti. Tačiau 
pagal “Vidurio šimtmečio 
pasaulio beraščių”, neseniai 
UNESCO išleistą knygą, 
taip iš tikrųjų ir yra.

Ši Jungtinių Tautų orga
nizacija yra pasišventusi 
priverstino pradžios mo
kyklos mokslo pravedimui. 
Nežiūrint to, kai kuriuose 
Afrikos, Vidurio Rytų ar 
Azijos kraštuose yra nuo 
80 lig 100 procentų visišku 
beraščių.
Prarasta miško augmenija

Kaip išsaugoti miško aug
meniją, yra vis auganti 
problema. Yra nustatyta, 
kad mažiau kaip 20 procen
tų apdirbto miško, tepasie
kia vartotojus. Jungtinių 
Tautų Maisto ir Žemės Ūkio 
Organizacija (FAO) kovai 
su miško gaisrais suruošė 
kursus, kuriuos lankė 18 
kraštų miškininkai, studi
juodami Amerikos meto
dus, kaip apsaugoti miškus 
nuo gaisrų.

Šios organizacijos chemi
jos komitetas nurodė meto
dus, kaip paversti neišnau
dotas miško ir pramonės 
žaliavas į dėžes ir statybinę 
medžiagą. Neseniai iš nesu- 
haudotų tropinių miškų bu
vo statomi prefabrikuotf Cha
mai ir gabenami į Burmą, 
kad palengvinus šio kraMo 
gyvenamų namų krizę.

Common Council



New Jersey naujienos
Paskutinį šeštadienį ge

gužės mėnesio įvykęs drau
giškas išvažiavimas pas 
draugus Churlius į Patten- 
burg, N. J., nebuvo skaitlin
gas. Tačiau suvažiavę pra
leido laiką draugiškoje nuo
taikoje prie valgių ir gėri
mų visą dieną. Diena buvo 
graži ir šilta.

Draugai Churliai su kai
mynių pagalba žolę nupiovė, 
stalų parūpino. Atvykusieji 
prie įvairių valgių, ypatin
gai pieno, sūrių ir šiltos ka
vutės, pasisakė, kad jie pa
geidauja daugiau tokių iš
važiavimu.v

Ir kuomet įžangos nebu
vo, tai atsikreipta, kad su- 
vykę sumestų pagal išgalę 
lėšų padengimui ir kas liks, 
tai bus parama “Laisvei”. 
Surinkta $126, ir, padengus 
lėšas, likusieji $63 perduota 
tam, kam skirta. Aukojo po 
$10: Bimbai iš Paterson, N. 
J.; A. S. Matuliai ir Radu
siai; A. Zavišius $15. Po $6: 

^Lukaičiai, Žalkauskai, Ka
lanta, Pociūnai ir Simonai. 
Po $5: Kunickas, Appan 
Ahanaitis, J. J. Augučiai ir 
Churliai. Waresonas ir Ki- 
ceina po $4. Po $3: Abraitis 
ir Gasparaitienė. Vėliau at
vykę Mizarai ir Bukniai 
pridėjo $12. Ačiū visiems už 
gražią paramą, ir atleiskite, 
jeigu kurių pavardės ne taip 
skamba,, kaip reikėtų, arba 
keno praleista.

Šiame išvažiavime visą 
darbą aukojo draugai Chur
liai. Jie aukojo veltui ir sa
vo naujai įsigytą farmą. Jų 
dukrelė Ruth dirbo visą die
ną svečiam patarnaudama. 
Ir jie kviečia tuos, kurie 
mylite praleisti atostogas, 
atvykti į jų ūkį. Kambariai 
švarūs, šiltas vanduo, vieta 
graži ir kaina prieinama.

Užuojauta draugam Žu- 
Mm, Elizabeth, N. J. Jų 
motina po sunkios ir įkirios 
ligos išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. Velionės Onos Stane- 
lienės neteko asmeniškai 
pažinti. Vėlesniais laikais 
ji nedalyvavo mūsų paren
gimuose, gal dėlei sveika
tos sumetimų. Bet jos duk
ra ir žentas pilnai ir gražiai 
darbuojasi pažangiame mū
sų judėjime. Jie seka moti
nos takais ir jie verti už tai 
pagarbos. Jos palaikai buvo 
sudeginti. Tai jau bus antra 
moteris, kiek man žinoma, 
sudeginta Lindeno krema- 
torijoje. Pirmutinė buvo 
draugė Stelmokienė.

Mes sakome, kad kunigai 
jtra pasiturinti. Bet gegu
žes mėnesį Jersey City po- 

J)ažnytinėje svetainėje buvo 
Suruoštas banketas para
mai kunigo Barkausko iš 
Hoboken, N. J. Banketo 
rengėjai sako, kad kunigas 
Barkauskas biedniokas-, ne
turintis bažnyčios ir sun
kiai verčiasi. Svečių, sako
ma, buvo apsčiai. Rodoso, 
banketą ruošė kunigo moti
na Barkauskienė

Well, tai šį sekmadienį 
bus priešseiminis LDS Tre
čiosios Apskrities piknikas 
Great Neck, N. Y. Mes, n.ew- 
jersiečiai, nesame lankstūs 
toliau nuvykti nuo namų. 
Bet turime prisiminti, kad 
šis piknikas ir jo pelnas 
skiriamas kuopų delegatam, 
kurie vyks į LDS seimą 
Pitsburgh, Pa., liepos mė
nesį, ir jei norime, kad kuo
pų delegatai gautų po ge
resnę dalį, tai vykime į pik
niką ir padarykime jį visa
pusiai sėkmingu. Prisimin
kite ir tą, kad gautą me
džiagą, surištą su seimu, 

prisiųskite prieš pikniką ar
ba priduokite piknike.

Laiškuose iš Lietuvos se
nesnės kartos lietuviai nu
siskundžia s u sveikatos 
blogumais. Vėžys, širdies 
atakos ir vis prašoma nuo 
šių ligų gyduolių. Bet jie 
nepagalvoja, kad gyduolėms 
pasiųsti reikia daktaro re
cepto, be jo jų negalima 
gauti.

Pilietis

Brockton, Mass.
Pranešu, kad aš iš ligoni

nės jau sugrįža ir randuosi 
namie. Atrodo, kad viskas 
bus gerai. Laisvėje buvo 
pažymėta, ant pirmo pusla
pio birželio 6 d., kad krau
jas pasiliejo per nosį ir bur
ną. Turiu pažymėti, kad 
kraujas man pasiliejo tiktai 
per nosį. Ir, žinoma, pasi
taikė vidurnaktyje, tuo bū
du pats bandydamas jį su
laikyti, gana pavėluotai su
skubau ieškoti pagalbos. To
dėl kraujo daug nubėgo. 
Bet svetimo kraujo nereikė
jo. Už keleto savaičių vis
kas bus gerai.

Geo. Shimaitis

Worcester, Mass
Smulkios žinutės

Jau kelinta savaitė sve
čiuojasi Pupiai iš Los Ange
les. Calif., pas Justiną Ka
razijas. Tai Karazijienės 
brolis su žmo^a. Jie apie 30 
metų kaip šį miestą apleido. 
Sako, lėktuvu atlėkė tą tolį 

nės sesuo Rauktienė sun
kiai sirgo, tai ir atsiskubi
no čia pavakacijauti. Aplan
kė Liet. Sūnų ir Dukterų 
Draugijos susirinkimą, ir 
kas sekmadienis atlanko 
gražųjį Olympia Parką. Tai 
malonūs svečiai.

Jonas Skliutas buvo pasi
davęs ligoninėn porai savai
čių. Dabar jau sugrįžo, bis- 
kį pagerėjęs, bet nedrūtas.

Birželio 7 d. liko palaido
tas laisvai Jonas Endzelis. 
Tai buvo senas laisvamanis, 
tautininkas.

Birželio 10 d. palaidota 
taipgi laisvai Pocienė, Jono 
Pociaus žmona. Jie yra 
“Laisvės” skaitytojai per il
gus laikus ir pažangių pa
rengimų lankytojai. Velio
nė prigulėjo prįe L.S. ir D. 
Draugijos. i

Massachusetts pažangių 
organizacijų apskričių me
tinis piknikas įvyks birželio 
15 d. Jis bus šaunus. Tai 
svetinga sueiga lietuvių iš 
visos valstijos miestų ir 
miestelių, dar ir iš toliau, 
kad pasimatyti, pasikalbėti, 
pasigėrėti gražia gamta, iš 
po žiemos nuobodulius už
miršti. Važiuokime ten visi.

Birželio 9 d. LLD 11 kp. 
mėnesiniame susirinkime li
ko išrinkta šie darbininkai 
dėl didžiojo spaudos pikni
ko liepos 4 d. Montelloje: 
J. Skliutas, V. Žitkus, J. 
Senkus, P. Sadauskas, J. 
Jeskevičius, E. Kąnapkienė, 
A. Vosylienė, H. Kalakauš- 
kienė ir O. Stankienė. Taip 
pat kuopos moterys narės 
pasižadėjo skanumynų pri
kepti dėl pikniko ’ ir dėžę 
laimikiui pagaminti. Taipgi 
moterys, kurios pernai dir7 
bo kuknioje, rimtai pastebė
jo, kad nėra pavaduotojų ir 
maisto daug sykių trūko, 
lauk, kol daugiau dastatys. 
Tai nepateisinama klaida iš 
pikniko gaspadorių.

5 p.**Laisve (Liberty)*-Penktad., birž. (June) 13, 1958

Binghamton, N. Y.
Gražiai palaidotas 

John A. Wellus
Gegužės 21 dieną iš Las- 

kowskio koplyičos tapo pa
lydėtas į Glenwood kapines 
amžinam poilsiui John A. 
Wellus.

Jonas Wellus buvo kilęs iš 
Lapkalnės kaimo, Tryškių 
parapijos. Išgyvno 75 me
tus. Į Ameriką atvažiavo 
1905 m. ir laikinai apsigy
veno Bostone. Kiek vėliau 
persikėlė gyventi į Brookly- 
na ir 
komis 
metu.

su mažomis pertrau- 
ten gyveno iki 1951

1951 m. liepos 26 d. Jo
nas suėjo į porinį gyvenimą 
su Ona Girniene ir nuo to 
laiko persikėlė gyventi į 
Binghamton, N. Y. Vienok 
Jonas negalėjo bei neturėjo 
progos ilgai gyventi su žmo
na Ona, nes jo pasikarto
janti nervų suirimo liga 
privertė jį pasiduoti į New 
York State ligoninę, kurioj 
jis išbuvo virš 3 metų su 
maža pertrauka.

Į Jono laidotuves buvo 
prisirinkęs gana gražus jo 
draugų, kaimynų ir pažįs
tamų būrelis, nors ir buvo 
dirbama diena, kurie jį pa
lydėjo į amžiną atilsį. Jono 
karstą puošė gražių 
gėlių vainikai nuo jo drau
gų ir artimųjų.

Prie karsto ir ant kapinių 
tam tikras ceremonijas at
liko Rev. Walter Reado. Ko
dėl tas buvo padaryta, kol 
kas nėra žinoma.

Atsiskirdamas iš gyvųjų 
tarpo, Jonas paliko liūdesy

gyvų

pieštieji paveikslai man vi
sai nepatinka, o paklausk 
jų kainos! Matomai, yra' 
visokių žmonių: gerų ir 
tik doleriais prikimštomis1 
kišenėmis, 1 kurie perka mo
kėdami po kelis šimtus ar 

„__ ... .....v...... (318 W. Broadway) ir čia'net tūkstančius dolerių už
žmoną Oną, dukterį Birutę I prisipildys. Tas yra atšau-! 
ir artimuosius ir draugus, 
kurių jis turėjo daug.

Mr. Laskowski, varde žmo
nos Onos, pakvietė visus pa
lydovus į jos namus 252 
Chenango St., kur buvo vi
si gražiai priimti ir pavai
šinti. 

Ilsėkis, Jonai, amžinai, 
užbaigęs savo gyvenimo ke
lia ! Lai

M. Kazlauskienė

širdingiausia padėka 
visiems

Man sunku surasti tin
kamu žodžiu, kad išreikšti c V 7

padėką visiems giminėms, 
draugėms ir draugams už 
simpatiją, užuojautos laiš
kus, atvirutes, kurių ga
vau daug ne vien tik iš vie
tinių draugų, bet ir iš kitų

’! miestų.
Dar kartą tariu širdingą 

padėką jums, brangūs drau
gai ir draugės, kurie bet 
kuo prisidėjote prie Jono 
laidotuvių ir manęs surami
nimo. .

Tu ilgai sirgai ir kančias 
kentėjai atskirtas nuo mūs’ 
visu.v

Mes Tave geibėjom, kiek 
tik galėjom, ir troškom, kad 
būtum sykiu.

Bet mirtis žiaurioji tokia 
galingoji išskyrė Jus amži
nai.

Mes likom liūdėti ir Ta
vęs gailėti su skaudančiom 
širdim.

Ilsėkis, Joneli, šios šalies 
žemelėj per amžinas dienas.

Mes Tave lankysim ir ka
pą dabinsim raudonomis gė
lėmis.

Žmona Ona,
Duktė Birute, 
Giminės ir Draugai

Cleveland, Ohio
širdingiausia padėka

Gerbiami Draugai ir 
Draugės, banketo dalyviai. 
Mes reiškiame padėką už 
šiltus linkėjimus. Ta maloni 
pagarba suteikė mums daug 
energijos. Dar kartą ačiū 
visiems ir visoms

Petras ir Ona Rodgers 
(Redakcijos pastaba: 'Atlei
site už apleidimą daugybės 
vardų, kuriems atskirai dė
kojate. Taupome laikrašty
je vietą.).

Klubiečių susi rink im as
Moterų Klubo susirinki

mas įvyks birželio 19 d. LDS 
Klubo patalpoje. Pradžia, 
kaip ir paprastai, 11 vai. 
ryte. Tai jau ‘bus paskutinis 
šį pavasarį x susirinkimas. 
Paskui bus porai mėnesių 
pertrauka. Malonėkite visos 
narės dalyvauti.

LDS Seimui pasiruošimai
Vietinė L.D.S. 55 kuopa 

geg. mėn. susirinkime išrin
ko 8 delegatus. Jais yra: 
Jonas ir Ona Eitučiai, Wal- 
teris ir Marjona Karsokai, 
Juozas Petraus, Julius 
Krasnickas, Ona Rodgers ir 
Mardžė Martin. Taipgi 

BOSTON, MASS
Visi į Maple Parką! Ijų pieno paroda. Po valan- 

Birželio 15 d., sekmadienį, dą praleidau abiejose paro- 
kam tik galima pasiekti, dose.
vykime į Lawrence (Me- mos ir jų pienas vartoja- 
thuen), Mass., esantį gražų | mus maistui, o teliukai už- 
parką. Iki šiol oras dėl i auginti į karves ar dėl jau- 
maudymosi buvo šaltokas, o tienos irgi labai svarbūs 
piknikauti tai labai geras, maisto atžvilgiu, bet tie nu
neš mūsų gaspadinės su 
puikiai paruošta karšta ka
va sušildo.

Buvo kalbėta, kad auto
busas iš Brocktono važiuos 
ir gal nepilnas būdamas už
suks pro Liet, Pil. Klubą

Birželio 15 June
INDIAN GROVE DARŽE

Karvės yra melžia- čia bus skanūs pietūs, kuriuos duosime 1-mą vai.

Hartfordo Laisvės Choras 
duos gražią dainų programą tėvų pagarbai

Atvyks svečių iš New Yorko, Bostono 
ir gal iš Worcesterio.

Bus Muzika Pasišokti
Kviečiame vietinius irgi dalyvauti.

Rengia Vietiniai Draugai.

k i a m a, nes monteliškiai 
perpildė jį savais žmonėmis, 
norinčiais gamta grožėtis ir 
su iš visos Massachusetts 
valstijos suvykusiais drau
gais Maple Parke pasima
tyti. Taigi būtų gerai, kad 
iš Bostono važiuojantieji 
užsuktų (mašinoj vietos tu
rint) pro klubą ir iš ten au
tobuso belaukiančius paėmę 
nuvežtų į Methueną.

Pora savaičių atgal Liet. 
Pil. Klubas, Cambridge’u j-e, 
turėjo susirinkimą. Iš visų 
susirinkime buvusių disku
sijų ir tarimų klubo reika
lais . bei visuom e n i n i a i s 
klausimais labiausiai man 
patinka vienas nutarimas, 
būtent: Perskaičius laišką, 
kuriame klubas kviečiamas 
dalyvauti Amerikos Lietu
vių Kongrese Bostone, na
rių dauguma pasisakė prieš 
dalyvavimą tame karo 
kurstytojų, bandančių par
duoti Lietuvą bil-e kapita
listinei valstybei, kad tik 
atgavus prie Smetonos tu
rėtas šiltas vietas, rengia
mame vardan Amerikos lie
tuvių kongrese. Dar kartą 
C a m b ridge’aus pažanges
nieji ir savo tėvų gimtinę 
mylintieji lietuviai parodė, 
kad fašistuojanti elementai 
jų už nosies nevedžios po vi
sokių dykaduonių išperėtus 
kongresus. Tai yra pavyz
dingas ir pagirtinas pasiel
gimas, kuris turėtų padrą
sinti ir kitas organizacijas 

klasėsišstoti prieš darbo 
išnaudotojus.

vyksta 
(piešė- 
Garde-

Šiomis dienomis 
pavasarinis artistų 
jų, tapytojų) Boston 
ne festivalis, o Boston Com
mon karvių su lėliukais ir 

liuosnoriai apsiėmė daly
vauti M. Žebrys. Tai dar 
vieno trūksta, kad kuopa 
turėtų pilną delegatų skai
čių. Gal netrukus atsiras 
dar vienas liuosanoris, ku
riam, aišku, kuopa suteiks 
mandatą.

Turint tokį gražų delega
tų skaičių, kilo sumanymas 
suruošti jų išleistuvių po
būvį. Pobūvis su puikia va
kariene tik už $1 ypatai 
įvyks birželio (June) 21 die
ną, Klubo svet., 9305 St. 
Clair Ave. Pradžia 6 vai. 
vakare. Kviečiami ne tik 
L.D.S. nariai, bet ir pašali
nė publika atsilankyti ir 
linksmai vakarą praleisti. 
Po vakarienės tęsis šokiai 
prie A. Pleikio orkestro.

L.L.D. suvažiavimui kol 
kas yra išrinktas tik vienas 
delegatas J. Žebrys. Jį iš
rinko 15-tos Apskrities kon
ferencija. Bet netrukus 
įvyks vietinių kuopų 22-ros 
ir 190-tos sus., kuriuose, be 
abejonės, bus išrinkti dele
gatai atstovauti kuopas. 
Kadangi Pittsburgas tik 
už kelių kalnelių nuo Cleve- 
lando, tai reikia tikėtis, kad 
atsiras nemažai narių* no
rinčių jame dalyvauti.

nupieštą ir be paaiškinimo 
nesuprantamą, neįžiūrimą 
vaizdą.

Tokia mano kalba, žemi
nanti artistų sukurtus pie
šiniuose vaizdus, gal kam ir 
nepatiks. Tačiau reališkai 
žiūrint į dabartinę pasauly
je esančią ekonominę (ne
darbo) politinę (civilinius 
bei tautinius karus) pyktis 
ima, matant tiek daug ener
gijos eikvojant, prastai kal
bant, kaip vištos koja patep- 
liotus paveikslus begami- 
riant. Gaila, kad daug jau
nų žmonių praleidžia ilgoką 
laiką tam darbe, o pelno iš 
jo neturi, tikslo neatsiekia... 
Mano supratimu, tą amatą 
reikėtų palikti pensijonie- 
riams, kurie pasišalina nuo 
naudingo užsiėmimo.

Taipgi vakarais Bostono 
miesto parke būna* koncer
tai. Keliolikos tautų me
nininkai juose dalyavuja. 
Rodos, birželio 17 dienos 
vakare dalyvaus ir lietuvių 
Onos IVaškienės vadovauja
ma grupė.

Pandėlietis

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.)

Mos esamo gavę nuo Intourist Iš Maskvos oficialų leidimą siųsti pakus tiesiai į visas USSR respublikas.
JŪS GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS

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

Paka: gali būti asmeniškai pristatomi arba ^atsiunčiami oer _>6štą.
Atdara kasdien nuo 9 A.M. iki 6 P.M. Sekmadieniais iki 4 P.M. Mūsų klientų 

patogumui skyriai yra atidaryti sekamose vietose:
632 W. Girard Ave.
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8818

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

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

Clevela'ndo spaudos 
piknikas

Čionai noriu tik priminti 
jo datą,, kad jis šiemet 
įvyks birželio 29 dieną Ja- 
sūnų piknikų darže. Šio 
pikniko surengimui yra iš
rinkta gana skaitlinga ko
misija, kuri, aišku, su laiku 
pateiks daugiau žinių apie 
tą svarbų įvykį.

X žebrys

Miami, Fla.-
Gavau laišką nuo savo ar

timo draugo Leono Tilviko 
iš savo senos tėvynės Easto- 
no. Draugas parašė, kad 
šiai\ metais išmirė daug 
mūsų artimųjų draugų ir 
gerai pažįstamųjų žmonių. 
Mirė F. Malkaitis, J. Meš
kauskas, P. Pranevičia, J. 
Tarvidis, Bružienė ir Pui- 
dienė — visi sulaukę maž
daug iki 70 metų. Taipgi vi
siems plačiai žinomas mirė 
Martin Lynčius, sulaukęs 
94 metų. Jį pakirto nelaba-

uurturfHirmininaiiinim)uiffliiruįiriiuujiuuiiiui»iiiiiiii»iiunn rgyj 

New Haven. Conn
/

PAGERBKIME TĖVUS!
Sekmadienį

Avalon,, N. J, — Pokylis!
PAS JUOZĄ IR ELZBIETĄ BEKAMPIUS

Jie ruošia puikius pietus savo vasariniame 
režorte sekmadienį

Birželio 22 June
Jie kviečia į šį šaunų pokylį ne tik philadelphie- 

čius, bet ir iš Didžiojo New Yorko ir iš New Jer
sey valstijos savo draugus, pažįstamus ir visus norin
čius susipažinti atvykti į šį pokylį.

Tuojau išsikirpkite antrašą ir kelrodį ir rengiatės 
vykimui Į gražų pajūrį linksmai praleisti sekmadienį. 
Beje, kuriems laikas leidžia, galite atvykti anksčiau 
ir pabuvoti čia visą savaitgalį. Nakvynę čia turėsite 
puikią. Taipgi galite čia praleisti ir ilegsnes vaka- 
cijas ganą prieinama kaina. ..

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

KELRODIS: Iš New Yorko ir New Jersey važiuokite No. 9 j 
keliu. Arti Avalon pamatysite elektrinę iškabą AVALObJ; čia 
pasukite j kairę; pavažiavę pamatysite kairėje pusėje aukštą juo- j 
dą kamjną ir važiuokite link jo, prieš jį rasite 2 aukštus namus, į 
tai čia ir bus 147 13th St. t

Iš Pennsylvanijos važiuokite No. 50 keliu link Wildwood ir 
įvažiuosite į No. 9 kelią, 8 mailės prieš Avalon. Iš 9-to kelio 
tėmykite kaip aukščiau nurodyta.

......................................................................... . .........iiiriiiiiiniiiniinimTi .....

a , u.... i *!■<»,,

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

Phone: YU. 2-0880. 832 Fillmore Ave., Buffalo 6, N. Y. MOhawk 2671
I lbh> .ill > jji fc—fc—M

sis vėžys. Lai būna jiems vi
siem lengva Dėdės Šamo že
melė.

Kiti mūsų eastonieciai 
draugai ir giminės pusėti
nai negalauja: P. Švelnikas, 
Blanch Bliekienė> M. Yan- 
kauskiehė ir Ona ir Stasys 
KulaiČiai. Draugo Tilviko 
laišką perskaičiau drau
gams Marijonai ir Stasiui 
Meisonams.

V. J. Stankus

Varšuva. — Lenkijoje bi
josi, kad gali Tarybų Sąjun
gos ir Jugoslavijos santy
kiai labai pablogėti.

•NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko ii 
vidaus; apkalame stogeliais: 
sutaisome pijažus ir dengia
me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576



Auto vaii uotojų dėmesiui DIDYSIS NEW YORKAS PR—F1 Business Opportunity

Su liepos 1 diena New 
Yorko valstijoje įvedama 
visa eilė naujų patvarkymu 
automobilių vairavimo rei
kaluose. Už kai kurių jų 
laužymą gręsia piniginė 
bausmė iki $50 ir 15 dienų 
kalėjimas. Todėl kiekvieno 
automobilisto pareiga nau
jus patvarkymus įsitėmyti.

(1) švaros reikalai. Tie, 
kurie meta iš automobilio 
popieras ar kitas liekanas 
bus baudžiami. Kiekvieno 
pareiga sustoti prie pasta
tytų dėžių ir atliekanas ten 
įdėti.

(2) Yield right of way už
rašai, kurie pastatyti prie 
kryžkelių ar skersgatvių 
reiškia, kad prie jų turi su

stoti kaip ir prie užrašų 
“Full Stop”. “Yield right of 
way” galima be sustojimo 
tik ten pravažiuoti, kur 
prieš tavo akis tolokai ma- ranką pakelti tiesiai į vir- 
toma abu gatvės galai ir s" i
niekas tuo laiku neatva
žiuoja.

(3) Bus baudžiami tie, 
kurie sustoję nepasižiūri, 
bet tuojau į gatvės pusę ati
daro automobilio duris. Yra 
tokių, kurie ne vien atida
ro duris, bet ir patys išlen
da iš auto ir patenka po 
pravažiuojančio kito auto
mobilio ratais.

(4) Bus kietai baudžiami 
tie, kurie, pastatę automo
bilį, palieka veikiantį jo mo
torą ir patys įbėga pasi
pirkti papirosų, arba laik
raščio. Tokie automobiliai 
y r a “pagunda” jaunuo
liams: tik atsisėsk į jį ir 
važiuok “pasivažinėti”.

Bus baudžiami ir t’e, ku
rie, pastatę automobilį, pa-^reikalu bus visko. Palieka- 
lieka jame elektros įjungi- ma policininkams galia,'kad 
me raktus.

(5) Bus baudžiami tie2

kurie per arti lenda prie 
priešakyje važiuojančio au
tomobilio. Jeigu priešakyje 
važiuojantis turi staigiai 
sustoti, tai iš paskiau va
žiuojantis (“sliekas”), tuo
jau jmuša pirmesniam į “sė
dynę”. Visada reikia laiky
tis atstoję, kad būtų vietos 
tavo automobilį sulaikyti.

(6) Rankos ženklai. Yra 
tokių, kurie mostelėja kaire 
ranka į šoną ir tuojau su
kasi į dešinę. Nuo dabar 
yra griežtai nustatyta se
kamos taisyklės:

Sukantis į kairę — reikia 
iškišti kairę ranką tiesiai, 
delną laikant į tavo auto
mobilio pirmgalį.

Stojant: taip pat iškišti ir 
žemyn nuleisti ranką, bet 
delną laikyti į tavo automo
bilio užpakalį.

Dešinėn sukantis: iškišus

sų, laikant delnu į automo
bilio priekį.

(7) Laisnių netekimo rei
kalai.

(a) Priklauso nuo polici
ninko, kaip jis tavo “grie- 
kus” įvertins. Jeigu turėsite 
tris nelaimes bėgyje trijų 
mėnesių, tai turėsite eiti iš 
naujo atlikti važiuotos eg
zaminą, taip lygiai, kaip tu
rėjote pirm leidimo gavimo.

(b) Jeigu tavo leidimo 
antroje pusėje jau prisipil
dys. visos vietos, kur įrašo
mos bausmės, tai taip pat 
turėsite eiti iš naujo atlikti 
važiuotės egzaminą, kad 
gauti kitą kopiją.

(8) Bausmių reik a 1 a s. 
Važiuotės reguliacijos yra 
reikalingos. Bet su bausmių

jie spręstu, ar esate prasi
kaltęs, kiek prasikaltęs ir tt.

Kaimo muziejuje
Muziejaus darbuotojai,, atminti IX forte teritorijo- 

betvarkydami fondus, sura- je projektuojama pastatyti 
do keturias įdomias 5 ir 2 
zlotų, trijų ir vieno grošų 
vertės monetas, 
m. sukilimo prieš carizmą 
dalyviui vasario 2 dieną spe
cialiai išleisti pinigai, kurie, 
tuo metu kursavo Lietuvoje 
Ir Lenkijoje. Vietoje cari
nės Rusijos herbo moneto
se iškaltas Lietuvos-Lenki
jos herbas.

Sukilėlių pinigai šiomis 
• dienomis išstatyti ekspozici
joje. :

Muziejaus darbuotojai 
kartu su partinių ir tarybi
nių organizacijų atstovais 
apsvarstė skyriaus IX for
te Vilijampolėje įsteigimo 
projektą.

Šiame “mirties forte” dar j 
vokiškosios okupacijos pra
džioje buvo sunaikinti ge
riausieji lietuvių tautos sū
nūs ir dukros — talentin
gas lietuviu poetas Vytau
tas Montvila, “Kauno au
dinių” darbininkė, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputatė Jadvyga Budžins- 
kienė, žurnalistas Juozas 
Beleckas ir daugelis kitų. 
Čia buvo nukankinta ir nu
žudyta tūkstančiai prancū
zų, austrų, čekoslovakų ir

obeliską.
Kauno istorinio muzic- 

Tai 1831 jaus filialo IX forte įsteigi
mas numatytas Tarybų val
džios Lietuvoje keturiasde
šimtmečiui.

TSRS Kultūros ministeri
ja ruošia informacinį leidi
nį “TSRS muziejai.” Mu
ziejaus vyr. mokslinis dar
buotojas A. Kėmovas pa
ruošė ir išsiuntė šiam leidi
niui 8 puslapių apimties in- 
f o r m a c inį straipsnį apie 
Kauno Istorinį muziejų.

viso IX forte buvo sunai
kinta 70,000 žmonių!

Numatoma atkurti visą 
devintojo forto natūralią
ją aplinką, kalėjimo kame
ras, kalinių padarytus už
rašus ant sienų. Dvi kame
ros bus paverstos salėmis, 
kuriose išdėstyta daiktinė, 
dokumentinė ir foto me
džiaga kaltins faši s t i n i ų 
budelių žvėriškumus.

Pačiame forte numatoma 
įrengti granitinę memoria
linę lentą. Fašizmo aukoms

GabL, veikli lietuvaitė
Laisvėje jau paminėta, 

kad šiomis dienomis baigė 
aukštąjį mokslą Walterio ir 
Evos Graunu duktė Lillian. 
Man į rankas pateko St. 
John’s universiteto komer
cinės mokyklos, kurią Lil- 
l:-an baigė, studentų laikraš
tis “Arrowhead”. Jame pla
čiai rašoma apie šią grakš
čia, talentingą ir labai veik
lią lietuvaitę. Mums negali
ma nesididžiuoti, nes Lillian 
daug kas iš mūsų pažįsta
me. 0 ypatingai mums yra 
puikiai pažįstami jos tėve
liai, kaipo seni ir Nuoširdūs 
laisviečiai.

Apie Lillian Graunaitę 
(Grannas) rašo minėto laik
raščio redakcija. Pasirodo, 
kad mūsų Lillian buvo “Ar
rowhead” redakcijos narė 
ir įžymi bendradarbė. Iš ap
rašymo sužinome, kad ji ne 
tik darbavosi prie šio laik
raščio, bet per visą ketverių 
metų buvimą šioje mokyklo
je veikliai dalyvavo daugy
bėje kitų studentų organi
zacijų ir sąjūdžių. Ir “Ar
rowhead” redakcija pripa
žįsta, kad Lillia^ yra “dau
gelio talentų mergina”. O 
jau mergina ji yra, nes jau 
gali didžiuotis savo dvide
šimties metų amžiumi. Ka
dangi Graunaitė buvo labai 
gabi moksle, tai ji mokslą 
baigė vieneriais metais 
anksčiau, negu tik vidutinio 
gabumo jaunuoliai.

Tiesiog stebėtis reikia, 
kaip mūsų Lillian besurado 
laiko ir energijos taip atsi
davusiai besimokydama ir 
atlikdama visas mokslo už- 
duot's, dar tokiai daugybei 
įvairiausios veiklos už, taip 
sakant, “mokyklos, sienų”. 
Ji, pav., buvo ne tik “Ar-: Brooklyn, T 1 H T T • • — - -

Trauksime į New Haven 
tėvy dienos pokylį

Dabar jau tikrai žinoma, 
kad šį sekmadienį, birželio

New 
Tėvu 
visais 
kartu

Laisvės Choras važiuoja į 
Haven birželio 15 d. minėti 
dieną, su dainom ir sykiu- su 
linksminsis. Kviečiame ivsus 
važiuoti. Busas išeis 12 vai. die
ną nuo 155 Hungerford St. Kaina 
nedidelė.

Su nuostoliu. Savininkas a t.si- k 
stato. Puiki proga. Grosernė- D^ A
likatescn. Upper Manhattan. Se
niai įsteigta. Daug alaus išparduo
dame. $1200 savaitinė įeiga. Renda 
$150. Kaina $8000. Ant išmokėji
mų. WA 8-7272. (63-65)

džią, atsidavusią veiklą ir 
talentą Lillian Graunaitė 
tapo įtraukta į 1957-58 me
tų Who s Who Among Stu- d., iš New Yorko vyks 
dents įn American Univer- • 
sities. and Colleges” knygą? H ' * ‘ ....
ko, kad tarpe studentų Lil
lian buvo su didelę pagarba 
ir meile vadinama “Diam
ond Lil”. Vargiai praeidavo 
bent vienas koks studentų 
parengimas ar pasilinksmi
nimo vakaras, kuriame Lil
lian nebūtų dalyvavusi ir 
visuomet gražiai pasiro
džiusi.

■ Lillian Graunaitės profe
sija — sąskaitininkės (“ac
countant”), bet pasak stu
dentų organo “Arrowhead”, 
Lillian labai mėgdavo ir 
nemažai laiko įdėdavo į li
teratūros ir istorijos studi
jas. žodžiu, ji yra plačių 
studijų jaunuolė. Ji dirbs 
sąskaitin inkų firmoje 
“Haskins and Sells”.

Kartu su studentų laik
raščiu mes sakome: Geriau
sio jums, Lillian, pasiseki
mo jūsų profesijoje ir vi
suose gražiai suklestėjusio 
jounuoliško gyvenimo žy
giuose! Nepamiršk mūsų, 
nepamiršk lietuvių!

viena pilna mašina smarkių 
lietuvių į New Haveną. Ten,

Arrowhead ’ redakcija sa- ma^ įvyks Tėvų pagerbimui
dideli, iškilmingi pietūs. Iš 
garsinimų matome, - jog 
newhavenieciu pokylyje da
lyvaus. visas Hartfordo 
Laisvės Choras. O tai reiš
kia, kad šiame parengme 
bus graži ir meninė progra
ma.

Tarpe kitų, į New Have- 
ną žada patraukti Joe 
Weiss ir Antanas Bimba. 
Galimas daiktas, kad dar ir 
kiti brooklyniečiai nepatin
gės pasimatyti su Connecti
cut vaišingaisiais lietuviais 
minėtame Tėvų pagerbimo 
pokylyje.

BROCKTON, MASS.
Liet. Taut. Namo Parke įvyks 

piknikas birželio 22 d.,- 1 vai. dieną. 
Rengia LDS 67 kp. Bus gera mu
zika, namie gamintų valgių, šaltų- 
šiltų gėrimų. Kviečiame dalyvauti.

Kitas piknikas toj pačioj vietoj 
įvyks birželio 29 d. Rengia LLD 
6 kp. Birželio 29 d. turėjo įvykti 
Massachusetts Moterų Apšvietos 
Klubo piknikas, bet nukeltas į Au
gust 3 d.

Liepos 4-6 dd. .piknikas, rengiamas 
Mass. Lietuvių Org. ir 
dėl Laisvės. Darbas 
pintis LLD 7 Apskr.
Montello LLD 6 kp.

Su nuostoliu. Savininkas turi ki
lus reikalus. Luncheonette-Candy. 
5 kambariai užpakalyj, gera vieta, 
arti mokyklų ir , fabrikų. Arti lietu
viškos bažnyčios. Maspeth. DA 6- 
7846. (63-64)

REAL ESTATE

Rep.

Rep.

Serga abu Dobiniai
Telefonu atsikreipė į Lais

vės įstaigą prenumeratos 
reikalu Mataušas Dobinis*. 
Liūdnų informacijų j i s 
mums suteikė. Pats Dobinis 
labai serga jau kelintas mė
nuo. Buvo ligoninėje, men
kai jam gelbėjo. Dabar yra 
namie, 435 Lincoln Avė., 

, N. Y. Jaučiasi 
rowhead” redakcijos "arė, o , blogai, kojos tinsta ir skau- 
taipgi ir “Closing Entry”. • da, mažai gali pavaikštinėti.
Ji buvo vice-prezidente “Ac
counting Club”. Ji buvo 
“Delta Mu Delta” sekreto
rė. Ji labai daug darbo ir 
laiko įdėdavo į “Seven Arts 
Group” veiklą. Tokios gru
pės, kaip “Contemporary 
Forum”, “Vincentian Socie
ty” ir “Management Club” 
skaitė ją savo veiklia nare. 
Ji taip pat buvo narė “Sigma 
Chi Epsilon” ir “College 
Club”.

Ar žinote, kad už nuošir-

Kitas priepuolis, tai Ona 
Dobinienė puolė ir labai su
sižeidė ranką, ir užsigavo 
akį. Dobiniai gyvena vieni 
du, abu ligoniai, padėtis 
sunki.

Būtų gražu, kad draugai 
juos aplankytų. Dobiniai 
yra malonūs žmonės. Jiems 
būtų susiraminimas pasi
kalbėjus su draugais.

Albany. — New York o 
valstijoje skaičius imančių 
apdraudą bedarbių sumažė
jo 13,000. Dabar yra 420,- 
500 bedarbių.

GREAT NECK, N. Y. E. WATSON

Mirus
»

Veronikai Adomonienei

Birželio 3 d., 1958.

Prompt—Efficient
RUBBISH REMOVAL

Cellars—Stores—Yards—Lofts 
Attics—Lots, Etc. 
Reasonable Prices

By Day, Month or Load

Brooklyn.
HYacinth 3-8375 
660 Hancock St.

7-tos Apskr. 
paliktas rū- 
Komitetui ir 
G. Shimaitis 

(63-64)

Lease or Sale. Great Neck. 1 
story bldg, of 80,000 Square Feet, 
6 Tail board loading, sprinklered, 
6000’ air conditioned offices, 20,000’ 
additional air conditioning, 25,000' 
paved parking, R. R. siding, low & 
high pressure
and processing, incinerator. 
1200.

Busas į pikniką eis 
nežiūrint oro

Kelionei į LDS apskrities 
pikniką (iš Brooklyno ir 
apylinkės į Great. Neck’ą) 
pasamdytasis busas eis, ne
žiūrint, koks bus oras. Tam 
yra dvi svarbios priežastys:

Oras nepaliuosuoja orga
nizacijos nuo pilnos mokes- 
ties už busą.

Sodeliu apsuptoje Kas- 
močių salėje ir visoje erd
vioje įstaigoje yra vietos 
šimtams publikos piknikau- 
ti pastogėje. Tad: iki pasi
matymo piknike!

Piknikas įvyks šį sekma
dieni, birželio 15 d. Great 
Neck, 91 Steamboat Rd.

Iš Brooklyn^ nuo Lituani- 
ca skvero busas išeis lygiai 
1 vai.; nuo Liberty Audito
rijos 1:30. Bušo bilietas 
(round trip) $1.60. Prašo 
užsisakyti iš anksto Audito
rijoj, taipgi pas Kalvaitį, 
Grabauisiką, šibe’kienę, Če
pulį ir kitus LDS narius.

PASKUTINIS 
PRIMINIMAS

Ir mes norime paraginti 
Connecticut valstijos lietu
vius, kad jie visi būtų West 
Havene Indian Grove Par
ke tėvų pagerbimo pokylyje 
šį sekmadienį, birželio 15 
d. Iš tikrų šaltinių sužino
jau, kad šiame parengime 
pribus grupė svečių net iš 
Wilkes Barre, Scrantono ir 
Pittstono apylinkės. Tai 
bus tikrai nepaprastas da
lykas. Mums bus labai įdo
mu susitikti ir pasimatyti 
su Conn, draugais. Iki pa
simatymo!

Pajevionietis

Londonas. — Mirė akto
rius Robert Donat.

Reiškiame širdingų užuojautą velionės gyveni
mo draugui M. Adomoniui, jos broliui Pranui, 
sūnums Karoliui ir Jonui, ir dukterei Rūtai, 

ir visiems giminėms bei draugams.

J. Bartkus
J. Linda
S. Shulinskas
F. Eimutis
T. Eimutienė
A. BeČienė 
Mrs. Fisher • 
0. Klimaitienė
M. Smaidžiūnienė

M. Simenuk
Mrs. Biganskienė
F. M. Lideikis
M. Urban
M. Kacinkevičia
J. Kupčinskas
F. Klaston
A. Bimba

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkta*!., birža (June) 13, 1958

Hyman Luman, žinomas 
marksistas, šeštadienį, 

d., 8 vai. vakare. Vie- 
125th St., prie Eddy ir 
gatvių. Pasinaudokime 

šiuo taip

CLEVELAND, OHIO

Ekonominė krizė: 
kaip gili, kaip ilga?

Tą svarbų šių dienų klausimą 
aiškins Dr.
Amerikos 
birželio 14

(ta: 924 E. 
Barrington
proga, susipažinkime su 
visiems svarbiu {laušimu.

Nuoširdžiai visas ir visus kviečia: 
Laisvės Spaudos Komitetas.

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. pusmetinis susirinki

mas, su užkandžiais, įvyks birželio 
20 d., LDS Klubo salėje, 9305 St. 
Clair Ave., 7.30 v. v. Narius prašo
me dalyvauti, išgirsite raportą iš 
buvusio parengimo. Taipgi reikės 
išrinkti delegatus į LLD suvažiavi
mą, kuris įvyks liepos 6 d., Pitts- 
burghe. Komitetas. (62-64)

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas Nyks 
birželio 13 d., 7:30 v. v., 1150 No. 
41 h St. Nariai malonėkite dalyvau
ti, reikės tartis reikale išvažiavimo 
į pamarį, Avalon, N. J. Taipgi ir 
ateities veikimą. Valdyba. (62-63)

SO. BOSTON, MASS.

Važiuojantiems į Massachusetts 
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)

Overhead Garage Doors
Also Electrically operated. In

stall now while the weather is 
nice. Direct Factory Dist.

WALAAS 
OVERHEAD DOOR CO.

98-102 Lawrence Ave., B’klyn.
UL. 4-0066.

Furniture
Dinette Sets Made to Order. 

‘ Uuder $85.
BELL DINETTE CO.

Main Oflice-Factory-Showroom.
2366 Washington Ave. 

Bx-LU. 4-4384.
Br. Store—216 E. 180th St.

Bronx.

ADAM WIEGAN 
WATERPROOFING 

CORPORATION
Above and Below. Grade Com

mercial. Industrial, Residential. 
All Work Guaranteed.
6-46 Clintonville St., Whitestone. 

FLushing 8-3888.

CONCRETE CONTRACTORS
Sidewalks, Driveways, Cellar 

Floors, Patios and all types of 
cement work. Small jobs our 
specialty. Anywhere in Brook
lyn.

PAUL ALLRED
401 Chauncey St. GL. 8-0009

AIR FILTERS CO.
Distributors of Fiberglass 

'‘Dustop” Air Filters. 
Authorized fabricator of special 
sizes. Tremendous slection. 
sizes in stock.

32 E. 4th St., N. Y. C. 
ORegon 3-5350.
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SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Patikimiausia ’ firma išsiuntimui pakų į USSR: LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, EgTONljĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

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

Mfisij 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 

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

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

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

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

9 V. R. IKI 4 V. DIENzJl. 
1241 Ashland Avė. 
Chicago 28, III. 
HUinbold 6-2818

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

steam for heating 
YE. 2- 
(63-65)

Massapequa. Stone ranch. Prieš 
State Park, 2 blokai R. R. stotis. 3 
dideli miegrūmiai, 14x24 salionas; 
ugniavietė, elektrinė virtuvė, dide
lis skiepas, langai tinkamai aptver
ti. Garadžius. 1/3 akro daržas. Pir
kimo centras. Tuoj užimama. Nori 
$35,000. PYramid 8-6207. (63-65)

MISC. ADS

Water Proofing. Quality Build
ing Maintenance Co. Painting & 
Caulking. Stetam cleaning. Brick & 
Stone pointir/g. Guaranteed work 
at low prices. 8602 Ridge Blvd., 
Brooklyn. BEachview 8-0472.

(63-651*

Electrical Repairs.
Emergency Electric Repair 

Service. 7 days, 24 hrs. a day.
EXPERT BELL REPAIRING
Wiring for motors, ligting, heat 

and power, fire &. burglar alarms 
repaired.

192 E. 3rd St, N. Y. C.
CA. 8-7438.

SIŲSKITE Į 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 j 

LtE'I'UVĄ ir LENKIJĄ

ŪSAM CORPORATION 
Krautuvė 104 W. 29th St. 

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

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

Uždara Sekmadieniais.
Also in PASSAIC, N. J. 

Ill Tenth Street
B. M. Skryzynski, Mgr.

John Krauss, Inc. 
117-09 Liberty Ave. . 

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

PATARNAUJAME
Vestuvėms, Baliams, Parems ir 

Kitokiems Pokiliams.
ANTUNS

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

Paminėkite šį skelbimą dėl 
specialaus patarnavimo.

HO. 8-6400

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.
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IŠPARDAVIMAS
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Baltinių.
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

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

ii MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•OG**OG*
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

■ 426 Lafayette St. |
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