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Rašo A. Bimba

JAV daktarai apie 
TS žmonių sveikatą
Maskva. — šešios žymios 

Amerikos daktarės baigė 
25 dienų apžiūrinėjimą Ta
rybų Sąjungos ligoninių ir 
kitų sveikatos įstaigų. Jos 
padarė spaudai pareiškimą, 
kurio svarbiausi punktai 
tokie:

Tarybų Sąjunga yra pa- 
s’ekus didelio progreso me
dicinoje ir aprūpinime žmo
nių sveikatos, bet vis dar 
daug ką reikia gerinti. Ta
rybų šalyje labai gerai pri
žiūri vaikų ir nėščių mote
rų sveikatą. Medicinos bų Sąjungos sveikatos mi- 

. įstaigos Leningrade ir Suk- nistru Marija Kovrygina 
žvėrys j hume yra geriausios pašau-

Į ly.ie-____________________

Vakarų Vokieitijos mieste 
Ulme teisiami yra hitlerinin
kai. Iš viso jų dešimt. Jie 
kaltinami karo metu Lietuvoje 
jšskerdę š i m t u s tūkstančiu 
Šimonių. Pavyzdžiui, tik vienu 
klartu tik vienoje Kretingoje 
jie išžudė 214 žmonių — dau
giausia žydų, bet nemažai ir 
susipratusių lietuviu. Palan
goje tik vieną 1941 metu bir
želio dieną jie sušaudė 111 
žmonių !

Hitlerininkai buvo : 
žmogaus kailyje. Apie tai ne-■ 
belieka jokios abejonės.

Tokiais pat buvo ir lietuvis-i 
kieji nacionalistai - fašistai,. |ndonCZIl ValdŽ’3 
kurie šitiems kruviniems zve- “ <
rims padėjo Lietuvos žmones | D**qqiqh vmlzio 
žudyti. Drąsiau veinia

Tai daugiausia šitie pabai
sos šiandien sudaro taip va
dinamus “Lietuvos vaduoto
jus,” kuriuos prieš Lietuvą di
riguoja ALT ir VLIKas. Ne-

Sukamo griežtai išstojo 
prieš A-bombų bandymus

Jakarta. — Indonezijoje 
prasidėjo masinių protestų 
susirinkimai prieš Jungti
nių Valstijų atominių bom
bų bandymus. Jie tęsis per 
visą savaitę.

avcvu ao . Sukamo, Indonezijos pre-
gauna pavėluotai knygas zidentas, kalbėjo į kelių de- 
sVeikatos reikalais.

Amerikos daktarės,
Helen Taussig, profesorės Amerikos atominių bombų 
iš Johns Hopkins Universi- bandymus Enivetok salos 
teto ir Dr. Leona Baum-' srityje, Ramiajame vande- 
gartner, New Yorko miesto’ 
sveikatos komisionierės va
dovybėje, susitarė su Tary-

Toliau jos. nurodė, jog ta
rybiniai daktarai skundėsi, 
kad nėra tarpe Vakarų ir 
Tarybų Sąjungos daktarų 
patyrimų apsikeitimo žinio
mis dėl kovos, prieš ligas. 
Jie sakė, kad iš Vakarų'

i šimčiu tūkstančių minia. 
Dr.' Jis griežtai pasisakė prieš

nyne. Jis sakė, kad tai ban-

dymai prie “Indonezijos 
žmonių durų”.

Sukamo nurodė, kad jau 
dabar Azijos žmonės kenčia 
nuo atominių bombų dujų. 
Jis užgyrė Tarybų Sąjungos 
pasielgimą, kuri jau sulaikė 
atominių bombų bandymus.

Sukamo sakė, kad ir ki
tos šalys turėtų tą pat pa
daryti. Jau turimas atomi
nes bombas reikėtų suvers
ti į did jūrių dugną ir dau
giau jų negaminti.

Jakarta. — Indonezijos 
valdžia ruošiasi suduoti 
smūgį sukilėlių likučiams 
šiaurinėje Celebes salos da-

kalti, rankų nesusitepę pabė- Wę. Trys kariniai laivai,ir 
geliai lėktuvai bombardavo suki

lėlius Manado prieplaukoje.
r. z. „ i • Ai-,, [Atvyko nauji valdžios ar- De Gaulle nuvykęs j Alzy- .

rą šaukė į arabus: “Nuo da-|miJ0S dalinial-
bar mes visi esame francū-

su .jais nesusideda.

¥ Bet arabai francūzais būti 
nenori. Jie nori pasilikti ara-

Todėl jie tęsia kovą 
francūziškus imperialis- 
Jie savo kraštui reika- 
laisvės ir nepriklauso-

bais, 
prieš 
t u s. 
Jauja
mybės.

Indonezijos valdžia įsakė 
Azijos Fundacijos skyriui 
užsidaryti savo centrą ir iš
važiuoti. Neva privatiniai 
Amerikos žmonės palaikė 
tą centrą “skleidimui, ap- 
švietos”.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos nariai šiemet gaus labai 
vertingą kūrinį. Tai bus Jono 
Kaškaičio (Kaškiaučiaus) at
siminimų knyga.

Veikalas jau spaustuvėje. 
Narius pasieks kada nors ru
deniop, arba dar anksčiau.

Tie, kurių duoklės už šiuos 
metus dar nesumokėtos, pasi
skubinkite.

Gražu būtų, kad kuopos, ap
skritys bei pavieniai nariai 
dolerį kitą arba dešimtinę ki- 

paaukotų knygos išleidi
mui.

# Beje, ar jau visos kuopos ir 
apskritys apsvarstėte Litera
tūros Draugijos suvažiavimo 
reikalus? Ar visos kuopos iš
rinkote delegatus?

Laiko nedaug bepaliko. Su
važiavimas įvyks liepos 6 d.

Štai kaip komerciniai laik
raščiai traktuoja žinias. Jau 
nekalbant apie tokius sensaci
jų gaudytojus šlamštus kaip 
“News” ir “Mirror,” štai jums 
“N. Y. Herald-Tribune.”

Birželio 10 d. trečiajame 
puslapyje žinia iš Washingto- 
no apie tai, kad Amerikos 
mokslininkai ir kompozitoriai 
rengiasi atlankyti Tarybų Są
jungą. žinios antgalvis tik 
per vieną skiltį.

Bet ten pat štai žinia iš 
Italijos. Ten viename mieste 
busas užmušė šunį, žinios 
antgalvis per dvi skiltis, ži- 
.nia susideda iš 50 eilučių !

LWalfter Lippman, įžymusis 
kovu m n i sitas, sako, kad nieko

Amerikai, nei pasauliui
(Tąsa G-tam pusi.)

ateityje pasikeisti patyri
mais ir informacijomis.

d

Pirmieji

Ką rašo 'Pravda' apie 
pakaitą Francūzijoje

žymių, kad generolas de 
Gaulle numalšintų sukilė
lius generolus.

(3) Francūzijos komunis
tai ir respublikos šalininkai 
stojo ginti .respubliką ir jie 
ją išgelbės.

Toliau redakcinis nurodo, 
kad įvykiai Francūzijoje

ir

IR VĖL “PAVOJUS” 
Iš TSRS PUSĖS

Washingtonas. — Vals
tybės departmentas išleido 
113 puslapių raportą, kuria
me nurodo “pavojų” iš Ta
rybų Sąjungos prekybos už
sienyje ir iš jos teikiamų 
kreditų kitoms šalims.

Nors Tarybų Sąjungos 
kreditai viso siekia tik 
$1 i?00,000,000, o Jungtinių 
valstijų tik vienerių metų 
pagalba talkininkėms siekia 
$4,000,000,000, bet Dulles 
sako, kad TSRS jau “mus 
pralenkė”.

Liepos 16 d. įvyks 
Taikos Kongresas

Maskvą. — Liepos 16
Stockholme, Švedijoje,, 
įvyks, viso pasaulio taikos 
šalininkų kongresas. Tai 
bus Ketvirtasis po Antrojo 
pasaulinio karo,
įvyko Varšuvoje, Helsin- 
Jduose ir Vienoje. '

Illija Erenburgas, Tary
bų Sąjungos Taikos Komi
teto vice-pirmininkas, sakė, 
kad kongrese daly v a u s 
daug žymių asmenų: Bert
rand Russell ir 'J. B. 
Priestley iš Anglijos, Jean- 
Paul Sartre iš Francūzijos 
ir iš kitu kraštu, c v

N. Y. valstijoje yra 
440,000 bedarbių

Albany. — Bėgyje vienos 
savaitės New Yorko valsti
joje bedarbių skaičius pa
augo 19,500. Viso valstijoje 
nedarbo apdraudą imančių 
jau yra 440,000.

Tuo kartu, kada tūkstan
čiai naujų bedarbių užsisa
ko nedarbo apdraudą, tūks
tančius kitų jau nuima nuo 
listo, nes jiems [išmokėta vi
sa apdrauda. pereitąją sa
vaitę nuo nedarbo apdrau- 
dos sąrašo buvo nuimta 
4,960 žmonių.

7 V

Brazilijoje kyla 
tautinis ūpas

Rio De Janeiro. — Brazi
lijoje pakilo tautinis ūpas ir 
nepasitenkin imu banga 
prieš Jungtinių Valstijų 
politiką. Ateinantį spalio 
mėnesį įvyks kongresiniai 
ir gubernatorių rinkimai. 
Kampanijoje vyrauja nusi
statymas prieš Jungtinių 
Valstijų politiką 
Amerikoje ir prieš 
kos biznierius. ;

Bet prezidentas
chek ir jo pasekėjai laikosi 
senosios politikos.

Lotynų 
Ameri-

Kubits-

INDONEZAI PUOLA 
PRIEŠŲ CENTRĄ

Jakarta. — Indonezijos 
valdžios kariniai laivai iš
kėlė armijos dalinius ant 
siauro pussalio iš abiejų pu
sių nuo Menando miesto. 
Gi kariniai lėktuvai nuleido 
parašiutininkų. Menando 
mieste yra paskutinis suki
lėlių centras.

BRITAI NULEIDO 
PARAŠIUTININKUS

Londonas. — Kipro salo
je eina mūšiai tarpe graikų 
ir turkų. Nicosia miesto 
gatvės perkirstos barikado
mis. Anglija nuleido 600 
parašiutininkų į Nicosia 
sritį. Apie įvykius britų 
cenzūra sulaiko žinias.

Beirutas. — Sukilėliai ap
šaudė armijos dalinius mies
to centre.

DU NATO NARIAI 
IMASI Už GERKLIŲ
Istanbulis. — Turkijos 

spauda piktai rašo prieš 
Graikiją. Ji atžymi, kad lai 
pastaroji nelaukia, kad jai 
Kipras nukristų, kaip “pri
sirpęs obuolys”.

Kipro sala yra netoli Tur
kijos. Ji užima 3,572 ketv. 
mylias ir turi 600,000 gy
ventojų. Iš jų apie 400,000 
graikų ir 100,000 turkų.

MILŽINIŠKA UŽTVANKĄ LAZDA TURI DU GALUS
Pekinas. — Kinijos radi

jas pranešė, kad jos kari
niai laivai suims japonų 
žvejų laivus, kurie t i k 
įplauks į Kinijos teritori
nius vandenis.

Mat, Japonija, Vakarų 
įtakoje, nenori turėti su Ki
nija diplomatinių ryšių. Iš
eina: nėra ryšių, sutarčių, 
tai nėra japonams ir žuvų.

Pekinas. — Nuo sausio 
mėnesio dieną ir naktį dir
bo 100,000 žmonių prie sta
tymo užtvankos. Ji yra ne
toli Ming imperatoriaus 
milžinkapio. Užtvanka yra 
1,290 pėdų ilgio, 600 pločio 
ir 100 pėdų aukščio. Ji su
laikys 66,000.000 tonų van
dens, kuris eis laukų drėki
nimui.

GRAIKIJA IR TURKIJA 
LABAI PYKSTASI

Atėnai. — Graikijos vy-[ 
riausybė nutraukė militari- 
nius ryšius su Turkija. 
Abidvi šalys yra NATO na
rės ir jų pareiga vieningai 
militariniai veikti. Bet 
abidvi pykstasi dėl Kipro 
salos, nes ir viena ir kita 
nori tos salos.

“SU DIEVO PAGALBA”, 
SAKO HARRIMANAS
New Yorkas. —N.Y. vals

tijos gubernatorius Harri- 
manas kalbėjo Fordham 
universitete, kur 133 stu
dentai baigė mokslą. Jis po 
piktų atakų prieš Kreivių 

I ir komunistus pareiškė: “Su 
Į Dievo pagalba pasaulio žmo
nes vesime prie laisvės ir 
taikos”.

INDONEZIJA gaus 
DAUGIAU Iš TSRS

Jakarta. — Muhadi, Indo
nezijos prekybos ministras, 
paskelbė, jog Tarybų Sąjun
ga sutiko neribotai duoti 
Indonezijai įvairių medžia
gų .ir mašinų fabrikų įren
gimui. Sovietai suteikia tas 
medžiagas patogiomis sąly
gomis, tik po 2 procentus 
už kreditus.

Lebanono

TITO PASAKOJA 
APIE KINIJĄ

Belgradas. — Tito, Jugo
slavijos prezidentas., piktai 
puolė kitų šalių komunistus, 
bet Kinijos antrašu jis pra
lenkė ir imperialistus. Tito 
pasakojo, būk Kinijos ko
munistai norį karo, esą prie
šingi tarptautinių santykių 
sušvelnijimui.

Paryžius. — Jun g t i n ė 
Arabų Respublika jau galu
tinai susitarė su buvusiais 
kanalo savininkais atlygini
mo reikalais.

LEBANONO SOSTINĖJE 
EINA TANKŲ MŪŠIAI
Beirutas.

žmonių sukilimas plečiasi,
sukilėliai užvaldė visą eilę 
svarbių miestų. - Beirute, 
sostinėje, eina mūšiai gat
vėse. valdžia prieš sukil.- 
lius metė amerikinius tan
kūs. Girdėti susišaudymai 
ir orlaukyje.

Karakas. — Prezidentas 
Betancourt pareiškė, kad 
Venezuela reikalaus iš Ame
rikos aliejaus kompanijų 
75 procentų pelno, vieton 50.

Londonas. — Londono 
prieplaukoje yra apie 30 lai
vų, Tuo kartu 20,000 laiva- 
krovių neatėjo į darbą. Jie 
paskelbė neoficialų streiką.

N. YORKE BEDARBIŲ 
PADAUGĖJO 14,500

New Yorkas. — Bėgyje 
vienok savaitės New Yorko 
mieste bedarbių skaičius, 
.imančių nedarbo apdraudą, 
paaugo 14,500. Tai didžiau
sias kiekis šiais metais lai
ke vienos savaitės.

Washingtonas. — Dr. H. 
York, Pentagono karinio 
centro specialistas, pareiš
kė, kad “tuščios pasa
kos”, būk, Sovietų sputnikas 
“šnipauja Ameriką”.

Jakarta. — Indonezijoje 
jau liko tik 12,000 hollan- 
diečių. Prieš šešis mėnesius 
jų Įiuvo 50,000.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos. kariniai lėktuvai daly
vauja manevruose.

Maskva. — Komunistų 
dienraštis “Pravda’ pateikė 
redakcinį apie vėlesnes pa
kaitas Francūzijoje. Pir
miau žiniose buvo pavarto
ta pareiškimai “de Gaulle 
asmens diktatūra” ir “juo
doji reakcija”. Bet tai tik 
citatos iš francūzų komu- 
n’stų vado Duclos . kalbos, yra jos vidaus reikalai 
“Pravda” daro sekamas iš- neįneša pakaitų Tarybų Są
vadas:

(1) Generolų sukilimas 
Alžyre pastatė de Galle 
valdžion, kuris šalį tvarkys 
be parlamento. Bet genero
lams nepavyko užkarti dik
tatūrą.

(2) Respubl’kai pavojus 
nepraėjo, nes dar nėra po-

jungos' diplomatijoje su 
Francu? i j a. Tie įvykiai ne
sukėlė jokio TSRS diploma
tijoje neramumo, netaip, 
kaip buvo Washingtone, ku- 
r’s labai nerimavo. Ir tai 
buvo todėl, kad Tarybų Są
junga nesikiša į kitų šalių 
vidaus reikalus..

Japonai ir aliejus 
Artimuosiuose Rytuos

Tokio. — Japonijos in- 
dustrialistai sėkmingai įsi
gali Artimųjų Rytų aliejaus 
lenktynėse. Anglai, francū- 
zai, amerikiečiai ir hollan- 
dai su arabų valdonais pel
ną už aliejų dalinasi 50-50.

Japonai atvyko ir susita
rė duoti Arabijai 65 pro
centus, o Kuwaitui — 57. 
Jie įsteigė savo aliejaus 
kompaniją, kuri vadinama 
Arabian Oil Co. Limited. 
Jie stato aliejaus perdibimo 
fabrikus. Pirmesni aliejaus 
pelnagrobiai labai nepaten
kinti japonų veikla.

SEKRETORIUS DULLES 
SKRIS Į BRAZILIJĄ

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Dulles rug
pjūčio 5 dieną skris į Brazi
liją. Jis nori sudaryti pla
nus sušaukimui Centrinės 
ir Pietinės Amerikos užsie
nio ministrų konferencijos. 
Washingtone vis daugiau 
rūpinamasi Lotynų Ameri
kos politika.

NATO sekretorius 
labai nusigandęs

Londonas. — Paul Henri 
Soaak, generalinis NATO 
sekretorius, labai nusivylęs 
karinės organizacijos vi
daus nesutikimais. Spaudos 
atstovų konferencijoje jis 
sakė, kad NATO drasko se
kama" padėtis:

•Francūzijos silpnumas, 
kuri įsivėlusi į karus kolo
nijose. Graikijos ir Turkijos 
nesutikimai dėl Kiuro salos 
ir nuolatiniai prieštaravi
mai iš Danijos, Islandijos ir 
Norvegijos pusės. *

VALDŽIOS PAGALBA 
NAIKINIMUI ŽIOGŲ 
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris užgy- 
rė žemdirbytės sekretoriaus 
planą teikti pagalbą farme- 
riams. kovoje prieš žiogus 
(skėrius). Kiekvienais me
tai sąrančiai užpuola javus 
Colorado. Kansas. New 
Mexico, Texas ir Oklahoma , 
valstijose. Pereitais metais 
jie sunaikino 11,000,000 ak
rų plote javus.

JAV KARO LAIVYNO 
DIDELI MANEVRAI

Istanbulis. — Jungtinių 
Valstijų Šeštasis karinis 
laivynas, kuris yra Vidurže
mio jūroje, turės didelius 
manevrus Turkijos pakraš
čiuose. Laike manevrų bus 
iškeliama marinai ir pėsti
ninkai į turkų žemės kran
tą.

Maskva. — Rusų stačiati
kių bažnyčia siųs savo dele
gaciją į religinių atstovų 
konferenciją, kuri įvyks 
Hollandijoje.

*

Hague, Hollandija. — Du 
Norvegijos laivai susidūrė 
jūroje. Laivas “Artemis”, 
kuris turėjo 14,000 tonų 
gazolino, užsidegė.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos pirks užsieny
je 150,000 tonų vario. Vario 
ypatingai daug reikia gink
lų ir amunicijos gamybai.

PRANCŪZIJOJE BUS 
FAŠISTŲ PARTIJA

Paryžius. — Buvęs -karo 
aviacijos generolas Lionel- 
Max Chassin jau steigiaz 
fašistine partiją. Tai gene
rolas, kuris, yra turėjęs , • 
daug skandalų. Jis sako, 
kad remsiąs de Gaullę, bet 
tuo pat kartu reikalauja at
sisakyti nuo “senos'os vals
tybinės santvarkos”.

Kairas. —■ Jeigu ir toliau 
Lebanono valdžia smaugs 
liaudį, tai iš Egipto vyks sa
vanoriai lebaniečiams į tal
ka.

Ankara. — Turkijos val
donai dūksta, jie uždarė ke
turis dienraščius, ir jų re
daktorius įkalino.

Atėnai. — Graikija sako, 
kad bus naminis karas Kip
ro saloje.

Pittsburgh, Pa. — Pitts- 
burgho universitete baigė 
mokslą 2,958 studentai.
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Tanką tdfofaiakĄ k^OsS Lietuvių Liter. Draugijos 
suvažiavimo reikalu

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co................ $10.00 per year
Queens Co........ $5 50 per six months

Canada
Canada
Foreign
Foreign

and Brazil, per year $10.00 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

$5.50 
$12.00
$6.50

Birželis Lietuvos istorijoje
BIRŽELIO mėnuo Lietuvos istorijoje turi ir turės, 

didžiulės reikšmės. 1940 m. birželio mėnesio viduryje 
žlugo per keliolika metų Lietuvos liaudį slėgęs fašizmas, 
ir šalies vairas perėjo liaudies valdžiai.

Fašistinis “tautos vadas” A. Smetona buvo taip 
įgrisęs, taip nusikaltęs Lietuvos liaudžiai, kad jis, su
braškėjus jo sostui, nieko nelaukęs su savo klika išdūmė

“Per beržyną į Berlyną!...” rašė poetas R. židžiūnas 
savo eilėraštyje.

Viena diena Lietuva patapo laisva, liaudiška.
Bėgyje keleto dienų po fašizmo žlugimo buvo atida

rytos kalėjimų durys ir išlaisvinti politiniai kaliniai.
Kaune ir kituose miestuose vyko tokios žmonių 

džiaugsmo demonstracijos, kokių lietuvių tauta iki tol 
nebuvo mačiusi. Visoje šalyje prasidėjo didžiulis žmonių 
judėjimas, reikalaująs., kad būtų sušauktas Liaudies Sei
mas. Liaudies vyriausybė, kurios priešakyje stovėjo pre
zidentas Justas Paleckis, išklausė liaudies balso ir buvo 
paskelbti į Seimą rinkimai — į Seimą, kuris., savo ruož
tu, susirinkęs į pirmąją sesiją tų pačių metų liepos mėn. 
21 d. nutarė paskelbti Lietuvą tarybine respublika ir pra
šyti Tarybų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos, kad pri
imtų Lietuvą į tarybinių tautų šeimą, į Tarybų Sąjungą.

Tokia trumpa to didžiulio įvykio istorija.

KODĖL NELENGVAS?
Ir So. Bostono menševikų 

Keleivis (bįrŽ. 11 d.) norįs 
“tik palinkėti naujai Pran
cūzijos vyriausybei pasise
kimo jos nelengvame dar
be.”

Mums labai būtų įdomu 
sužinoti, kodėl jau tos de 
Gaulle vyriausybės darbas 
yra nelengvas? Ar ne to
dėl, kad francūzai imperi
alistai yra užsispyrę išlai
kyti savo viešpatavimą ant 
milijonų arabų Alžyre, o 
toji naujoji vyriausybė 
stengiasi tų plėšikų norus 
išpildyti? Argi tas darbas 
yra nelengvas tik todėl, kad i 
francūzai nori Alžyrą pa- Liaudies Balsas (birž. 6 d.) 
versti savo amžina kolonija, 
o Alžyro žmonės tam griež
tai priešinasi?

Gaulle vyriausybės 
yra nelengvas?

cl o

si tarė apsieiti be ponų ir 
parazitų.

Tik vienas Trimako bur
nojime' prieš Lietuvą reiš
kinys yra liaujas. Jis kal
tina komunistus, kad jie 
“išdavę patys savo pirmta- 
kūnų — Markso ir Lenino 
ir kitu—idėjas.” Vadinasi, 
Dr. Trimakas skelbiasi ge
resniu ir ištikimesnių] 
Markso ir Lenino idėjų pa
sekėjų, negu komunistai! 
Jo kolegoms pravartu susi-

MANO, KAD JIE JAU 
SUSIPRANTA

Mūsų draugų kanadiečių

sako:
“Vakarų Vokietijos social- 

, demokratai savo suvažiavi- 
Gal šį klausimą Keleivis | me priėmė rezoliuciją, ku- 

pasistengs mums nušviesti i rioje pasisakoma už tai, 
savo menševikišku mokslu. | kad svetimos armijos būtų 

ištrauktos, kad vakarinė 
Vokietija pasitr a u k t ų iš 
NATO ir pradėtų derybas 
su rytine 
vienybės.

k__ _  -

DRAUGĖS ii-. Washingtonas. — Gele
žinkeliečių unijų organas 
“Labor” smarkiai kritikuo
ja prezidentą, vyriausybę 
ir Kongresą už nevedimą syje įvyks mūsų Draugijos 
rimtos kovos prieš nedarbą, suvažiavimas. Praslinko ei- 
Pahašiai į tą klausimą žiū- lė metų nuo paskutinio sū
ri didelė dauguma visų dar- važiavimo, gi -per tą lako- 
bo žmonių, v

Šiomis dienomis “Labor” 
pravedė šiaudinį balsavimą 
tarpe darbo žmonių. Tuo
jau laiškais atsiliepė į laik
raščio past a t y t u s klausi
mus 1,300 skaitytojų. 96% 
jų pasmerkė prezidentą ir 
Kongresą. Jiems ; 
kad mūsų vyriausybė rim
tai nesirūpina nedarbo pa
vojumi ir nesiima žygių jo 
pašalinimui.

Be abejo, esat pastebėję 
spaudoje, kad liepos mėne-

tarpį gyvenime įvyko daug 
pakaitų. Centro Komitetas 
matė reikalą šaukti Drau
gijos suvažiavimą, idant 
būtų galima nuodugniai iš
gvildenti tolimesnę Draugi
jos darbuotę.

Komitetas siūlo suvažia- 
atrodo,Įvimui sekamą dienotvarkį:

TUOMET, KAI Lietuvos liaudis džiaugėsi laisvės at
gavimu, fašizmo nuvertimu, nesnaudė ir jos priešai.

Lietuvoje jie slapta organizavosi ir nekantriai laukė 
Hitlerio, kad jis juos išlaisvintų.

Užsienyje gyveną smetonininkai ir jų sėbrai atvirai 
skelbė, jog Lietuvos laimė glūdi tik naciuose, tik Hitlery- 
je, baisiausiame žmonijos prieše!

Jie visaip šmeižė liaudies valdžią. Jie svaidė purvinų 
šmeižtų gniūžtėmis tarybinę valdžią ir visą tarybinę Lie
tuvą. Tą patį jie daro ir po šiai dienai.

Taip, jų pragaištingi norai dalinai išsipildė: Hitleris 
su savo kruvinomis govėdomis buvo užpuolęs ir okupavęs 
Lietuvą ir kitas tarybines respublikas. Bet neužilgo, 
lietuvių tautos laimei, o jos priešų nelaimei, hitlerinės ar
mijos buvo tarybinės kariuomenės sumuštos taip, kaip 
jokios kitos armijos niekad nebuvo sumuštos. Hitleris 
pasidarė galą. Tuomet lietuviškieji hitlerininkai, pabėgę 
į kitas šalis, raudodami Hitlerio, paleido savo gerkles ta
rybinei Lietuvai šmeižti. Jie tebešmeižia ją ir šiandien.

Visaip niekindami mūsų tėvų kraštą, lietuviškieji 
hitleriniai pakvaišėliai nekantriai laukia naujo pasauli
nio karo, tikėdamiesi, būk per jį Lietuvon bus grąžinta 
buržuazinė santvarka, su josios visais praeities baisu
mais.

Laukti karo, norėti karo — koks nežmoniškumas, 
koks žvėriškumas!..

Nežiūrint visų lietuvių tautoj neprietelių, lietuviškų 
hitlerininkų troškimų, Lietuva, apgydžiusi padarytas 
karo žaizdas, žygiuoja pirmyn tokiais tempais, kokių 
nebuvo mačiusi!

Jokie priešų pliovojimai ir šmeižtai istorijos lokomo
tyvo sulaikyti negalėjo ir negalės!

Beje, ten pat Keleivis tie
siog prakeikia Chruščiovą, 
kam jis siūlo Amerikai pra
plėsti prekybą su Tarybų 
Sąjunga^ nors, kaip kiekvie
nam pilno ir sveiko proto 
žmogui aišku, tokia preky
ba padėtų Amerikai nuga
lėti nedarbo sunkumui. Ke
leivio redaktorius S o n d a 
teigia, kad tuos Chruščiovo 
pasiūlymus rimtai svarstys 
t i k ta i “ m i n kšt as m egen i a i. ” 
Jis neabejoja, kad tokių 
“minkštasmegenių” atsiras, 
tik dar nežino kiek.

Mums gi atrodo, kad plė
timui prekybos tarpe Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos 
bei kitų socialistinių kraštų 
priešinsis tiktai minkšta- 
smegeniai. Prie jų, matyt, 
priklauso ir Keleivio redak
torius.

BURNOJA
Pranciškonu Darbininkas 

(birž. 10 d.) praneša, kad 
VLIKo pirmininkas Dr. A. 
Trimakas išleidęs atsišau
kimą į Lietuvos žmones. Ja
me jis išgiria fašistinius 
laikus Lietuvoje, o socialis
tinę santvarką i š vadina 
“pragaru.” Tai jau visiš
kai-nusidėvėjusi visų Lietu
vos priešų giesmė. Pabėgė
liai, kaip Trimakas, kurių 
tiek rankos, tiek sąžinės nė
ra visiškai švarios, negali 
dovanoti Lietuvos darbo 
žmonėms, kad jie pasuko 
naujojo gyvenimo keliu, nu-

Vokietija dėl 
Rytinė Vokieti- 
žinia, neįeina į 
bloką. Reikia pa-

Pomana, Calif.— Čia su
streikavo 1,700 darbininkų, 
kurie dirba Convair Mis- 
s i 1 e s fabrike. Mašinistų 
unijos prezidentas Hayes 
pareiškė, kad laivyno va
dovybė yra Įsivėlusi į 
s t r e i klaužiavimą. Hayes 
reikalauja, kad toks laivy
no bosų elgimasis būtų tuo-Varšuvos 

girti vokiečius .socialdemo-i . . ..
kratus už praktišką pasisa-lFlu sulaikytas, 
kymą.

Vokietija niekad neapsi- 
vienys, jei ji bus įsijungus 
į blokus, 
susitarti tarpusavyje. Tik
tai tokie akli politikieriai 
kaip Adenaueris li
rai, gali ignoruoti ♦ 
kad yra dvi Vokietijos ir į rugsėjo mėnesį. __  x.___
tik jos pačios per susitari- deda derybos dėl naujo kon-

j Miami, Fla. < 
dėlė ir įtakinga Communic- 

jei ji nesistengs ations Workers of America 
unija stato naujus elektros 

, ir gaso kompanijoms reika- 
jo sėb- lavimus. Unijos kontraktas 
faktą, su kompanijomis pasibaigs

. Jau prasi
mą gali susivienyti. Kol 
jos abidvi nesusi vienys, nie
kas kitas tos vienybės neat
neš.

Pirmutinė sąlyga joms 
abiems, tai pasiliuosavimas 
nuo svetimų armijų ir išė
jimas iš militarinių blokų.

Adenauerininkai, siekda
mi dar įvedimo amerikiečių 
raketų su nuklinėmis galvo
mis; stumia vokiečių vieny
bės reikalą dar toliau.”

trakto. Ši unija turi 270,- 
000 nariu, v

JAU ATPLAUKĖ TSRS 
LAIVAI Į JAKARTĄ

Jakarta. —- Gražus tary
binis 4,000 tonų įtalpos lai
vas (tankeris) jau atplaukė 
į Jakartos prieplauką. Jį 
apžiūrėjo Sovietų atstovas 
Žukovas. Kitas toks pat lai
vas seka jį. Tarybų Sąjun
ga suteikė šiuos laivus. In
donezijai $100,000,000 kre
dito sąskaitom

New Yorkas. — Kepurių 
gamybos darbininkai žada 
streikuoti. Jų yra apie 10,- 
000. Kepurninkai priklau
so prie United Hatters, Cap 
and Millinery Workers In
ternational unijos. Streiko 
paskelbimui laikas nenu
statytas, bet jeigu greitoje 
ateityje derybos su samdy
tojais neduos naujo kont
rakto, organizuoti kepur
ninkai paskelbs streiką. 
Taip pareiškė unijos prezi
dentas Alex Rose.

Delegatai yra prašomi at
vykti laiku, nes suvažiavi
mui yra skirta tiktai viena 
diena. Pasitikim nuošir
džios jūs kooperacijos.

LLD Centro Komitetas
PASTABA: Kaip tik iš

rinksite delegatus, jų var
dus praneškite Centrui. 
Reikia žinoti, kiek bus dele
gatų, kad galėtume juos ap
rūpinti nakvynėmis. Adre
sas:

LLD Centro Komitetas 
110-12 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N.Y.

Pastaba: šitas laiškas 
aiškina L. L. Draugijos su
važiavimo dienotvarkį. Jis < 
buvo išsiuntinėtas kuopoms. 
Bet Centro Komitetas' tal
pina jį laikraštin dėl pasi
skaitymo tiems nariams, ku
rie neturėjo progos daly
vauti susirinkime arba ku- 

j rių kuopos nelaiko regu- 
i liarių susirikimų. Čia yra 
tiems nariams proga suži
noti, ko LLD Centro Konii-r 
tetas pageidauja iš kuopų 
ir narių šio suvažiavimo

I reikale.

1. Centralinio Komiteto 
pranešimas.

2. Knygų leidimas: kokio 
pobūdžio ateityje knygos 
turėtų būti leidžiamos?

3. Žurnalo Šviesos leidi
mas ir jo platinimas.

4. Draugijos sustiprini
mas: kuopų kultūrinio dar
bo praplatinimas, naujų na
rių įrašymas., ir kiti vietos, 
reikalai.

5. N a u j i sumanymai 
Draugijos gerovei.

Centro Komitetas prašo' PfasvmaS 
Gana di-j narių gvildenti šiuos klau-' ’ 

simus kuopų susirinkimuo- “Per Teksu ir Kalifornijos 
se ir rūpintis pasiųsti į su-; kraštą”
važiavimą skaitlingą atstoj Mano kelionės įspūdžiai 
vybę. Delegatus, kuopos gah j gj() . “Laįsvės” kolonas 
siųsti po vieną nuo kuopos i 1946 m> vasarą Buvq tiks. 
11 R0 vl?/rnį nu<? k°znU 20 į Įįaį sunumeriuoti paeiliui, 
narių. Mazos kuopos gah . gaudavau prielankių atsilie- 

i pimų ir padėkos. Vienas ki- 
i tas dar ir pridėdavo turįs 
i iškarpas ir jas bet kada vėl 
j skaitąs.

Šiuo atveju kaip tik ir 
reikia man tų iškarpų ir aš 

j viešai klausiu:
Mielos draugės! mieli 

kad drau£ai- kuris Jūsų te- 
; beturite tas iškarpas, būki- 
i te tokie geručiai — atsį^s- 
|kite jas man. Būsiu juflUb 
didžiai didžiai dėkingas. At- 

Suvažiavimas įvyks liepos j siuskite “Laisvės” adresu.
6 d, 1958 m., LDS 160 kp.l 
name, 1024 Beaver Ave.,' 
Pittsburgh, Pa. Prasidės. 10' 
vai. ryte. 1

susitarę pasiųsti vieną at-' 
stovybę.

Kuriem^ galima asmeni
niai suvažiavime dalyvauti, 
yra prašoma tai padaryt, su 
patariamu balsu. Sumany-• 
mus, liečiančius Draugijos, 
gerovę, per savo kuopą, pa-1 
siųskite Centrui.

Taipgi būtų malonu, 
kuopos, apskritys arba 
vieniai nariai pasiųstų 
važiavimui sveikinimu, v

Iš anksto dekuodamas ir 
laukdamas viltingai,

Jonas Kaškaitis

Pažangiosios literatūros bičiuliai

JAU DABAR TARYBŲ LIETUVA ruošiasi prie sa
vo dvidešimtmetinių minėiimo; tai bus 1960 m. Rašyto
jas J. Baltušis, rašytame mums laiške, pažymi:

“Dabar mes visi, rašytojai, pradėjom ruoštis didžiai 
šventei — Tarybų Lietuvos 20 metų jubiliejui. Žadame 
pateikti nemažai gražių kūrybinių dovanų. A. Venclova 
jau pradėjo spausdinti “Pergalės” žurnale naują savo 

.romaną “Gimimo diena.”. Naują romaną rašo A. Gudai- 
tis-Guzevičius, prie naujų stambių prozos, veikalų dirbk 
J. Dovydaitis, J Avyžius, M. Sluckis, Alf. Bieliauskas ir 
dar kai kas. Mūsų V. Mykolaitis-Putinas žada padovano
ti skaitytojams “Sukilėlių” antrąjį tomą. Laukiama visos, 
eilės naujų pjesių, poemų, eilėraščių rinkinių. Žada pasi
tempti ir meninė apybraiža — pats operatyviausias lite
ratūros žanras. Man atrodo, kad artėjant šiam jubiliejui, 
mūsų literatūra susilauks dar didesnio pakilimo.

“Juo su didesniu juoku mes perskaitome įvairių ba- 
brauskų, kardelių ir kitų dipukų koliojimus mūsų adre
su, jų tvirtinimus, kad lietuvių tarybine literatūra mer
di, vegetuoja. Labai linksmai mane ir drg. M. Sluckį nu
teikė rašytojo-emigranto Liadzbergio pasisakymas “Lie
tuvių dienose” apie tai, kad mes čia neturime kūrybinės 
laisvės. { tai atsakau “Tiesos” laikraštyje, tad čia ne
beminėsiu.

“Iš tikrųjų gi labai juokingai atrodo visi tie šūkavi
mai iš reakcionierių liogerio. Jie, matyt, vis dar nepra
randa vilčių sugrįžti į Lietuvą buržuazinės santvarkos 
restauravimo tikslais. Jiems net į galvą neateina, kad 
lietuvių tauta galutinai pasmerkė juos ir nusisuko nuo 
jų, kaip nereikaligo praeities balasto, kad Lietuvos liau
dis puikiausiai tvarko savo gyvenimą be jų. Ir tvarko jį 
taip, kad visas gyvenimas nepalyginamai pakito, išgra- 
Ž8jo, subujojo.

“Norėčiau pasiūlyti šitiems užsimiršėliams, liūdesio

PAVASARIO SĖJA LIETUVOJE
Visoje Lietuvoje vyksta pavasario sėja. Daugelis ko

lūkių šiemet naudoja savo lėšomis įgytą žemės ūkio tech
niką. Taip, pavyzdžiui, Klaipėdos rajono “Pergalės” ko
lūkio laukuose dirba nuosavi traktoriai. Traktorininkas 
H. Padagąs su traktoriumi “Bielarusj” per dieną vasari
nėmis kultūromis apsėja po 15-16 hektarų.

Nuotraukoje: traktorininkas H. Padagas, kolūkie- 
tės E. Jasmuntienė ir A. Norvaišienė sėja “Pergalės” ko
lūkio laukuose.

valandoje, sugiedoti populiarią lietuvių liaudies dainelę: 
Žada mano kaimynėlis alutį daryti.
Žada mano kaimynėlis tnanęs neprašyti.

“Didžioji šventė — Tarybų Lietuvos dvidešimtmetis 
bus atšvęsta be jų, pabėgėlių nuo savo tautos, kurie ne
suprato ir iki šiol nesupranta savo tautos rūpesčių, jos 
kovos, -siekimų ir svajonių, pasidarė svetimi savo tautai. 
Be reikalo jie laido gerkles, dergdami dorus lietuvius, 
stengdamiesi sumenkinti mūsų laimėjimus. Anot liaudies 
patarlėsLšuns balsas į dangų neina...”

(1930-1940 m.)
1930 m. iš Zarasų rašyto

jo J. Kaškaičio vardu pa
siunčiau į “Laisvę” pirmuo
sius savo kūrinius. Nuo to 
laiko Kaškaitis ligi 1933 m. 
spalio, t. y., iki mano suėmi
mo, nuolatos perduodavo 
mano eilėraščius, apsaky
mus ir liter a tūrinius 
straipsnius “Laisvei.” Za
rasų žvalgyba sekė jo laiš
kus. Todėl jam savo laiš
kus ir kūrinius adresuoda
vau J. Lelešiaus, J. Bin- 
dokienės ir kartais J. Kaš- 
kiaučiaus vardu.

Kaškaitis pris i ų s d a v o 
mano atspausdintus “Lais
vėje” -eilėraščius, apsaky
mus ir recenzijų iškarpas. 
Taip pat jis atsiųsdavo iš
karpas. ir i kitų autorių iš 
Lietuvos kurinius. Man pa
darė gerą įspūdį apsaky
mas iš Kauno kalėjimo. Gal 
jo autorius—A. Jasutis.

Iš pradžių (1930 m.) ke
li eilėraščiai ir apysaka 
“Neturto auka” buvo at
spausdinta A. Genio, o vė
liau spausdindavau ir — A. 
Badaičio vardu. 1930-1933 
m. iš Kaškaičio gavau savo kū
rinių apie 15 iškarpų. Ta
čiau ne visų rankraščių “li
kimą” galėdavau sužinoti. 
Kai kurie jų buvo atspaus
dinti “Laisvėje” jau man 
sėdint kalėjime, nors jie bu- 
vū pasiųsti anksčiau iš Za-

rasų. Nesužinojau “likimo” I savo vardu, Kaškaitis visa- 
ilgesnio eilėraščio (viską da perduodavo “Laisvės” 
siunčiau per Kaškaitį) redakcijai. Tatai jis atlik- 

pa-1 davo labai rūpesti ngai.
m. pradžioje, i 1939 m. vieną Kaškaičio 

Trečio (gal rašė ir daugiau—ne
kuria- žinau) laišką gavau kalėji

me išreiškiau džiaugsmą A.' 
Venclovos, I 
ries ir P. Cvirkos pažangio-į 
mis drąsiomis pozicijomis, i “Laisvei 
Perskaitęs S. Jesenino raš-Į 
tų du tarybinius tomus, pa
rašiau jo kūrybos įvertini
mą, teigiamai įvertindamas 
jo kūrybos revoliucinius 
bruožus. Bet neteko suži
noti (rašiau 1933 m. pra
džioje), ar šis straipsnis pa
siekė “Laisvės” redakciją. 
Gal būt, kad ne vieną rank
raštį sulaikė Zarasuose, nes 
mano laiškus sekė.

Kaškaitis man rašydavo 
nuoširdžius, kovingus laiš
kus, kurių 1930-1933 m. į 
buvau gavęs apie 12. Juos 
slėpdavau. Mane suėmus— 
dingo.

Kaškaitis prisiuntė “In
ternacionalą,” kurį išmo
kau iš šio teksto. Vėliau ir 
kiti jį dainuodavo tyliai 
gimnazijoje pertraukos me- 

Jis prisiuntė ir pažan- 
knygas Barbiuso 
Pokrovskio istori- 
Prisiuntė 1930 m. 

rankraščius, gavęs

“Komjaunuolių žygis,” 
rašyto 1933 
straipsnio apie 
Fronto” uždarymą,

tu.
giasias
“Ugnį,” 
ją ir kit.

Mano

me. Kelis laiškus tuomet 
Salomėjos Nė-: parašė mano seseriai.

Iš Kauno kalėjimo ir^i 
' i” siunčiau savo ei

lėraščius ir kitus dalykus, 
kurie buvo atspausdinti b|| 
parašo (eilėraštis “Moti
nos kapas” ir kit.). Rašyto
jas A. Venclova į kalėji
mą man rašė, kad mano 
straipsnis, prisiųstas Į al- 
manacha “Prošvaiste” , 
(“Lietuvių literatūros eru
dicijos klausimu”) dėl cen
zūros negali būti įdėtas ir 
siūlė persiųsti į “Laisvę.” 
Ar šis straipsnis buvo 
“Laisvei” pasiųstas — neži- _ 
nau.

Mano rankraščius, gautus 
iš Kaškaičio, redagavo ra
šytojas R. Mizara. Tai su
žinojau vėliau. Šiuos drau
gus laikau literatūriniais 
entuziastais, pade j u s i a i s 
man patekti į pažangų laik
raštį tuo laiku, kai reakci- •' 
ja kliudė parašyti laisvės 
žodį. Už tai J. Kaškiaučiui 
įr R. Mizarai visada liteiu 
dėkingas. f •
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ĮVAIRUMAI
Floridos miestai

Didžiuliam pusiasaliui 
Florida vardą davė ispa
nas Ponce de Leon 1513 m. 
Tai reiškia “Gėlių paroda.”

Florida yra virš 500 my
lių ilgio iš pietų į šiaurę ir 
apie 150 mylių pločio. Pu
siasalis panašs į milžinišką 
nykštį. Florida randasi 
tarpe Atlanto vandenyno ir 
Meksikos užlajos. Pajūrio 
linija turi 3,750 mylių il
gio.

Nuo Atlanto vandenyno 
pusės (lytuose) šimtus my
lių tęsiasi siaura sausumos 
juosta. Šiaurinėje dalyje 
tarpe Floridos ir tos sausu
mos juostos vandens ruož
tas vedinamas Halifax riv
er, o Į pietus—Indian river. 
Čia yra šimtai žvejų ir ma
žesnių maudynių punktų.

Į pietus nuo Miami mies
to, už Biscayne užlajos, 
prasideda į jūrą nudrieku
sių salų kaspinas — Flori
da Keys, tęsiasi apie 150 
mylių ir baigiasi Key West 
sala.

Nuo Meksikos užlajos yra 
daug užlaujų—Whitewater, 
Charlotte Harbor, Tampa 
Bay ir kitos.

Florida žema valstija —■ 
aukščiausioje vietoje tik 
apie 100 pėdų virš jūrų ly
gumos. Ežerų yra apie 30,- 
000. Didžiausias iš jų, tai 
Okeechobee, kuris turi 730 
ketvirtainių mylių. Tyriau

sias vanduo yra Silver 
Springs ežere.

Florida užima 58,560 
ketvirtainių mylių ir turi 
apie 4,000,000 gyventojų. 
Svarbiausi miestai: Miami, 
Palm Beach, Jacksonville, 
Tampa, Sarasota, St. Pe
tersburg, Tallahassee, St. 
Augustine.

Jūros turtingos žuvimi. 
Sakoma, kad žuvę yra virš 
1,000 skirtingų rūšių. Svar
biausi valstijos turtai—cit
rusai, daržovės, riešutai. 
Vėlesniu laiku išplėstas 
galvijų auginimas — pieno 
produktai. Everglades že
mumos į metus laiko duoda 
apie 70,000,000 svarų cuk
rinių nendrių. Yra ir in
dustrijos Įmonių, ypatin
gai prie Meksikos užlajos.

Valstijoje yra daug ir 
gerų automobilių vieškelių 
ir arti 200 oriaukiy. Į metus 
laiko lėktuvai pergabena 

lapie 3,000,000 turistų. Žie
mos laiku milijonai žmonių 
atvyksta į Floridą, kurioje 
yra subtropikų oras.

Valstija turi nemažai ir 
mokslinių įstaigų, jų tarpe 
kelis universitetus, kolegi
jas, įvairias auk š t e s n i o 
mokslo mokyklas.

Florida nuo 1513 metų 
priklausė Ispanijai. Bet jai 
susilpnėjus 1819 metais 
nuo jos atsiskyrė, o prie 
Jungtinių Valstijų galuti
nai tapo prijungta 1868 
metais.

Miami miestas
Tai jaunutis miestas, in

korporuotas tik 1896 me
tais, o jau turi virš 500,000 
gyventojų. Turistų centras. 
Jis užima 35 ketvirtainių 
mylių plotą. Per Biscayne 
užlają vieškeliais jungiasi 
su Miami Beach, antra 
miesto dalimi. Miami Beach 
yra ant ilgo pusiasalio, 
kur randasi puikios mau
dynės. Miami Beach mies
tą sudaro veik išimtinai 
gražiausi viešbučiai.

Kasmet Floridą aplanko 
apie 6,000,000 turistų. Re
tai kuris iš jų nepasiekia 
Miami miesto. Šis miestas 
yra tiek daug garsinamas, 
kad jis traukia, kaip koks 
magnetas.

Asmeniškai man Daytona 
Beach ir West Palm Beach 
geriau patinka. Kada pu
čia pietvakarinis vėjas, tai 
Miami mieste yra per daug 
drėgmės.

Everglades užima apie 
4,000 ketvirtainių mylių 
plotą ir jos yra arti Miami 
miesto. Everglades garsi
nama kaip National Park, 
bet tikrumoje tai raistas, 
pilnas gervių ir visokių 
paukščių. Dar yra užsili
kusių indėnų seminole gi
minė, kuri savo laiku smar
kiai kariavo už laisvę.

Bet vienas dalykas gali 
patikti vienam, o kitas ki
tam. Miami maudynės yra 
vienos iš geriausių, todėl ir 
miestas greitai auga.

St. Petersburg ir 
Tampa miestai

St. Petersburg ir Tampa 
miestai yra vakarinėje 
Floridos pusėje, prie Mek-

SENOJI KAUNO PILIS
Kryžiuočiai atsiba s t ė į 

lietuvių apgyventas žemes 
daugiau kaip prieš 700 me
tų. Jie nužiūrėjo, kad ge
riausia, brautis į Lietuvos 
gilumą pro Neries ir Nemu
no santaką. Jų kėslus su
vokė ir lietuviai. Kad kry- 
žuočiai neįstengtų pro šią 
vietą įsiveržti, jie ėmė sta
tyti stiprią pilį.

Neries ir Nemuno santa
ka buvo labai patogi gintis. 
Vietą nuo priešų iš dviejų 
pusių saugojo 'upės, o iš ki
tų pusių — platus ir gilus 
griovys.

Išmanūs buvo senovės lie
tuviai. Jie sugebėjo gamin
ti plytas, įstengė suręsti sie
nas 6—10 metrų storumo ir 
išvesti bokštus, aukštesnius 
už penkių aukštų namus.

Kryžiuočių gaujos, atslin- 

sikos užlajos. Abu miestai 
turi bendrai apie 300,000 
gyventojų. Tampa yra sau- 
syne prie dešiniosios Tam
pa užlajos rankovės. St. 
Petersburg stovi ant pat 
pusiasalio iškyšulio, kurį 
vanduo supa i štrijų pusių.

Seniau automobiliu va
žiuojant iš pietų pusės tu
rėdavai pervažiuoti Tampą, 
kad patekti į St. Peters
burg. Bet prieš kelierius 
metus į St. Petersburg buvo 
nutiestas 20 mylių ilgio til
tas per Tampa užlają.

Tampa yra daugiau in
dustrinis miestas, negu ki
ti tos valstijos miestai. Sa
vo laiku šis miestas buvo 
pagarsėjęs kaip piratų 
centras. V. Sūnus 

kusios į Lietuvą grobti ir 
žudyti, susidūrė su galinga 
Kauno pilimi.

Aišku, tokios kliūties ke
lyje į Lietuvą kryžiuočiai 
negalėjo pakęsti. Jie ėmė 
pulti Kauno pilį. Ir ne vie
ną kartą. Bet pilies paimti, 
neįstengė.

Pats didižiausias mūšis 
dėl Kauno pilies įvyko 1362 
metais. Kauno pilies įgulai 
tada vadovavo Kęstučio sū
nus Vaidotas.

Visa tai atsitiko pavasa
rį. Nemunu ir Nerimi ledai 
jau buvo išėję. Kryžiuočiai, 
sulaukę paramos iš Angli
jos, Italijos ir Vokietijos, 
atplaukė iki Kauno laivais 
ir atžygiavo sausuma. Gau
siu spiečiumi jie. apgulė 
Kauno pilį. Pilyje buvo tik 
apie 1500 karių. Bet jie ne
nusiminė. Užvirė toks mū
šis, kokio Kaunas dar nebu
vo matęs. Kryžiuočiai puolė 
ir puolė: jie šaudė iš patran
kų, daužė pilies mūrus ta
ranais, svaidė į pilį ugnies 
kamuolius, šimtais korėsi 
ant sienų. Pilies gynėjai at
sakinėjo akmenų kruša, 
strėlių debesimis, verdan
čios smalos sriautais. Dieną 
ir naktį niekas neturėjo po
ilsio. Kryžiuočiams pavyko 
pramušti pilies sienoje, sky
lę. Gaisras sunaikino dau
gumą medinių pilies vidaus 
pastatų ir įrengimų. Tre
čiosios savaitės pabaigoje 
kryžiuočiai, sukaupę jėgas, 
pilies sienoje pramušė dar 
vieną skylę. Suaižėjusios 
sienos dalis neišlaikė ir 
griuvo. Po jos griuvėsiais 
žuvo keli šimtai kryžiuočių.

Didėja’salos **
Lenkų mokslininkai lan

kėsi Spitsbergeno salose 
Ledyniuotajame vandenyne. 
Jie patyrė, jog šios sa
los didėja, jų kraštai nuo 
Greenlandijos pusės kiek- 
vieneriais metais vieną co
lį iškyla iš jūrų.

Tai buvo didelė, . nesėkmė 
Kryžiuočiai pabūgo ir jau 
norėjo trauktis. Bet tuo 
metu atėjo jiems į pagalbą 
sąjungininkai — kalavijuo
čiai. Tačiau vargu ar prie
šas būtų įveikęs pilies įgu
lą, jei ne išdavimas. Kaž
koks išdavikas susižinojo su 
kryžiuočiais ir padėjo jiems 
įsibrauti į pilį. Didvyriški 
gynėjai krito vienas po ki
to. Pagaliau jų beliko vos 
kelios dešimtyš. Vaidotas 
su jais bandė prasiveržti 
pro kryžiuočius. Tačiau 
priešo buvo gausybė. Pasi
ryžėliai buvo įveikti ir pa
teko į nelaisvę.

Atrodė, kad Kauno pilis 
jau visiškai sunaikinta. Ta
čiau vos tik kryžiuočiai pa
sitraukė, ji vėl buvo atsta
tyta ir savo bokštais vėl 
ėmė grasinti visiems, kas 
drįstų brautis j Lietuvą.

1410 metais ties Žalgiriu 
kryžiuočių galybė buvo su
triuškinta. Tada ir Kauno 
pilis nebeteko savo reikš
mės.

Iki XVI amžiaus galo jo
je. dar gyveno didžiojo ku
nigaikščio vietininkai. Vė
liau ii buvo paversta kalėji
mu. 1812 metais pilis smar
kiai nukentėjo nuo prancū
zų. O atstatyti jos niekas 
nebesiėmė.

Ne taip seniai šio istori
nio paminklo liekanų matė
si vos nedidutė dalis. Vis
ką dengė žemė ir šiukšlės. 
Tačiau, kai Lietuvoje buvo 
atkurta tarybinė santvar
ka, mokslininkai susidomė
jo šio reikšmingo istorinio 
paminklo griuvėsiais: ėmė 
juos atkasinėti, tyrinėti.

K. MARKELIS

Kruppy pilis
Vakarinėje Vokietijoje,; 

Essen mieste, ant upės 
kranto stovi amunicijos ir 
ginklų gamintojų Kruppų 
pilis. Ji turi virš 200 rūmų.

Jau 150 metų, kai Essen 
mieste veikia Kruppų fab
rikai. Jie ginklavo kaizerio 
ir Hitlerio armijas. Antra
jam pasauliniam karui pa
sibaigus, tarptautinis teis
mas, Alfredą Kruppą von 
Bohlen buvo nuteisęs į kalė
jimą. Bet amerikiečiai jį 
paliuosavo.

Kruppo fabrikai atstatyti 
ir vėl ten dirba 100,000 
darbininkų,, gamindami ka- 
nuoles, tankus, lėktuvus ir 
kitokius ginklus. 1958 me
tais jo biznis sieks 800 mi- • 
lijonų dolerių.

AMERIKOS KARO 
LAIVAI GRAIKIJOJE
Atėnai. — Amerikos kari

niai laivai atplaukė į Grai
kijos prieplaukas. Jų tarpe 
yra didels lėktuvnešis “Sa
ratoga” ir naujas kruzeris 
“Salem”.

Šie kariniai laivai dažnai 
plaukioja Lebano^o pakraš-• 
čiais, drąsindami Vakarų 

* šalininkus.

Veikliu kančios ir mirtis didvyrės lietuvaites
Rašo J. Šinkūnaitė

Ji buvo vidutinio ūgio, 
mėlynų akių, šviesiaplaukė, 
Iki išnaktų skaitydavo Gor
kį^ tfnėgo muziką. Buvo vik
ri* energinga. Svajojo tapti 
lakūne. Štai ir viskas, ką 
būtų galima trumpai pasa
kyti apie Kauno IV-os mo
kyklos mokinę Janiną Čiži- 
nauskaitę 1941 metais.

Janina mokėsi gerai, no
rėjo, kad mamai nereikėtų 
mokėti už mokslą. Baigusi 
"ešias klases, ji su seserim 
išvažiavo į Palangą, į Pio
nierių stovyklą. Pasiėmė 
kartu ir mažąją Julytę.
Sugriauti planai ir svajonės

Žiūrėdavo Janina pro pu
šų, viršūnes į mėlyną dan
gaus lopinėlį, klausydavo 
raminančio jūros ošimo, bė
giodavo kopomis, — ir gy
venti buvo gera gera, ir at
eitis atrodė tokia viliojanti. 
Bet pirmas priešo sviedi
nys, pataikęs į vilą, sugrio
vė visus planus, svajones. 
Janina bėgo liepsnojančio 
namo koridoriumi, kėlė iš 
lovų mieguistus vaikus, mė
tė per langą jiems paklodes 
susisukti... O paskui jie pa
traukė pajūriu, Liepojos 
link. Vokiečiai sugrąžino 
atgal į Palangą, uždarė į 
kalėjimą. Netrukus išleido. 
Pionierių vadovai namo iš
ėjo pėsti, vaikus vežė maši
nomis. Pėsčios ėjo į Kauną 
ir Janina su Aldona, prieš 
tai parašiusios mamai, kad 
liko gyvos ir sveikos.

O namie, Kaune, jau šei
mininkavo vokiečiai. Suėmė 
tėvą, grasino motinai. Grį
žo mergaitės basos, išvar
gusios, pasakojo apie fašis
tų žvėriškumus. Ir kai ges
tapininkai atėjo suimti mo
tinoms, Janina nenubraukė 
ašaros.

Tegu tie niekšai mato, 
kad mes ne tokios silpnos,

iš

sė-

činauskaitę, visi jie nutarė laisviams ir butų. Pati Jani- 
pradėti veikti. Bet kaip?

Janina žinojo, kad kaimy
nės Blaževičienės brolis tu
ri ryšius su komunistais po

— pasakojo vėliau jinai mo
tinai.

— Komunistės, kaklaraiš
čiai raudoni! — šaukdavo 
gatvėje fašistų vaikai, pa
matę einančias Čižinauskai-, grindininkais. Ėjo pas ją 
tęs. įkartą, kitą, kol ši pagaliau

Į mokyklą mergaitės ne-Į sutiko pasakyti apie Janiną 
begrįžo.
Janina pradėjo dirbti vai

kų lopšelyje Vilijampolėje.
Pas senus revoliucionierius

Profsąjungų darbuotojas 
senas revoliucionierius Po
vilas Malinauskas, daug 
metų išsėdėjęs buržuazinės 
Lietuvos kalėjimuose, vo
kiečiams užėjus nepamiršo 
kovos tradicijų. Jonavos 
miške jis aptiko nemaža 

i ginklų, sprogstamosios me
džiagos ir nusprendė, kad 
jų prireiks. Kaune jis susi
rado nelegalų butą, susiri
šo su senais pažįstamais ko
munistais ir pradėjo veikti. 
Gavęs dviratį, jis pargabe
no ginklus į Senamiestį ir 
čia įrengė sandėlį. Jam pa
dėjo brolis Kazys. šapiro- 
grafu jis spausdino Tarybi
nio Informbiuro praneši
mus, o paskui platindavo 
žmonėse. Iš pradžių kovoto
jų buvo keletas. Vėliau jų 
būrys didėjo. Savo organi
zaciją jie pavadino “Kova”.
“Aš nenoriu sėdėti rankas 

sudėjus”
Kartą grįžo Janina 

darbo ir sako:
— Mamyt, aš nenoriu 

dėt rankas sudėjus.
— O argi tu nedirbi?
—Dirbu, bet aš gi kom

jaunuolė, o komjaunuoliams 
matyti, kaip siunta žvėrys, 
ir tylėti — negalima.

Sutiko Janina berniukus 
komjaunuolius iš 1-osios 
mokyklos — Borisą Raš
kauską, Algirdą Žukauską. 
Pasirodo, ir jiems delnąi 
niežti. Susirinkę kartą pas 
Janinos draugę Nastę Ren-

broliui. Senas komunistas 
Viktoras Kunickas nuvedė 
Janiną pas Povilą Malinaus
ką. Pasitarę, vyresnieji nu
tarė ją priimti į savo tarpą.

Janina įtraukė ir mokyk
los draugus. Ir prasidėjo... 
Lauks lauks, būdavo, moti
na dukters — nėr ir nėr, 
kaip į vandenį įkrito. Jani
na turėjo daug darbų. Pir
miausia, jai ir jos draugams 
buvo pavesta aprūpinti 
maistu ir drabužiais pabė
gusius iš vokiečių nelaisvės 
žmones. Eidavd ji pas pa
žįstamus, prašydavo iš ma
mos čia pagalvės, čia paklo
dės. O kai motina norėdavo 
paklausti kam, aiškiai ma
tėsi, kad nenori sakyti.

Kovos audrose
“Kovos” talkininkai į bu

tą- Palangos gatvėje atneš
davo ne tik maisto ir dra
bužių, bet ir atsišaukimų. 
Tekstą parašydavo Janina. 
Draugas perrašydavo ma
šinėle, o paskui išklijuodavo 
ant tvorų, ant namų sienų. 
Mirgėte mirgėdavo Inform- 
biuro pranešimų santrau
kos, lapeliai šaukusieji žmo
nes sabotuoti, neiti į darbą.

Komjaunuoliai patys pa
dirbinėdavo pasus, pagrob
davo iš' vkiečių reikiamus 
antspaudus. Parsinešdavo 
namo jų ir Janina.

— Mama, paslėpk šituos, 
— ^akydavo ji motinai, 
įduodama krūvelę antpau- 
dų. O ši užkasdavo ant 
aukšto smėly, padėdavo 
tamsioje, kertelėje korido
riuje. 1 :

Ieškodavo komjaunuoliai 
pabėgusiems vokiečių be- 

ky je jų buvo susprogdinti 
du šaudmenų vagonai. Bet 
priešas aptiko jų pėdas.

Priešo nasruose
Slapstėsi Janina mieste, 

Aukštojoje Fredoje, o vė
liau išvažiavo į kaimą pas 
pažįstamus. Po kiek laiko 
jos. pradėjo ieškoti ir ten — 
draugė, kuriai ji pasipasa
kojo išvykstanti, pasirodė 
esanti išdavikė... Atgabeno 
Janiną į Kauną, į sunkiųjų 
darbų kalėjimą. Tardydavo 
ją po 2—3 kartus per dieną, 
bet Janina tylėjo. Paskui ją 
išvežė į IX fortą, į tą vietą, 
iš kur retas beišeidavo lais
vėn.

Gyvas liudininkas to, ką 
pergyveno Janina, šiandien 
mums tėra pageltę nuo me
tų laiko lapeliai, kuriuos ji
nai išmesdavo pro langą. 
Štai jie/, sunkiausiomis mi
nutėmis rašyti pieštuku, ra
šalu.

Didvyres laiškai
1942. VI. 30
Miela Mama!
Man, tur būt, teismo ne

bus. Svarbiems politiniams 
(labai svarbiems) būna 
ypatingas vokiečių teismas. 
Mane nuteis administraci
niu būdu. Tikiuosi gauti iki 
karo pabaigos. Nežinau, at
rodo, kad geriausi adv. 
Tautvilą ir Tumas. Bet jei
gu taip, kaip sakei, tai tegul 
jie visi pasikaria, apsieisiu 
ir be jų.

Pas mane nieko naujo. 
Būna ir geresnių, ir bloges
nių dienų... Galima sakyti, 
kad gerai. Jeigu geriau nė
ra, turi būti gerai.
Sakai, kad aš, nemandagi. 

Matai, nebuvau perdaug 
“nuoširdi”, nieko į kalėjimą 
neatvedžiau. Bet, mama, ką 
tu prasidedi? Argi padės 
ką nors? Kam prašyti ma- 

, lonės? Aš nenoriu ir nepra-

na surado porą, sakydama 
šeimininkei, kad ji ištekan
ti, ir pas ją susirinks vaka
re svečiai. Tuo tarpu ten 
svečiavosi “Kovos” draugai.

Aptiko jie kartą Gebits- 
komisaro sandėlį su vertin
gais daiktais. Paėmė, gėry
bes išpardavinėjo, o už pi
nigus nupirko ginklų. Per
veždavo juos į saugią vietą, 
labai paprastai. Gauna, bū
davo, Janina vaikišką veži
mėlį, prikrauna ginklų, ant 
viršaus vaikutį paguldo ir 
važiuoja gatve kaip niekur 
nieko.
Bus pakarti trys draugai

1941 metų gruodžio 13 
dieną gatvėse pasirodė pla
katai, skelbusieji, kad 16 
valandą Ąžuolyne bus ka
riami trys: Vilimas, Baro
nas ir šlapšys. Janina tą 
dieną vaikščiojo kaip nesa
va. Trys pogrindininkai, 
trys komunistai — didelis 
nuostolis tokių netekti.

Užtat po kiek laiko su
pleškėjo vokiečių ginklų 
sandėlis, sudegė trys lent
pjūvės, sprogo traukinys 
Kauno tunelyje. Komjau
nuoliai atkeršijo už draugų 
mirtį.'

Ruošėsi jie išsprogdinti 
geležinkelio tiltą per Nemu
ną, dalis jų norėjo išeiti į 
Jonavos miškus pas parti
zanus. Bet buvo areštuota, 
sužeista dauguma “Kovos” 
organizacijos narių.

— Neik, vaikeli, daugiau. 
Likai gyva, užteks, — ge
ruoju prašė Janiną motina.

— Ką tu, mamute, o ten, 
fronte, tai ne žmonės žūs
ta? O jie motinų neturi?!

Ir ką tu jai beatsakysi?
Komjaunuoliai, netekę 

vadovo Povilo Malinausko 
darbo nenutraukė. Janina šysiu malonės pas juos... 
rado naujų draugų. Vasario 
mėnesį 1942 metais Burbiš-

Tu irgi neik... 
Bučiuoju.

1942. IX. 7
Miela Aldute!
Vakaras... Už lango šėls

ta rudens vėjas, girdisi rak
tų žvangėjimas. Jų aidas 
taip nemaloniai skamba... 
Jadzė' niūniuoja kažkokią 
melodiją (viss moterys iš
važiavo į kaimą bulvių kas
ti; ir likom šiandien tik mes 
abidvi). Šalta... (Laimė dar, 
kad šviesą turim). Kaip 
pradedu galvoti apie viską, 
dar didesni šiurpuliai per 
kūną pereina. Lapai mono
toniškai šlama... Prisimena 
man šiltas, jaukus kamba
rys, stalas, apkrautas kny
gomis ir brangūs, malonūs 
'veidai... Visad taip — kai ko 
nors netenki, tai tik tada 
pradedi įvertinti.

Ruduo. Darosi kažko lyg 
gaila... Norisi verkti — aša
rų nėra. Rodos, taip būtų 
lengva išsiverkus...

Aš visada galvojau, kad 
tik aš kenčiu, aš pergyve
nu, bet kai pamačiau, kad 
yra žmonių, kurie tikrai 
kenčia, mano kančios prieš 
jų niekniekis. Ir dabar man 
gaila tik kitų...

Daug kas sako, kad rei
kia žiūrėti tik savęs ir apie 
save galvoti. Tu taip nega
lėtum, nes aš irgi negaliu... 
Ruošia vietą 40,000 žmonių.

“Daug nuėįjo ten, 
iš kur negrįžta”

1942. IX. 26.
Mieli namiškiai!
Ne aš viena pergyvenu — 

tūkstančių tūkstančiai... Ka
ras... Negailestingas ka
ras...

Daug žmonių nuėjo ten, iš 
kur negrįžta, nemato nei 
gero, nei blogo, nei teisy
bės, nei melo. Bet gerai pa
galvojus. jie laimingesni. 
Jie pergyveno tik kartą, o 
mes taip dažnai... Jiems 
lengva. Mirti jie eina taip 
drąsiai ir pasiryžę. Man ro
dos, jeigu reikėtų ir man, aš 
eičiau taip pat drąsiai ir be 
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baimės, be jokio gailesčio. 
Su kitais lengva kentėti...

Mirtis nuo priešo kulkos
1 « • * I i 4 « l ' *

7 mėnesius kalino ją bu
deliai, 7 mėnesius gaudavo 
Janinos namiškiai tiesiu,., 
stambiu raštu parašytus ■ 
laiškus. :

Spalio 17 dieną nuneša 
motina su Aldona jai mais
to, o prižiūrėtojas sako:

— Nėra, išvežė. Į Kauną 
išvežė.

Grįžta moteriškės atgal, 
žiūri — piemuo pakelėj bo
tagu pliaukši.

— O kodėl su pilnu krep
šiu? — klausia jis Čižinaus- 
kienę.

— Neturim kam atiduoti.-
— Kaip tai neturit?
— Ogi į Kauną dukterį iš

vežė, — atsako motina ir 
eina tolyn.

— Taip, išvežė... į duobę.
— Ką jūs? — krūptelėjo 

Čižinauskienė ir apstulbo.
— Na, sušaudė, — aiškino 

šis.
— Negali būti, mamute,, 

negali būti, — kalbėjo aša- * 
rų pilnomis akimis Aldona.

O piemuo tvirtino savo:
— Nuo žaliojo kalno? 

Tokia pilna, šviesiaplaukė? 
Sušaudė. Vakar... Pats, ma
čiau, kaip atvežė apie 100 
žmonių... Ateikit rytoj, pa-, 
rodysiu ir kokioj vietoj už- . 
kasė...

Ėjo ir verkė...
Rytojaus dieną nuėjo Či

žinauskienė su dukterimis’ 
prie IX forto. Nuvedė jas • 
piemuo, parodė duobę. Dre
bančia ranka nusilaužė mo
tina šakutę — krūmelį pa
sižymėjo... O aplink juoda
vo baisios duobių akys.

Ėjo, verkė, smėlį iš tos" 
vietos nešėsi žuvusiųjų ar- - 
timieji. Tik nebeprikėlė...: 
Liko ten gulėti ir aštuonio
likmetė Janina čižinauskai- 
tė, nespėjusi žvaigždžių pa
siekti, taikių dienų sulaukti. •
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Takais takeliais į didį kelią
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

(Tąsa)
Jom grįžus, Zonė pasakė, kad aš turiu 

į jį reikalą. Papasakojau, kad atvykau 
iš centro organizuoti čia komjaunimo 
kuopelės, ir paklausiau, ar jis negalėtų 
man nurodyti tinkamų žmonių. Vyriš
kis negreit atsakė į mano klausimą. Kiek 
pagalvojęs, davė vieno moksleivio adre
są, bet pridūrė, kad tai žalia medžiaga, 
kažin, ar pasiseks. Nuvykus nurodytu 
adresu, mums pasisekė susirasti du vai
kinus, kurie jau laikė save komjaunuo
liais. Aiškinau jiems, kad stengtųsi už
megzti ryšius su darbininkų jaunimu ir 
įtraukti jį i savo kuopele. Patariau su
siieškoti kelis darbininkus, kurie norėtų 
mokytis rašto, ir pasiūlyti savo paslau
gas, mokyti juos nemokamai,—tai padė
tų jiems suartėti. Jie žadėjo tai Įvyk
dyti, ir gana greitai. Kalbėdami visi iš
ėjome už miesto. Saulė jau pakilo virš 
tolimo miško. Dvelkė vėsus ryto vėjas. 
Atsisveikinusios su jaunuoliais, mudvi 
su Zone paspartinome žingsnius Tirkšlių 
link.

Tirkšliuose užėjome pas Praną Ge- 
rulskį ir Vincą Pocių. (P. Gerulskis 1921 
rn. mirė džiova. V. Pocius dar ilgai dir
bo komjaunime ir partijoje. Dabar gy
vena Vilniuje.) .Šie du Tirkšlių miestelio 
siuvėjai buvo pirmieji kuom jaunimo 
kuopeles organizatoriai. Pirmajai kuo
pelei priklausė trys žmonės, dar trys bu
vo kandidatai, t. y. ruošėsi Įstoti į kom
jaunimą. Su Gerulskiu susitarėme, kad 
jis sušauk s susirinkimą sekmadienį: 
grįždama iš Telšių, aš užeisiu, ir mes 
kartu jį pravesime.

P. Gerulskis, nors nuolatos sirguliavo, 
buvo labai energingas, gyvas, judrus. 
Jis su V. Pocium sugebėjo Tirkšlių mies
telyje suorganizuoti darbo žmonių klubą, 
įvairius ratelius, ruošdavo vakarus- 
spektaklius. Man teko dalyvauti viena
me vakarėlyje, kur buvo suvaidinta G. 
Landsbergio - Žemkalnio pjesė “Blinda.” 
Į tekstą buvo įterpta daug savų žodžių, 
net nuovados viršininkas ir žvalgybinin
kai atkreipė dėmesį ir kai kuriuos artis
tus tardė. Tie labai gražiai mokėjo ap
sukti jiems galvas: sakėsi, kad, išėję į 
sceną, labai susijaudino ir užmiršo, ką 
turi šnekėti; teko patiems šį tą “sukur
ti,” todėl ir susidarė įspūdis, kad vaidi
nama pagal tekstą.

Daug pasakojo komjaunuoliai apie sa
vo veiklą, apie tolesnius darbo planus. 
Abu jie buvo labai energingi ir puikių 
norų kupini.

Buvo jau vakaras, kai mudvi su Zone 
išėjome iš Gerulskio buto. Mums reikėjo 
pasiekti Telšius, iki kurių dar liko 40 
kilometrų. Saulė leidosi, rausvai nuda
žydama ilgus išsidraikiusius debesų kas
pinus, lyg pranašaudama rytdienai dide
lį vėją. Mudvi skubėjome. Zonė žadėjo 
surasti mums gerą nakvynę, nes į Tel
šius eiti jau nebegalėjome. Kur ji mane 
vedė, nežinojau, nes tame gražiame kraš
te buvau pirmą kartą.

Nuo vieškelio pasukome į siaurą lauko 
taką, juo prisiartinome prie miško ir, 
peršokusios per griovį, atsidūrėme žalia
me tankumyne. Kažkur miške pliauk
šėjo piemens botagais, maurojo genamos 
namo karvės, bliovė avys. Tik staiga pro 
medžius pamačiau trobesius.

—Štai ir atėjome,—pasakė Zonė.
—O kas čia gyvena?—paklausiau.
—Jonas Taurinskas.
Ir ji man papasakojo apie Taurinską, 

kaip apie gerą komunistą ir tos apylin
kės komunistų organizatorių.

Malonų įspūdį padarė man visa Tau- 
rinskų šeima. Atėjus kam nors iš drau
gų, vaikai išbėgdavo ir budėdavo ant ta
kų ir miško pakraščiuose ir, kilus ma
žiausiam Įtarimui, duodavo žinią. Tą 
naktį ilgai neužmigome, nes Jonas Tau
rinskas vis klausinėjo, vis norėjo dau
giau išgirsti politinių naujienų. O kai 
tik pradėjo rausti lytuose žara, Jonas 
pasibeldė į klėtį, kur mudvi su Zone mie
gojome. Papusryčiavusios leidomės į ke
lionę. šeimininkas lydėjo mus miško ta
kais į Telšių plentą, norėdamas sutrum
pinti mūsų kelionę. Kai išėjome iš J. 
Taurinsko sodybos ribų, jau tekėjo saule, 
žadėdama gražią dieną. Žydriame dan
guje nebuvo nė vieno debesėlio. Ėjo
me siaurais lauko takeliais. Rasa si
dabrinė spindėjo ant žolės, gaivinančiai 
Saldė .mūsų basas kojas, žolėje čirškėjo 

svirpliai. Netrukus įėjome į pušų sakais 
kvepiantį miško tankumyną. Skambiai 
čiulbėjo paukščiai. Miške garsiai kalbė
jome, juokavome. Visiems buvo taip jau
ku ir malonu tame puikiame gamtos 
prieglobstyje, kad norėjosi kartu su 
paukščiais dainuoti. Kai pasiekėme plen
tą, Taurinskas atsisveikinęs grįžo atgal.

Kelią, kuriuo mudvi ėjome, iš abiejų 
pusių supo tas pats puikus miškas. Pa
kelėje pamatėme ant griovio krašto sė
dintį senuką žemaitį. Jis jau iš tolo ap
žiūrinėjo mus tiriančiu žvilgsniu. Pa
miškėje rupšnojo, žolę arkliai. Suprato
me, kad jis gano arklius.

—Geras rytas, dėdeli- — pasveikino
me senuką.

—Nešpėtnas, — atsakė jis, išimdamas 
pypkę iš dantų. Supratome, kad senukas 
ne visai buvo patenkintas mūsų pasvei
kinimu, — gal laukė, kad pagarbintume j 
dievą. Paklausėme kelio, ir jis mielu no
ru paaiškino. Pasiteiravo, kur keliauja
me ir kokiu reikalu. Žemaičiai labai 
mėgėsta, kad juos pakalbintų. Jei netoli 
kelio dirba arba ilsisi žmonės, o praeinąs 
pro šalį keleivis jų neprakalbins, tai jis 
bus palydėtas kandžiu žodeliu.

Toliau eidamos pamatėme akėjantį 
jaunuolį, bet neužkalbinome jo.

—Panelės, ar nematėte kiautelių su 
skambaliuku?—išgirdome praėjusios.

—Padėk dieve!—suriko atsisukusi Zo
nė ir ėmė juoktis.

—Labai dėkoju panelėms — atsiliepė 
ką tik mus klaidelėmis pavadinęs jau
nuolis. Ir jis garsiai juokėsi, o miškas 
kartojo juoko aidą toli toli . . .

Pagaliau mes pasiekėme Telšius.
Telšiuose buvo grupė moksleivių, ku

rie dar nedrįso vadintis komjaunuoliais, 
laukė, kad kas suorganizuotų, nors su 
komunistų partijos kuopele jie palaikė 
ryšius ir noriai vykdė jiems pavestus už
davinius: platindavo literatūrą, padėda
vo susižinoti su dvarų bei kaimų darbo 
žmonėmis.

Tą pat vakarą susitariau su jaunuo
liais, ir paskyrėme susirinkimą. Zonė 
kiek pailsėjusi išėjo į Plungę su likusios 
literatūros pundu. Ji prašė manęs ne
skubėti, palaukti jos, kad grįžti galėtu
me vėl drauge. Ji labai mėgdavo keliau
ti su manim.

Komjaunimo kuopelės susirinkimas 
buvo paskirtas labai gražioje vietoje, 
Masčio ežero saloje.

Pavakary nuėaju i sutartą vietą, ant 
ežero kranto. Ten manęs jau laukė jau
nimo bū lys.

Susėdome į laivelį ir nusiyrėme ežeru. 
Buvo neapsakomai gražu: vandenyje 
kaip veidrodyje atsispindėjo mūsų vei
dai, žydras dangus su švelniais lyg pū
kais debesėliais, saloje augą medžiai, 
nendrės. Nejučiomis veržėsi daina, ir 
suskambėjo ji, švelniai nuplaukdama 
vandens paviršium.

Išlipę saloje ir gerai apžiūrėję ją, pra
dėjome pirmąjį Telšių komjaunimo kuo
pelės susirinkimą.' Čia buvo septyni mo
kiniai ir vienas mokytojas. Išrinkome 
kuopelės pirmininką. Visi susigalvojo 
slapyvardžius. Man teko padaryti jiems 
pranešimą apie komjaunimo tikslus ir 
uždavinius. Kalbėjome ir apie tarptau
tinę padėtį.

Tarėmės, kaip mums patraukti darbi
ninkų jaunimą. Nors jo Telšiuose ne
daug buvo, tačiau pirmutinis mūsų už
davinys — užmegzti ryšius su juo ir 
kaimo varguomenės jaunimu. Daug bu
vo šnekėta apie darbą kaimo jaunuolių 
tarpe. Visi buvo pasiryžę daug dirbti ir 
atlikti jiems pavestus uždavinius.

-'♦••v*
Auštant baigėme susirinkimą. Žiūrė

dami į aušrą, sustoję pusbalsiu užtrau
kėme Internacionalą. Svajojome, kad 
ateis laikai, kai galėsime visu balsu dai
nuoti mūsų revoliucines dainas.

Tą dieną dar pasilikau Telšiuose—va
kare mane pakvietė dalyvauti komunis
tų partijos kuopelės susirinkime, o rytui 
auštant mudvi su Zone leidomės atgal. 
Per tas dvi naktis Zonė sugebėjo nuneš
ti į Plungę literatūrą ir pėsčia grįžti į 
Telšius. Stebėtinai energinga, judri, vi
sad linksma ir niekad nepavargestanti 
buvo mūsų Zonė Pieštinytė. Telšiuose ji 
visai nemiegojo ir beveik net nepasėdėjo, 
o vėl skubiai ruošėsi į kelionę. Grįžti at
gal buvo lengviau—keliavome jau be li
teratūros.

(Bus daugiau)

Julė Klevinskienė
1958 metų birželio 18 d. sueina dešimt metų 

kai mirė mano mylima žmona, palikdama 
mane dideliame liūdesy ir širdgėloj.

)

Laiškas iš Lietuvos nuo 
K. V.-Račkausko

Štai tik ką gavau labai 
gražų, įdomų laišką nuo sa
vo jaunųjų metų draugo, 
Karolio Vairo-Račkausko. 
Daugelis mūsų gerai atsi
mename, daugelis pažinome 
asmeniškai gerbiamąjį laiš
ko autorių, pagyvenusį 
Amerikoje apie 15 metų. Ži
nome jo gausius raštus LS 
Sąjungai, jo eilėraščius, 
knygas, jo redaguotąją “Tė
vynę”, SLA organą. Laiš
kas rašytas li958 m. gegu
žės mėn. antroje pusėje, 
iš Kauno. Kiekvienam itin 
įdomus, savo bendrais pra
nešimais.

Dar tik vakar, rod’s, žydėjai, 
Kaip gėlelė taip graži;
Dar tik vakar, rod’s, mums laimė 
Taip šypsojosi skaisti.
Dar tik vakar, rod’s, žygiavom 
Mudu buities takeliu,— 
Į auštantį naują rytą, 
Abu žvelgėm su džiaugsiu.
Bet prošvaistę mūsų ryto
Greit apgaubė tamsuma: 
Dešimt metų, kai vien lydi , 
Kasdien mane klaikuma.
Vien tik kapą belankydams,
Savo širdį nuraminau, 
Kaip tarp žydinčių gėlelių, 
Tavo veidą pamatau!

Tavęs liūdįs lynas

Mielas ir brangus Drauge!
Rašau jums ant atvirukų 

— noriu parodyti nūdienį 
Kauną. Prieš valandą ga
vau Jūsų V. 15 d. laiškelį, 
už kurį nuoširdžiai dėkoju, 
nors širdyje jaučiu, kad Jūs 
mane giriate neužpelnytai. 
Mano “Rinktinėje”, ne visi 
dalykai yra pilnaverčiai ir 
jie pateko į leidinį beveik 
atsitiktinai. Pavyzdžiui, sa
vo Jurgį Masiulį aš ketinu, 
dievams leidus, praplėsti ir 
parodyti Jurgį po to, kai 
jam priteisė 50,000 dol. ir 
kai niekas netikėjo, kad jis 
gavo tiktai trupinius. Iš to 
gali išeiti kiek platesnė ir 
sodresnė apysaka.

Norėčiau pasiųsti Jums 
savo “Rinktinę”, tik, deja, 
tiražas jau išsibaigęs ir 
knygynuose negalima gauti. 
Jei sumedžiosiu, atsiųsiu. 
Šiomis dienomis išsiųsiu sa
vo suredaguotą albumą “Sa
lomėja Nėris gyvenime ir

Kiekviena kolonija ture-Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą tų surengti kokią nors pra- 
doleriuką Laisvės paramai, mogą Laisvės panamai.Laisves paramai.

BOSTONO
APYLINKE

LIEPOS (JULY)

Įvyks Tradicinis Lietuvių Sąskrydis

LAISVES PIKNIKAS
Bus Dvi Dienas, Penktadienį ir Sekmadienį

Į kurį suvažiuos ne lik iš Bostono apylinkės, bet ir iš tolimesnių miestų, nes 
tą savaite visoje šalyje fabrikai nedirba, žmonės turi laiko plačiau p'asivaži- 
nėti ir tąja proga daugelis norės dalyvauti šiame spaudos piknike.

Piknikas bus laikomas gražiajame pušyne:

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:

kūryboje”. Išsiųsiu, jei tik 
rasiu knygynuose, ir P^tVo 
Cvirkos albumą. Matote, 
man teko garbė padaryti 
pradžią tokiems iliustruo
tiems leidiniams apie mūsų 
rašytojus.

Neseniai atidaviau lei
dyklai paskutinį savo verti
mą T. Dreiserio “Finansiš- 
tas”. Atsiųsiu Jums, kai pa
sirodys vitrinose. Pasakiau < 
“paskutinį vertimą”, nes ' 
daugiau vertimų nebedary
siu, — rašysiu savo atsimi
nimus, kurių niekas kitas 
negalės parašyti, o verti
mus gali daryti ir bet kuris 
jaunesniųjų, mokančių ang
liškai. Dirbu taip pat ir 
prie biografinės apysakos, 
kurios herojum išvedu Vla
dislovą Dembskį, — bet 
apie tuos dalykus, rodos, 
esu jums rašęs.

Šį laiškelį rašau Petro 
Cvirkos muziejuje, džiaug
damasis pavasario šiluma 
ir grožiu. Atgimusi gamta 
man primena ir atgimusių 
Lietuvą, kuri su kiekvienu 
pavasariu darosi vis graži
nė, ir gyvenimas joje ttiri- ‘ 
ningas, kupinas žmonių en
tuziazmo ir džiaugsmo ir 
vedąs į naują ir laimingą : 
ateitį. Dabartinės Lietuvos 
Jūs nebeatpažintumėt, ir 
kokia graži jos jaunoji kar
ta, auganti jau socializmo 
saulės spinduliuose. Aš ne 
kartą džiaugiaus, kad mano 
gyvenimo rudenį galiu gy
venti Lietuvoje ir ypačiai 
Kaune, gražiame sodų ir 
liepų mieste...

Žinoma, negalima nepa-j 
stebėti kai kurių nesklandu-i 
mų gyvenime, bet to neiš
vengsi ir geriausiai susi
tvarkiusioje bendruomenė
je, o juk mes dar jauna 
valstybė, atsikūrusi iš po 
baisių karo griuvėsių. Ir tiei 
atsiekimai, kuriuos mato-] 
me kiekviename žingsnyje,' 
parodo milžiniškas kūrybi- 
nes mūsų tautos jėgas, 1<io- 
latinį žengimą į priekį. Kad , 
tai būtų lemta pagyventi' 
dar desėtką kitą metų!.. At-'• 
leiskite man, mielas Drauge, i 
Ėmiau svajoti. Ir gyventi 
smagu, kai žmogus trokšti, 
ilgiesi, esi kupinas vilčių ir 
optimizmo.

Būkite sveiki,
Jūsų K.V.-Račkauskas

Gerbiamajam rašytojui ir 
visuomenininkui jau gero
kai įpusėjo 76-ti metai. Tai 
pats darbštusis kultūrinin
kas, švietėjas ir grožinio žo
džio meistras nuo pat savo 
jaunų metų, nuo Kauno se
minarijos laikų, kur man 
teko susipažinti su gabiuoju 
literatu, 1905 m. Paskiau, 
už poros metų, draugas 
Račkauskas jau Amerik^e, 
darbuojasi prie “Kovos”, 
gamina knygas LS Sąjun
gai, sako prakalbas, skaito 
referatus. Visų mūsų nuo
širdžiausi linkėjimai ger
biamajam rašytojui geros 
sveikatos ir dar ilgų našių 
metų!

Jonas Kaškaitis

Montello Trio
Rože Stripiinis 

Alb. Potsus ir Win. Yuodeikis

Vyrų Grupė
Vadoavujant Alb. Potsus
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Broliai Saukai
Benny ir Edward

Smuiko ir Akordiono duetas

Namie Gaminti Valgiai
Širdį Gaivinanti Gėrimai

Washing tonas.
las Menšikovas, TSRS am
basadorius, užginčijo, kad 
būk jo sekretorius Kuročkl- 
nas užsiėmė šnipavimu. Jis 
sako, kd Kuročkinas pava
romas keršto sumetimais.

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. m. Sekmadienį prasidės 1 p. m.

Muzika nuo p30 p. m.

Amerikos Darbo Federa
cija ir CIO užlaiko nemažai 
organizatorių. Jie yra pil
nai apmokami. Jau seniai 
jie reikalavo teisės būti or
ganizuotiems į savo lįniją. 
Tiktai dabar AFL-CIQ. va-t 
dovybė jiems tą teisę pftpą-’ 
žino.



Elizabeth; N. J. AVALON, N. J. Žinios iš Lietuvos
^Didelė, nuoširdi padėka

* Birželio 1 d. mirus Mari
jonai Stanelienei, mus už
gulė didžiulis liūdesis ir 
širdgėla. Tačiau visa tai 
pernešti, perkentėti padėjo 
mirusiosios ir mūsų giminės 
ir artimieji — draugai, 
prieteliai, visokiais būdais 
mus suramindami, paguos- 
dami.

Šiuomi norime išreikšti 
visiems savo nuoširdžią ir 
viešą padėką. Dėkojame vi
siems už pareikštą užuo
jautą žodžiu, laiškais ir at
virutėmis.

Dėkojame visiems, kurie 
papuošėte mirusiosios kars
tą gėlių vainikais — jų bu
vo labai daug.

Dėkojame draugams ir 
draugėms už pare i k š t ą 
mums viešą užuojautą per 
laikraštį Laisvę.

Dėkojame visiems, kurie 
lankėte mirusiąją šermeni
nėje, ir tiems, kurie palydė
jote ją į krematoriją.

Dėkojame laidotuvių di
rektorių Matthew Buyui- 

4 Bujauskui už mandagų ir 
gražų vadovimą ir visokias 
mums padarytas paslaugas.

Dėkojame Rojui Mizarai 
už gražias kalbas, pasaky
tas šermeninėje ir krema- 
torijoje. .

Visa tai padėjo mums 
lengviau pergyventi didžiu
lio liūdesio dienas.

Mūsų mieloji motina ir 
sesuo, Marijona Stanelienė, 
mirė; ji atliko savo gyveni
mo misiją. Mes, likusieji, 
jos budėdami, sakome: ne
pamiršime jos niekad; ne
pamiršime tų jos gražių 
darbų, kuriuos ji atliko vi
suomenei, taipgi motiniškos 
jos meilės savo dukrai, žen
tui ir artimiesiems.

Dar kartą visiems reiš
kiame didžiulę padėką!

Liūdesyje likę:
Dukra Mylda Žakienė 
Žentas Walter is Žukas 
Sesuo Ona Schultz

Bonna. — Vakaru Vokie
tija į septynis busimuosius 
metus išleis $500,000,000 ka
ro raketų gamybai.

ELIZABETH, N. J.
Mirus

M ari j on a i Sta nei ienei
Birželio 1, 1958 m.

Reiškiame giliausią užuojautą velionės 
dukrai Myldai, žentui Walteriui 
Žukui, sesutei Onai Schultz ir 
giminėms, draugėms-draugams.

A. ir J. Navalinskai
Binghamton, N. Y.
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MONTELLO-BROCKTON, MASS.

MIRUS

ANTANUI ČERKASUI
BIRž ELIO 1, 1958

Liūdesio valandoj reiškiame gilią užuojautą
našlei Verutei, jos dukrai Salai ir jos šeimai,

ir broliui Domininkui ir jo žmonai.
B. Tamulevich K. Čereškienė
A. Miknis A. Kukaitienė
M. Valant M, Gutauskienė
A. Chestnut K. Sireikienė
U. Zaleckaitė M. Potsienė
P. Pūkelis A. Klimienė
K. Ustupas R. Kalvelienė

/ H. Rindzevičienė P. Sinkevičienė
J. Šimaitis T. Kaminskienė ■

Paskutinis pakvietimas 
į svečius

Mūsų pokylis, kaip žino
ma, įvyksta sekmadienį, bir
želio 22 d. Mes pasirengę 
jus visus, draugės ir drau
gai, gražiai priimti ir pa
vaišinti. Užtikriname, kad 
visi būsite patenkinti. Čia 
pasigėrėsite gamtos grožiu: 
visur viskas žaliuoja, gėlės 
žydi. Pasiimkite maudy
mosi kostiumus, nes galėsi
te Atlantiko vandenyne ge
rai pasimaudyti ir ant smė
lio pagulėti, pasilsėti. Tai 
yra sveikatos šaltinis.

Turime iš daugelio vietų 
užtikrinimus, n e k a 1 b a nt 
apie pasižadėjimus, kad 
draugai tikrai atvažiuos. 
Bus daug svečių. Draugai 
Zambusevičiai iš Reading, 
Pa., Antanavičiai iš Balti- 
mores su šeima; drg. Pa- 
serskis mano, kad apie 3 
automobiliai atvažiuos jo Į 
f rentų. Prieš kiek laiko 
draugės Kazlauskienė ir 
Navalinskienė iš Bingham- 
tono žadėjo atvažiuoti. Drg. 
Žilinskas iš Plymouth, Pa., 
taip pat žada atvažiuoti. O 
baltimoriečių piknike Jonas 
Grybas ir Mildred Stensler! 
man pasakė: “Mes pasirū-| 
pinsime, kad būtų pakanka- į 
mai svečių iš Brooklyno ir' 
apylinkės”. Apie philadel-1 
phiečius, Camdeną ir apy-j 
linkę jau nieko nekalbu,! 
per daug užimtų vietos. 
Drg. Merkis pranešė, kad iš 
ten atvyks mažiausiai 40 
asmenų. Pašnekesy piknike 
kas tai prisiminė, kad inži
nierius Gabrėnas iš Trento
no gal bus svečiuose. Būtų 
malonu jį matyti.

Kaip atrodo, tai mūsų 
frentai mūs nesuvils. Mū
sų visų darbas ir pasiryžk, 
mas nenueis niekais. To
kių pokylių vieni, be kitų 
pagalbos negalime surengti.

šeštadieni suvažiuos visi 
darbininkai, kad pri rengt 
valgį ir sutvarkyt viską pa- 
sitikimui svečių, kurių ti
kimės turėti apie 80. At
važiuoja šie draugai: Liau- 
danskienė, Pletienė, Bara
nauskas, Merkiai, Mulokai- 

KULTŪRINGAS POILSIS
Kaunas. — Jono Biliūno 

vardo žemės ūkio artelės 
kolūkiečiai ne tik moka ge
rai dirbti, bet ir kultūrin
gai pailsėti, Kolūkio meno 
saviveiklos kolektyve daly
vauja daugiau kaip 60 žmo
nių. Čia veikia mišrus cho
ras, šokių ratelis, moterų ir 
vyrų chorai. Saviveiklinim 
kai. turi daug kolektyvinės 
kūrybos šokių, kaip “Ruge
lių laukelis,” “Audėjėlė,” 
dainų ir žaidimų, atspin
dinčių šiuolaikinį kolūkinį 
gyvenimą.

Dabar saviveiklos kolek
tyvas aktyviai ruošiasi ra
joniniam festivaliui ir res
publikinei jubiliejinei dai
nų šventei.

LIETUVOS 
AUGMENIJOS 

ŽEMĖLAPIS
Vilnius. — Lietuvos TSR

Mokslų akademijos Biologi
jos instituto mokslininkų 
grupe baigė sudaryti 1:600.- 

1000 mastelio respublikos 
I augmenijos žemėlapį. Tuo

prasto

tė ir Barbora Kovalčukie- 
nė.

KELRODIS: Nedaro skir
tumo, iš kurios vietos jūs 
v a ž i u o site automobiliais, 
turėsite laikytis kelio 9. Iš 
Pennsylvanijos turite susi
rasti kelią 50, kuris veda į 
Wildwood ir apie 12 mylių 
pirm Avalon pasibaigia 
ir įveda į kelią Nr. 9, ku
riuo pavažiavę apie 8 my
lias kairėj pusėj pamatysite 
elektrinę iškabą AVALON, 
ir tuo keliu pasuke, važiuo
dami tiesiai, greit pamaty
site kairėj pusėj aukštą 
juodą kaminą, link kurio ir 
važiuokite, prieš kurį rasite 
dvieju auktų narna po N r. 
147 13tb St/

Iki pasimatymo!
J. A. Bekampis

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 kp. Moterų 

Klubo veiklos 
I

Klubo susirinkimas įvyko 
birželio 10 d. A. Klimo stu
dijoje. Narių mažai teatsi- 
lankė, turbūt dėl 
oro, smarkiai lijo. Klubo 
komitetas išdavė raportus, 
kad mažai kas buvo veikia
ma. Ateityje visos pasižadė
jome daugiau veikti, jeigu 
tik aplinkybės leis. Kol dau
giau atsiras, naujų narių ir 
energijos, į Klubo komitetą 
apsiėmė tos pačios narės įr 
buvo susirinkimo vienbal
siai užgirtos.

Laikraščių agentės-vaji- 
ninkės išdavė raportus ir 
pridavė nuošimčius į iždą— 
M. Kazlauskienė $8, J. K. 
Navalinskienė’$14. Ižde pa
sidarė $28. Nutarta pasvei
kinti LLD suvažiavimą su 
$5. Kaip žinia, suvažiavimas 
įvyks liepos 6 d. Pittsbur-į 
ghe. Nutarta paaukoti po 
$5 Laisvei, Vilniai ir Liau
dies Balsui ir ateivių gyni
mui. Viso išaukota $25. Na
rės, kurios dalyvavo susi
rinkime, užsimokėjo duok
les už dvejus metus. Dabar 
ižde teliko virš $4.

Perstatyta ir apsiėmė A. 
Žemaitienė matyti tas na
res, kurios nebuvo susirin
kime, ir išrinkti iš jų duok
les. Klubo korespendente iš
rinkta J.K. Navalinskienė, 
laikraščių vajininkėmis tos 
pačios — M. Kazlauskienė 
ir J. K. Navalinskienė.

Taigi, mūsų moterų klu
bas tebegyvuoja ir yra gera 
parama laikraščiams.

Susirinkime narės rimtai 
svarstė bėgančius reikalus.

Po susirinkimo A. Žemai
tienė pranešė, kad rimtai 
serga Eva Okulevičienė, ku
ri praeityje yra daug dirbu
si visų organizacijų paren
gimuose. O dabar jai yra 
reikalinga finansinė para
ma. Narės su jos pareiški
mu sutiko ir paskyrė Že
maitienę ir J. Nelesh pa
rinkti aukų. Tuojau ant vie
tos dalyvės sudėjo $8. Auko
jo: A. Žemaitienė $2, po $1: 
Ona Wellus, M. Kulbienė, 
M. Kažlauskienė, A. Mal- 
daikienė, N. Strolienė ir J. 
Nelesh.

M. Klubo koresp. J. N.
Tolimi svečiai ir viešrros

Mus aplankė P. K. Joza- 
paičių dukra ir anūkė, Mrs. 
John Cook ir Kathy. Sve
čiavosi virš mėnesį laiko pas 
savo motiną ir patėvį, taip
gi pas dėdę ir tetulę Joną 
ir Amiliją žemaičius. Iš 
West Pittston, Pa., Mr. ir 
Mrs. John Grušelioniai sve
čiavosi pas mus, taipgi I. 
Klevinskas iš Scranton, Pa. 
Džiugu buvo juos visus ma
tyti, ir esame jiems dėkin
gi už mūsų aplankymą.

A. ir J. Navalinskai

užbaigtas Tarybų Lietuvos 
botaniku beveik dešimties 
metų darbas. Žemėlapiui su
daryti buvo panaudota dide
lė kartografinė bei doku
mentinė medžiaga, devynio
se ekspedicijose surinkti 
duomenys. Ekspedicijų me
tu buvo nuodugniai ištirta

30 respublikos pietryčių, Že
maitijos bei vidurio Lietu
vos rajonų ir keliasdeši'mt— 
dalinai. Į darbą renkant me
džiagą žemėlapiui buvo 
įtraukta ir visuomenė

Lietuvos augmenijos že
mėlapis sudarytas pirmą 
kartą. Kaip pranešė Lietu
vos žemės ūkio akademijos 
docentas, biologijos mokslų 
kandidatas K a z i m e. r a s 
Brundza, žemėlapis atvaiz
duoja miškų, vandens bei 
žemės ūkio naudmenų ge
ografinį išsidėstymą ir tu
ri didelę praktinę reikšmę 
planuojant respublikos eko
nomikos vystymą. Jo teori
nė reikšmė yra ta, kad jis 
teikia vertingos medžiagos 
tiriant Pabaltijo respublikų 
augmenijos išsidėstymą.

Didelę Lietuvos teritori
jos dalį dengia miškai. Viso 
išaiškinta ir sužymėta že
mėlapyje trylika grupių 
spygliuočių, lapuočių ir miš
riųjų miškų. Respublikos 
pietryčiuose telkiasi pušy
nai, turintieji didelę pramo
ninę reikšmę. Lietuvos kraš
to vakarinėje dalyje yra 
gausiai pietinės taigos tipo 
mėlynių-bruknių eg 1 y n ų. 
Lietuvos vidurio lygumoje, 
upių pakrantėse yra plačia
lapių bei smulkialapių la
puočių miškų, jų tarpe ąžuo
lynų bei beržynų, mišrių 
miškų ir alksnynų. Jie duo- 

IŠEIS ANTRAS TOMAS 
ANTANO METELIONIO RAŠTŲ

APIE DIEVUS IR ŽMONES
Laisves spaustuve susitarė su Antanu Metelioniu 

išleisti antrą tomą jo raštų Apie Dievus ir žmones. 
Knyga bus virš 300 puslapių ir turinys labai įdomus. 
Paties autoriaus apibūdinimu, bus aprašyta:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti:

Brockton, Mass.

Moterų Sąryšio Metinis 

PIKNIKAS
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Birželio 29 June
Prasidės 1-ma valanda diena

Liet. Taut. Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Bus Gera Muzika Šokiams

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

čia vertingos žaliavos faldų 
bei kitoms medžio perdirbi
mo pramones šakoms.

Žemapelkės, pievos ir ty
ruliai užima šeštą respubli
kos teritorijos dalį. Vakari
niuose ir pietryčių rajonuo
se yra pelkynai. Tai yra di
delis fondas kultūrinėm pie
voms bei ganykloms įreng
ti. Čia yra palankiausi rajo
nai gyvulininkystei vystyti. 
Ypač vertingos yra užlieja
mos pievos Nemuno žemu
pyje, kurių plotas siekia 
10 procentų visų natūralių
jų pašarinių naudmenų. Čia 
yra didžiai derlingos pa- 
šiausėliu pievos, nemažuose 
plotuose auga aukštas rei- 
grasas — žolė, kuri prieš 
daugelį metų buvo atkeltais 
Vakarų Europos. Tai yra 
vienintelė vieta Pabaltijy
je, kur reigrasas auga. Šios 
pievos duoda iki 70 centne
rių vertingo šieno iš hekta
ro.

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

Jie ruošia puikius pietus savo vasariniame 
rezorte 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 gana prieinama kaina.

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

KELRODIS: Iš New Yorko ir New Jersey važiuokite No. 9 
keliu. Arti Avalon pamatysite elektrinę iškabą AVALON; čia 
pasukite i kairę; pavažiavę pamatysite kairėje pusėje aukštą juo
dą kaminą ir važiuokite link jo, prieš ji rasite 2 aukštus namus, 
tai čia ir bus 147 13th St.

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.

Moterų stalas bus turtingas puikiais namie gamintais 
valgiais: turėsime kugelio, pyragų 

ir kitokių gardumynų.
(Rengėjos

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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

Hartford, Conn. ”
Liga buvo drūčiai pri

spaudusi mūsų draugę L. 
Monkienę, bet girdėtis, kad 
ji jau eina geryn. V. Stau
gaitis jau apie namus kiū- 
tinėja, bet kojos dar vis jam 
trukdo. Pasigendame mes 
jūsų, draugai. Linkime su- 
drūtėti ir vėl sykiu su mu
mis dainuoti. V. K.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai

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

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

l
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ĮVAIRIOS ŽINIOS K arei am a bažnyčioje! MALE and FEMALE

Washingtonas. — Angli
jos ir Jungtinių Valstijų 
atominės, jėgos specialistai 
tariasi.

Londonas. — Tarybinis 
radijas, pranešė, kad mor
kos užauga taip ilgos, kaip 
beisbolės mušimo lazda.

Banna. — Manoma, kad 
neužilgo Tarybų Sąjunga 
parduos plieno Vak. Vokie
tijai.

College Park, Md. — Dr. 
Milton Eisenhoweris, prezi
dento brolis, piktai puolė 
komunistus.

Varšuva.Varšuva. — Lenkijoje . . _ .
yra 1,000,000 berniukų ir jos ir būtų paremtos visoke- 
mergaičių, organizuotų į popais dievais ar Kokiais 
skautu grupeles. Į kitais ten ismislais dėl yi-

 liejimo pinigų ir kitokių
Washingtonas. — Atsto

vų butas 317 balsų prieš 98 
užgyrė prezidento pasiūly
mą mažinti muitus. ‘

Alžyras. — Sukilėliai 
francūzų generolai sako, 
kad jie nepasiduos DeGaulle 
patvarkymams.

— Gene- 
kad 
ato-

Washingtonas.
rolas Trudeau sako, 
galės naikinti tankus 
minia;s ginklais.

Washingtonas. — Anglija 
sutinka pasikeisti su Ame
rika atominių ginklų paty
rimais.

Teheranas. — Irano val
džia areštavo generolą Valį 
Gharanj, buvusį štabo virši
ninką.

Bellmore, L. I.
Birželio 8 d. čia

nukrovė sta-
valgiais. Gi

draugė A.
prisidėjo su

pas
i draugus J. ir P. Šimėnus 

linksmai laiką praleidome. 
Tai buvo dviejų sesučių 
gimtadienio atžymėsimas. 
Gerieji mūsų draugai W. 
Skuodis, J. Grybas ir J. Kli
mas savo automobiliais mus 
pas Šimėnus nuvežė, o drau
gė Simėnienė 
lūs visokiais 
mūsų brangi 
Raulušaitienė 
savo gamintais pyragais ir 
sūriais, kad svečiai negalėjo 
jais atsigėrėti. O nuo visų 
svečių sesutės P. Simėnienė 
irEvaGraunas gavo po gra
žią dovaną,

Aš linkiu savo sesutėms, 
kad jos dar daug tokių gim
tadienių sulauktų. O vi
siems draugams ir drau
gėms, kurie taip maloniai ir i 
širdingai linkėjote jubilia
tėms sveikatos.ir pasiryži
mo būti visuomet linksmom 
ir darbuotis dėl šviesesnės 
ateities, nuo manęs, kaipo 
šio pokylio rengimo pagel- 
bininkės, širdinga padėka.

M. Rinkevičiūte

iš- 
la-

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

Laisvės Kaina
Į Lietuvą $12 Metams

♦

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

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.

i Richmond Hill 19, N. Y.

6 p.—Laisvė (Liberty)— Antrad., birželio (June) 17,1958 rankas.

Jau seniai pastebėjome, 
kad Tarybų Sąjungoje tūlos 
bažnyčios paverčiamos mu- 
zėjais, ypatingai tos, kurios 
turi išorinę architektūrinę 
dailę, pastatas, kuris savai- 
mi esti dailės kūrinys. Ir 
Vilniuje, Lietuvoje, paste
bėjome, yra tūlos maldavie- 
tės paverstos į muziejus, ir 
taipgi tos vietos, tie pasta
tai - bažnyčios, kurie turi 
dailės vertę.

Bet kaip su Amerika?
Aišku, bile kas pasakys, 

jog tai nenuostabu, kad to
kie atsitikimai atsitinka be
dievių valdomose šalyse, 
nes jų ir tikslas naikinti 
monus ir apgavystes, nors 

Bet ne—prie pat bažnyčios 
sienos, prie jos didžiųjų du
rti.

Bažnyčios pastatas dide
lis ir gražios architektūros 
—gotiško stiliaus. Vienas 
langas aukštai išdaužtas, 
bet visi įprastieji -kryžiai 
tebestovi — ant bokšto ir 
kitur. Bet, ve, prie pat 
priešakio bažnyčios prika
binta didžiausia elektrinė 
iškaba, kad čia valgykla ir 
karčiama jos apatiniame 
aukšte. Nesinorėjo tikėti, 
bet nuo tikrenybės nepa
bėgsi — iškaba taip sako, ir 
ką tu padarysi!

Mat, čia gyvenamos vie
tos nyksta — jų vietas uži
ma kitokie pastatai — čia 
tunelio žiotys po Hudsono 
upe link New Jersey, čia 
rengia vietas automobi- 
liams pastatyti, stato dirb
tuves, tai bažnyčios lanky- 

Bet jeigu ultra-religi-1 
kaip Amerikoj,

turtu iš suklaidintų žmo
nių 
nėj šaly, 
bažnyčia paverčiama į san
dėlį, tai rodosi, koks tai ne
normalumas...

Anais laikais, imant ag- 
rikultūrinius kursus, užė
jau vieną lekciją, kur duo
dami pa t a r i m a i būsian
tiems sodininkams, kaip pa
sinaudoti progomis dėl san
dėlio obuoliams. Sako, rei
kia daboti mažmiesČiuose 
atgyvenusius savo dienas 
kalėjimus, ledaunes, ir baž
nyčias, kurias galima nu
pirkti pusvelčiai ir įsteigti 
obuoliams sandėlius.

Teko papasakoti pažįsta
miems apie bažnyčios pa
vertimą sandėliu, kaipo 
nuostabą — ypatingai die- 
vuotoje Amerikoje. Mano 
pažįstami atsakė, jog čia 

I nieko tokio nustabaus. Ypa
tingai apie Baltimorę ir ki
tas ten seniau apgyventas 
vietas tokių atsitikimų ma
tosi dažnai, kur bažnyčia 
paversta kokiu sandėliu, ar
ba net ir garadžiu.

Vienas pažįstamas pasa
kojo matęs New Yorko se
nojoj miesto daly, kur jau 
gyvenamų namų nebėra, 
bažnyčia paversta į auto
mobilių parduotuvę. Taigi, 
kur pirmiau vargonai liū
liavo - dūdavo ir choristės- 
choristai, kaip kokie ange
lai, melodingas giesmes gie
dojo, dabar automobilių dū
dos klykauja-terškia.

Vietoje kryžiaus, 
šešiakampė žvaigždė

Kiek laiko atgal teko
Brooklyno vienoje dalyje, 

kur pirmiau buvo airių ir 
kitokių krikščionių apgy

venta vieta. Dabar ten ap
gyventa išimtinai žydų kil
mės ir tikybos žmonių. Ir, j g a r a d ž iams, sandėliams, 
štai, prieinu prie kampo, karčiamoms. 
kur krikščionių bažnyčia grašio — nebėra 
stovėjo ir tebestovi, tik da- šventenybės, nežiūrint, ant 
bar jau : 
Net keista ir žiūrėti. . 
tokių pastatų, su tais aukš
tais ir smailiais bokštais 
vis priprasta matyti kry
žius. O dabar, vietoje kry
žiaus — izraelinė šešiakam
pė žvaigždė.

Ant apaštalų ir pranešu
Didžiausią man atydą at

kreipė, tai vėlesniu laiku 
užtikta bažnyčia, kuri pa
versta į karčiamą. Eida
mas Devinta Avenue, prie 
41-mos g'atvės, New Yorke, 
pastebėjau netikėtiną regi
nį — didelę vertikalę elek
trinę iškabą prie bažnyčios 
su užrašu: “Restaurant—* 
Bar” (karčiama). Netike- -—— ---------------------
jau savo akims, tai susto-l pamaldas—mišparus už dū- 
jau ir gerai pažiūrėjau, gal šias tų lietuvių tautos prie- 
iškaba tik šalia bažnyčios, šų, kuriuos Lietuvos liaudis 
nes ji nuo manęs buvo apie prieš 18-ką metų pasiuntė 
poros šimtų pėdų atstumo, šunims šėko piauti, ir pati

bū
ti

Nebėra joje
- joje nė

nebe^krikščionių. - kieno galvos ji bestovėtų, 
- - ---- ---• Antjkiek tai liečia kunigus, nes

juk iš šventenybės sotus ne
gali būti—reikia duonos ir 
lašinių... Dievai tokių da
lykų niekam nedalinėja; tik 
iš parapijonų juos gali gau
ti. A. Gilmanas

tojams čia nebėra kur gy
venti. Jie iš čia kraustosi, 
palikdami “dievo” namą 
kad ir patiems velniams...

Apžiūrinėjęs gražią baž
nyčios architektūrą, paste
biu ant bažnyčios kampinio 
akmens šiuos žodžius iškal
tus:

“ Pastatyta A D 1898. Pa
statyta ant apaštalu ir pra-, 
našu pamatą, būnant pa
čiam Jėzui Kristui vyriau
siu kampiniu akmeniu. Ni
si domini s frustrata.”

Nei šis, nei tas. Bažnyčia 
pastatyta ant apaštalų ir 
pranašų, kuries viršiausiu 
kampiniu akmeniu yra pats 
Jėzus Kristus, o dabar čia 
karčiama, kuri taipgi stovi 
ant tų pačių apaštalų ir 
pranašų ir net paties Jė
zaus Kristaus galvų, kaipo 
pamatų. Ot, čia dabar pats 
gyvenimas pastatė ant juo
ko visas dievų galybes, 

1 šventenybes ir neliečiamy
bes, taipgi ir religines di
denybes. Čia niekam blogų 
norų nė vienas negali pri
mesti, nes niekas čia nieko 
nedarė su intencija, kad ką 
pažeminti. Ot, taip sau, 
gaivališkai įvyko, ir tiek.

Nebeliko biznio, 
nebereikia dievo!

Kol bažnyčia turėjo mal
dininkų, kol joje .buvo pini
gų už mišias, už krikštus ir 
vedybas ir kitką, kol buvo 
sekmadieniais iš ko kolek- 
tuoti grašius, tol ji buvo 
šventa ir stovėjo ant tų gar
bingų galvų kaipo pamatų, 
tol atsirado religijos vadų- 
kunigų ir jąja rūpinosi. 
Bet kada įplaukos iš jos iš
nyko, tai kunigai iškeliavo 
duonos ir druskos ieškoti 
kitur, palikdami bažnyčias

MIŠPARAI Už ANTANĄ 
SMETONĄ

Birželio 15 d. sukako 18 
metu, kai buvo nuverstas 
fašizmas Lietuvoje, kai A. 
Smetona su savo klika pa
bėgo pas Hitlerį į Vokietiją.

Niujorko lietuviškų “Ku
nigų vienybė,” minėdama 
tą įvykį, suruošė St. Pat- 
ricko katedroje “žėlabnas” 

paėmė šalies galią j savo

DIDYSIS NEW YORKAS
MIRĖ

MIRĖ VINCAS ŽILINS
KAS, BUVĘS 

AIDIETIS
Birželio 13 d. mirė Vincas 

Žilinskas, ilgametis Brook
lyno Aido Choro narys, pa
žangus darbininkas, sulau
kęs 65 metų amžiaus. Pa
šarvotas Shallins-Šalinsko 
šermeninėje, Woodhavene. 
Laidojamas antradienį, bir
želio 17 d. 10 v. ryto Cy
press Hills kapinėse.

Dideliame liūdesy liko 
žmona Anastazija, dukra 
Aldona, žentas Allan An
derson, sūnus Vytautas ir 
marti Olga, anūkai, gimi
nės ir draugai.

Apie velionį bus parašyta 
plačiau kitame Laisvės nu
mery. O šiuo kartu reiš
kiame nuoširdžią užuojautą 
visiems jo artimi -e s i e m s . 
Jam pačiam: lengvai ilsė
tis !

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

nedavė Amerikos politika 
ekonominiai boikotuoti Kiniją 
ir kitus komunistinius kraštus. 
Tie kraštai ėkonomiškai gra
žiai bujoja, tuo tarpu mūsų 
šalyje pradėjo siautėti didelė 
e konominė krizė.

Laikas su šia kvaila politika 
ant visados atsisevikinti.

Kaip gražiai religiniai bur
tai ir bažnyčia eina iš mados, 
parodo pranešimas iš Londo
no. Ten Gollup Poli institu
tas apklausinėjo žmones, kaip 
jie praleidžia savo sekmadie
nius. štai rezultatai:

Radijo klausosi 63 procen
tai.

Televizijos klausosi 48 pro
centai.

Aplanko draugus 36 procen
tai.

Skaito knygas 28 procentai.
Eina i bažnyčią 14 procen

tu ! c
Ir į bažnyčią eina daugumo

je senos, nuo gyvenimo altsili-. 
Rusios moteriukės, ir seneliai, 
ir priversti maži vaikai!

Aną dieną aš sakiau, kad 
socialdemokratai padėjo Lie
tuvoje įsigalėti Smetonai, Vo-I 
kietijoje Hitleriui ir dabar 
Francūzijoje de< Gaullei.

Dabar ir Naujienos (birž.
6 d.) tai patvirtina.

Tiesa, jos sako, kad “komu
nistai nusigando ir ėmė ragin
ti socialdemokratus skelbti iš
vien su jais visuotinį streiką,” 
bet, girdi, tai buvo “kvailas 
sumanymas” ir j j socialdemo
kratai atmetė.

Taipgi, sako, tiesa, k a d 
Francūzijos komunistai “kvie
čia į bendrą frontą socialis-
tus,” bet “socialistai būtų 
'žiopli, jeigu jie duotųsi įve
liami į 'tokią pragaištingą 
avantiūrą.”

“Pragaištinga avantiūra” 
sudaryti bendrą liaudies fron
tą ir pastoti kelią diktatūrai?!

štai koks Amerikos politi
koje prieštaravimas. Mūsų 
valdovai sako, kad Rytų Euro
pos šalys neturi laisvės ir jas 
reikia išvaduoti.

B at į Rytų Vokietiją pate
ko devyni Amerikos lakūnai. 
Sovietai sako: Tarkitės su vo
kiečiais, nes jie yra savo šaly
je viešpačiais.

Mūsų valdžia atsako: Jūs 
įsakykite vokiečiams mūsų la
kūnus paleisti. Mes su tais 
vokiečiais nenorime jokių ry
šių ir reikalų turėti!

I ................... —---------------- '

Reading, Mass. — Mirė 
Clarence De Mar, ’sulaukęs 
70 metų. Buvo greitojo bė
gimo sportininkas.

Beirutas. — Lebanono 
valdžia giriasi, kad įveikė 
sukilėlius Tripolio srityje.

Statys naują namą 
mirusią tyrimui

Dr. Milton Helpern, mies
to medikalio egzaminavimo 
viršininkas, paskelbė, kad 
bus statomas naujas šešių 
aukštų namas, “morgue”. 
Tai namas, į kurį atgabena 
netikėtai mirusius, gatvėse 
ar kitur surastus žmones. 
Iki dabar jie buvo gabena
mi į Bellevue ligoninės 
“morgue”.

Dr. Helpern sako, kad į 
metus laiko Ne Ybrke 25,- 
000 žmonių būna arba stai
giai mirusių, ar rastų negy
vų gatvėse, kurie- turi būti 
nuvežti į “morgue”. Ten 
apžiūri daktarai. Dėl 5,000 
tokių mirusių reikia pada
ryti skrodimą, kad patikri
nus jų mirties priežastį 
Apie 3,000 būna kremacijos 
būdu palaidoti

Suprantama, kad tūks-

Važiuosime pas 
Bekampius į Avalon

Keletas mūsų planuojame 
šį šeštadienį, birželio 21 d., 
patraukti į svečius, pas mū
sų geruosius draugus lais- 
viečius Bekampius į Avalon,
N. J. Tikrai dar nežinau, 
kaip didelė grupė susidarys, 
bet esu tikras, jog viena 
mašina bus pilnutėlė. ,;Gal 
dar ir daugiau atsiras, uk- 
vatninkų gražiai ir naudin
gai šį savaitgalį praleisti.

Kaip žinia, birželio 22 d. 
sekmadienį, pas Bekampius 
bus gražus pokylis. Suva
žiuos svečių iš visur. Iš to
liau svečius jie kviečia pri
būti iš vakaro. Nakvynei 
pas juos vietos yra. Todėl 
mes ir trauksime iš vakaro.

Norintieji važiuoti, bet 
neturintieji savo automobi
lio, praneškite Laisvės ad
ministracijai. Bandys i m e 
gauti, kas jus nuvežtų.

A. B.

VĖL PAKELIA ANT 
NUOSAVYBIŲ TAKSUS

Su liepos 1 diena ant na
mų nuosavybių miestas pa
kelia taksus. Dabar ant 
kiekvieno $100 buvo $3.99 
taksų, o nuo, liepos 1 dienos 
jau bus $4.16, tai yra, pa
kelia po 17 centų ant kiek
vieno šimto dolerių namo 
įkainavimo (valuation).

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

„ Worcesterio ir apylinkės meno 
mylėtojams pranešame, kad AIDO 
CHORAS rengia pikniką, birželio 22 
d. Olympia Parke. Bus graži mu- 
zikališka programa, kurią sutaisys 
Jonas Dirvelis. Turėsime valgių, 
įvairių gėrimų. Aidiečiai kviečia
visus dalyvauti ir linksmai laiką 
praleisti. Aido Choras. (64-65)

BROCKTON, MASS.

Liet. Taut. Namo Parke įvyks 
piknikas birželio 22 d., 1 vai. dieną. 
Rengia LDS 67 k p. 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 7-tos Apskr. 
dėl Laisvės. Darbas paliktas rū
pintis LLD 7 Apskr. Komitetui ir 
Montello LLD 6 kp. G. Shimaitis 

(63-64)

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 j LLD suvažiavi
mą, kuris įvyks liepos 6 d., Pitts- 
burghe. Komitetas. (62-64) 

tančiai žmonių ateina į 
“morgue” atpažinimui ne
gyvėlių.

Dr. Helpern sako, kad 
liepos mėnesį jau pradės 
darbus. Bus įrengta dėl at
ėjusių giminių tinkami lau
kimo rūmai. Bus geros la
boratorijos, operacijų kam
bariai ir kiti parankamai. 
Namas bus pastatytas prie 
First Avė. ir 30-tos gatvės. 
Pastatymas’ ir įrengimas 
atsieis iki $4,000,000.

Mirusius, kurių niekas 
neatsišaukia ir nepasiima,' 
laidoja miestas. Du kartu į 
savaitę specialis laivas., su 
tokiais “nežinomais pilie
čiais” plaukia East upe į 
Long Island užlają, o ten 
ant Hart salos jie būna pa
laidoti į bendrus broliškus 
kapus.

Gal jau panaikins 
misterišką stulpą

Central Parke, Manhatta- 
ne, per 80 metų stovi 70 pė
dų aukščio granito obelis
kas, išmargintas, hierogli
fais (senybinio rašto ženk-
lais). Ateina prie jo žmo
nės, pažiūri, pavaikšto ap
linkui ir eina tolyn, nieko 
nesuprasdami.

Obeliskas istoriška lieka
na. Jis yra apie 3,500 metų. 
Jį pastatė senovėje Egipto 
karaliai pagarbai “Ra” 
(Saulės dievo). Obeliską 
įsigijo W. H. Vanderbilt, 
sumokėjo apie $100,000 už 
jo atgabenimą į New Yor- 
ką ir padovanojo miestui.

New Yorko parkų de- 
Partmentas pastatė jį Cent
ral parke, kur jis stovi nuo 
1881 metų, kaipo kokia 
“misterija”. Dabartį n i ai 
parkų departmento virši
ninkai sako, kad mielai jie 
atiduotų tą dovaną, kad tik 
kas ją pasiimtų.

Pajieškojimai
RAUDONOJO KRYŽIAUS 

ĮSTAIGA IEŠKO
Ieškoma — Zeikas ar Zekas, Sta

sė, duktė Stasio, gimusi 1894. Po 
tėvais Kupčiūnaitė, vyro vardas Ka
zimieras. Ieško sesuo Lietuvoje, 
Franė (Stasio) Perednienė. Žinan
tieji apie Stasę Žeikas ar Zekas 
malonėkite rašyti sekamu adresu: 
Home Service Dept. (B'klyn Chap
ter), 1 Red Cross Pl., Brooklyn 1, 
N. Y. Tel. Main 4-6000, Ext. 11. 
Telefonuokite nuo pirmadienio iki 
penktadienio, nuo 9 v. ryto iki 5 v. 

sV. Klauskite Mrs. Harris.

Ieškau brolių Yon'ykų (Yonika), 
Adoma ir Andriaus, s. Petro. Abu
du iš Lietuvos, Marijampolės apskr., 
Pakuonio valse., Ašmintos kaimas. 
Dabartinio adreso nežinau — bet 
kadaise gyveno mieste Pittston. Esu 
jų tikras brolis Pranas, s. Petro. 
Pageidauju su jais ar jū sūnumis 
susirašinėti. Pranas Yonyka, Kap-
suko m., Pašto g-vė Nr. 5, Lithua
nia, USSR. (64-65)

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.

Brick Pointing—Masonry 
Restoration—Caulking—Grouting 
Cement Washing. Commercial— 

Residential—Industrial.
All Work Guaranteed. Upper 

Manhattan & Bronx.
J. G. WATERPROOFING CO.

324 W. 89th St KI. 3-7004.

John Kraus, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS FR WUBSTWAREN

Pora, Daržininkas-taisy to jas. Ga
lintis prižiūrėti arklius. Su patyru 
mu. Apskritiems metams darbas, 
dvare Catskills. Nuosavas namu
kas. Reikalingi paliudijimai. PR. 
3-1148 tarpe 9-5 valandų. (64-66)

Help Wanted—Female
Grožio Darbas.

Patyrusi, viską mokanti operatorė.
5 dienų savaitė. Puiki alga. 
Salionas randasi Glendale.
Dėl pasitarimų skambinkite

VA. 1-3526.
(64-66)

Business Opportunity

Skalbykla. 19 mašinų. Frigidaire, 
5 išdžiovinimui mašinos. Įeigos $275 
j savaitę. Savininkas nesveikuoja, 
turi tuoj parduoti. Prašo $6,000. 
Mr. Irwin Ralph, 647 E. 11th St.

OR. 3-1660.
(64-65)

Su nuostoliu. Savininkas atsi
stato. Puiki proga. Grosernė-De- 
likatescn. Upper Manhattan. Se- 

| niai įsteigta. Daug alaus išparduo
dame. _ $1200 savaitinė įeiga. Renda 
$150. Kaina $8000. Ant ..išmokėji
mų. WA 8-7272. 163-65)

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- 
7346. (63-64) k*

REAL ESTATE

MASPETH
741h St. & 8th Avė. Atdara per- 
žiūrinėijmui. Penktadieniais, šeš
tadieniais ir Sekmadieniais.

DU 1 ŠEIMAI 
MŪRINIAI NAMAI

6 kambariai, von'ia, ekstra grožio 
karhbarys ant 1-ų lubų, užbaigtas 
skiepas

2-ŠEIMOM 
MŪRINIS NAMAS

Du 5V2 kamb. apartmentai ir 2 
užbaigti kambariai ir vonia ant 

1-jų lubų.
JOHN DE BIASE
(Vietos Agentas)

(64-66)

Richmond Hill, L. I. 2-šų šeimų 
mūrinis namas, atskirtas. 5 ir 6 
kambariai, šoniniai langai. $15,000.

Ridgewood. 2 šeimų, su gontais. 
Pusiau atskiras, šoniniai langai. 5 
ir 6 kambariai. $16,800. GEHR, 801 
Cypress St. (arti Myrtle Avenue), 
Brooklyn-Ridgewood, N. Y. (64-66)

Richmond Hill, No. Atskiras na
mas, 6 kambariai, apdarytas por- 
čius, skiepas su baru, geso šiluma, 
oro vėdinimas. Privatiškas gara
džius. Arti visko. $15,450. Bourkct 
116-17 Atlantic Ave. VI. 9-2840.

(64-66)

Lease or Sale. Great Neck. 1 
story bldg, of 80,000 Square Feet, 
6 Tail board loading, spiinklered, 
6000' air conditioned offices, 20,000’ 
additional air conditioning, 25,000' 
paved parking, R. R. siding, low & 
high pressure steam for heating 
and processing, incinerator. YE. 2- 
1200. (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 
$85,000. PYramld 8-6207. (63-65)

MISC. ADS
(•

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

(63-65)

New Yorkas. — Mirė A. 
Cleaton, 54 metų amžiaus. * 
Jis buvo žurnalo “News
week” redaktorius.

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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