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Prašome talkos.
Montelloje liepos 4-tą.
Gerai daro.
Vėl Tito.
“Moksleivis.”

Rašo A. Bimba

Noriu prabilti i Pittsburgho 
laisviečius. Pradedant su lie
pos 5 d. pas jus, draugai, su
plauks daug svečių. Jie su- 
vyks i LDS seimą ir LLD suva
žiavimą.

« Jums bus daug darbo ir rū
pesčio ir nuovargio. Sudary
kite gražią talką, visų pareigų 
nesu verskite ant poros ar tre
jeto draugų pečių.

Nepatingėkite ateiti į suva
žiavimų posėdžius. Būkite sve
čių svečiais!
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Reikalauja drausti 
pekliškas

Syracuse, N. Y. — Čionai 
įvyko 76-tas metinis United 
Presbyterian Church suva
žiavimas. Delegatai vien
balsiai užgyrė rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama tuo
jau uždrausti pekliškas hid
rogenines ir atomines bom
bas bei jų bandymus.

Suvažiavimas taipgi pasi
sakė, kad būtų einama prie

H-bombas
gu nėra galima susitarti'vi
sais nusiginklavimo klausi
mais pasauliniu platumu, 
tai reikia susitarti nors at
skirų ginklų ir atskirų plo
tų reikale.

Suvažiavime delegatai 
pasisakė, kad, einant prie 
tarptautinio susitarimo ma
žinime apsiginklavimo, rei
kia tuos reikalus svarstyti

tarptautinio susitarimo ma-1 ne mažesniems pareigū- 
žinimui apsiginklavimo. Re-inams, ka’p užsienio minist- 
zoliucijoje sakoma, kad jei-1 rų pagalbininkams.

Gal TS savanoriai • TSRS bus pakaity
• dėl žemės produktų

Maskva. — Dienraštis i Maskva. — Komunistų 
i “Pravda” rašo, kad jeigu j partijos Centro Komi- 

' Anglija ir Jungtinės Valsti- ■ tetas laikė praplėsta posėdi. 
? dalyvauti, Jos nesibaus su intervencija Jau paskelbta, kad bus įves- 

į Libaną (Lebanoną) ir iš- tos pakaitos žemės ūkyje.
Iki dabar kolūkiai turė- 

nius, tai iš Tarybų Sąjun- davo pristatyti valstybei

Nereikia nT^inti kaip la- i 1 
Lai mums visięms rūpi metinis 
Laisvės piknikas, kuris įvyks 
Montelloje liepos 4-tą dieną.' 
Gaila, kad kai kurie iš mūsų 
j a m e negalėsime 
nes jau būsime išvažiavę arba t
besirengią išvažiuoti i Pitts-1 kels ten savo armijos dali- 
burghą. Tačiau Laisvės šta
bas bus gerai ; 
draugais Mizarais, Bukniais ir

TSRS jūrininkų 
nusiskundimai

Maskva. — Grįžo į Tary
bų Sąjungą dar keturi jū
reiviai nuo “Taupse” laivo. 
Prieš ketverius metus Čiang 
Kai-šeko karo laivai pagro
bė laivą “Taupsę”. Ant jo 
buvo 49 tarybiniai jūrinin
kai.

Amerikiečiai ir čiangkai- 
šekiniai paskelbė, būk tary
binei jūreiviai nenori grįž
ti. Jūreiviai sako, kad jiems 
kliudė sugrįžti, siūlė gerus 
darbus ir atkalbinėjo. Jie 
grįžo per Braziliją, į kurią 
neva darbams nuvyko, o iš 
ten su TSRS konsulo pagal
ba grįžo į tėvynę. Iš 49 jū
reivių dar 11 yra Taiwane ir 
Amerikoje.

Jau pripažino, kad 
“neviskas tvarkoje”

Brusselis, Belgija. — H. 
Cullman, Jungtinių Valstijų 
parodoje komisijonierius, 
pripažino, kad su paviljonu 
neviskas tvarkoje. Spaudos 
atstovai kritikavo už stoką 
parodoje JAV industrijų at- 
siekimų. Kažin kaip per- 
daugAsudėta svarba į graži
nimą. Nuo belgų darbininkų 
reikalauja visokių doku- j 
mentų ir tt. Mažai svečių 
lankosi į JAV paviljoną, pa

lyginus su TSRS paviljonu.
Prezidentas Eisenhowe- 

pasiuntė G. Allėną, US In- 
pasiuntė G. Alleną, US In
formacijų direktorių, ištyri
mui.

Kongresas nutarė 
bet ar bus pinigų?

Washingtonas. — Viešų 
darbų reikalai, kad mažinus 
nedarbą ir apsaugojus žmo
nes nuo nelaimių, vis dar 
tebekabo ore. Tą aiškiai pa
rodo Kongreso nutarimai 
upių sukontroliavime.

Jau arti 100 metų, kaip 
upių sukontroliavimo reika
lai stumdomi nuo vienų prie 
kitų metų. Prezidentas Ei
senhoweris jau du kartus 
Kongreso nutarimus vetavo

upių reikalais.
Dabar Atstovų Butas n'u-

ir už tuos pinigus pravesti
153 projektus. Senatas nu
tarė skirti $1,156,225,000 pi
nigų ir pravesti gyveniman
154 projektus.

Senatas ir Atstovų Butas 
savo skirtumus išlygins su
sitarimu. Tada bilius vėl 
bus pateiktas prezidentui 
Eisenhoweriui pasirašyti.

rašo

atstovaujamas gos savanoriai vyks Libano ■ tam tikrą kiekį grudų val- 
. ’........... ’ žmonėms į pagalbą.

Anglijos "nauji' 
planai dėl Kipro

T. Sąjunga atmetė 
angly pasiūlymus

Maskva. — Tarybų Są
jungos Komitetas Kultūros 
reikala's pranešė Anglijos 
Tarybai, kad anglų siūly
mai nepriimtini. Anglai rei
kalavo, kad jų radio “ži
nios” nebūtų varžomos, kad 

ir laikraščiai 
būtų be jokio varžymo pla-

Londonas. — Ang 1 i j o s 
premjeras Macmillanas pa
siūlė parlamente “naujus” 
planus išrišimui Kipro salos 
klausimo. Tie planai palie
ka Kipro salą ir ant tol'au 
Anglijos kolonija, kurią 
valdys gubernatorius.

Nuraminimui graikų ir 
turkų siūlo, kad Graikija ir 
Turkija^ turėtų savo atsto
vus, kurie bendrai su Angli-

Ispanija ir vėl 
gaus paskolą

Washingtonas. — The 
Export-Import Bankas duo
da Ispanijai $24,500,000 pa
skolą. Už minimus pinigus 
ten bus įrengta dvi elektros 
jėgainės. Viena iš jėgainių 
bus pastatyta Ponferrada
srityje, o kita ant Duero visos knygos 
upės.

Westinghouse Co. aprū- tinami Tarybų Sąjungoje, 
pins, jėgaines turbinais iri kad anglai rašytojai galėtų 
kitokiais įrengimais. Tai jau važinėti po Tarybų Sąiun- 
ne pirmoji paskola fašisti
nei Ispanijai.

60 mylių į vakarus nuo Siri
jos ir 240 mylių į šiaurę nuo 
Egipto. Ji priskaitoma prie 
Azijos. Gyventojų turi virš 
500,000. Iš jų apie 300,000 
yra graikų, 100,000 turkų, o 
likę maišytų tautų. Sala uži
ma 3,572 ketvirtainiškas 
mylias.

Savo laiku ją valdė Grai-1 
kija, Asirija, Roma, Egip-| 
tas, buvo nepriklausoma 
valstybė, o 1571 metais pa
grobė turkai. 1878 metais 
Turkija ją dovanojo Angli
jai už anglų pagalbą kare 
prieš Rusiją.

Kipro saloje progresyviai 
gyventojai nori atsimesti 
nuo Anglijos ir nepriklau
somai tvarkytis. Graikijos 
ir Turkijos šalininkai stoja 
už tos salos prijungimą prie 
tų valstybių. Kipro salos 
klausimas paaštrino NATO 
narių Graikijos ir Turkijos 
santykius. Todėl NATO ko- 
mandieriai su pagalba“nau- 
jų planų” nori sušvelninti tą 
padėtį.

|džios nustatytomis kaino- 
kad da-: mis> 0 likusius galėjo par- 

. i duoti brangesnėmis kaino
mis. Nuo dabar TSRS vai-

kitais. Girdėjau, kad ir šiaip j v . v
nemažai niujorkiečių ruošiasi i Dieni astis 1 aso, kad da- 
patraukti į Montellos pikniką. į kartinė Anglijos ir JAV in-

Connect- kia pat agresija, kaip 1956; džia pirks žemės produktus 
metais buvo užpuolimas ant susitarimo kainomis.

Ypač Montellą pasiekti pa- tervencija Libanan yra to- 
ranku laisviečiams iš < 
icut valstijos. Na, o kas lie
čia Massachusetts, tai ji 
bus, kaip visuomet, visa!
f La i šis metinis tradicinis 

laisvės piknikas bus vienas iš 
skaitlingiausių !

’ ten Egipto.

Man labai, labai patiko Bal- 
timorės ir New Naveno pikni
kai. Jau labai seniai tos dvi 
vietos buvo turėjusios tokius 
skaitlingus ir entuziastiškus 
parengimus!

Ką gi tas parodo? 
rodo, kad Amerikos 
pažangusis judėjimas
atsipeikėjęs, sustiprėjęs, 
žangiečiai atsisako tapti gyvai
siais lavonais!

Tas pa
lietu vių 
gražiai

Pa-

Man labai patinka praneši
mai iš Maskovs, kurie kalba 
apie smarkiai pradėtą kovą su 
girtuokliavimu ir palaidumu. 
Socializmas nesuderinamas su 
girtuokliavimu.
w Kol kas, deja, tokios kovos 
nepastebėjau Tarybų Lietuvos 
spaudoje. Kaltais tik nusi
skundžiama, bet plačiai ir 
moksliškai su ta piktybe neko
vojamą.

IZRAELIS PRALAIMĖJO 
BYLĄ PRIEŠ TSRS ;

Maskva. — 1956 metais, 
kada Izraelis, agresoriškai 
karu užpuolė ant Egipto, 
Tarybų Sąjunga sulaikė 
jam aliejų, dėl kurio prista
tymo pirmiau buvo padary
ta sutartis.

Izraelis skundė Tarybų 
Sąjungą, būk jis dėl to su
laikymo turėjo virš du mili
jonus dol. nustolių. T. Są
jungos teismas nutarė, kad 
TSRS turėjo pilną teisę su
laikyti aliejų, kaipo karinę 
medžiagą.

NEGRAI KOVOS 
PRIEŠ NETEISYBĘ

Little Rock, Ark. — Fe- jos gubernatoriaus valdžia 
-------------Harry valdytų salą. Tikrumoje, tie 
pataikaudamas Anglijos “nauji” planai yra 

; šovinis- j tik nuraminimui Kipro 
žmonių ir sušvelninimui 
santykių tarpe Graikijos ir

deralinis teisėjas 
Lemley, ] 
pietų baltiesiems 
tams, patvarkė, kad per du 
ir pusę metų negrai nebū- 
tų priimami į Central High Turkijos. Juos ir pagamino
School mokyklą.

Prieš tokį jo patvarkymą 
išstojo NAACP organiza
cija ginanti negrų teises, 
pareiškus, kad ji eis net iki 
JAV Aukščiausiojo Teismo,

Visi matome, kad santykiai 
tarpe Jugoslavijos ir socialis
tinių kraštų labai pasunkėjo. 
Ar Jr vėl išeis į kraštutinybes ? 
Visko gali būti. Pasirodo, kad 
labai, labai sunku su Tito ir 
jo draugais susikalbėti. Nuo 
jų priklausys tolimesnė tų san
tykių raida.

VOKIEČIŲ ARMIJA 
BUS MODERNINĖ

Bonna. — Franz Straus, 
Vakarinės Vokietijos karo 
ministras, paskelbė, pad jis 
perorganizuos armiją nau
jais pamatais. Dabar armi
joje jau yra dvylika divizi
jų, o netrukus bus du kar
tus tiek. Ji bus apginkluota 
naujausiais technikiniais 
ginklais, jų tarpe ir atomi
niais.

TSRS NUMATO, KAD 
VAKAR. NESUKALBAMI

Maskva. — Didieji tary
biniai laikraščiai beveik po 
tris puslapius pašventė 
premjero Chruščiovo pa
reiškimui viršūnių konfe
rencijos reikalais ir žinioms 
iš Vakarų valstybių sosti
nių. Iš tų pareiškimų mato
si, kad Tarybų Sąjungos va
dai numato, jog Vakarai 
prie konferencijos eina kaip 
ant “virės vedami — be ge
ro noro”.

Anglija kartu su kitais 
NATO nariais.

Bet vos jie buvo paskelb
ti, Graikija pasisakė, kad 
“nauji planai nepriimtini”. 
Kipro saloje nei kiek nesu
mažėjo įtempta padėtis ir 
dar daugiau padidėjo rei
kalavimai, kad anglai pasi
trauktų iš salos.

Kipro sala yra rytinėje 
Viduržemio jūros dalyje, 40

INDONEZAI JAU 
PAĖMĖ MENANDO

Jakarta. — Praneša, kad 
Celebes šiaurinėje dalyje 
valdžios armijos, daliniai 
išvien su kariniu laivynu 
paėmė Menando miestą. Tai 
paskutinis svarbus miestas, 
kuris buvo sukilėliu ranko
se.

Užsienyje skelbia, būk 
dabar sukilėliai ves “parti
zanų karą”. Bet jie tokio 
karo negalės vesti, nes liau
dis yra prieš juos.

gą. “Izviestiios” rašo, kad 
anglai “daugiau nori, kaip 
savo kolonijoje”.

DARBO UNIJOS IR 
NAUJI BILIAI

Washingtnas. — Senatas 
88 balsais prieš 1 priėmė 
Ives-Kennedy pateiktą bilių 
darbo unijų reikalais. Da
bar tas bilius perduotas į 
Atstovų butą apsvarstyti. 
Bilius paruoštas neva “eili
nių narių gerovei”, bet dar
bo unijos jau prieš jį pasi
sakė.

Vėl baisiai alasavojama dėl 
įvykių Vengrijoje. Kam, gir
di, Vengrijos valdžia sušaudė 
tris fašistinio sukilimo vadus. 
Net ir mūsų prezidentas pra
bilo. Girdi, visi tarptautiniai 
santykiai nuo to nukentės!

Imre Nagy ir jo talkininkai 
sukurstė ir suorganizavo fa
šistus sukilti prieš liaudies 
valdžią. Sužvėrėję fašistai iš
skerdė keletą tūkstančių' veik
liausių k o m u n istų. O kiek 
siausmų ir žalos buvo pada
ryk !

>Ir prisimena man nužudy-

(Tąsa 6-tam pusi.)

GRAIKIJA ATMETĖ 
ANGLIJOS PLANĄ

Atėnai. — Graikijos vy
riausybė oficialiai jau at
metė Anglijos planą Kipro 
salos re’kalais. Tą planą užr 
gyrė NATO, kad sušvelni
nus tarpe Graikijos ir 
Turkijos santykiusir nura
minus Kipro saloje gyven-

KINIJA TYRINĖS
GAMTOS TURTUS

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė paskyrė kelias ko
misijas tyrinėjimui gamti
nių turtų. Kinija didelė ša
lis, skaitlingiausiai apgy
venta, bet jos gamtiniai 
turtai dar labai mažai iš
tirti.

ALŽYRIEČIAI JAU 
SUDARYS VALDŽIĄ

Tunis. — Tunisijoje į- 
vyko alžyriečių Tautinio 
Išsilaisvinimo Fronto kon
ferencija. Joje nutarta su
daryti Alžyro vyriausybę 
užsienyje, kuri vadovaus 
kovai už šalies laisvę. Nu
matoma, kad tokios val
džios sudarymui pritaria 
Tunisija ir Marokas.

LIBANE APŠAUDĖ
J. T. ATSTOVUS

Beirutas. — Libane (Le- 
banone) ’ buvo apšaudyti 
Jungtinių Tautų atstovai,

KIEK ŽMONIŲ 
JAV DIRBA?

Washingtonas. — Census 
Biuras skelbia, kad W57 
metais Jungtinėse Valstijo
se 77,700,000 žmonių dirbo 
industrijoje, ant f£rmų, 
įvairiose įstaigose ir na
muose.

Iš to skaičiaus buvo 48,- 
710,000 vyrų, o apie 29,000,- 
000 moterų. Per 1957 metus

SKRUZDĖS GELBSTI 
ROMOS MIESTUI

Roma. — Šiemet neišpa
sakyti kiekiai kirmėlių 
(caterpillars) užpuolė Ro
mos mieste medžius ir kitus 
žalumynus. Buvo išbandyta 
senos priemonės, bet negel
bėjo.

Tada Žemdirbystės minis
terija atgabeno tam tikrų 
raudonų skruzdžių, kurios 
kasdien užmuša iki 20,000 
kirmėlių.

kurie važiavo netoli Siri- nedarl?0. a?draudąA Pakaito’ 
jos sienos. Jie ten nuvyko mis eme i1’600’000 žmonių.
prižiūrėti, kad Libano suki
lusi liaudis, negautų pagal
bos iš Sirijos. Sakoma, kad 
J. T. atstovus apšaudė su
kilėliai.

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas išleido 
pareiškimą, kuriame smer
kia Vengrijos valdžią už su
šaudymą Nagy ir jo sėbrų.

Sofija. — Bulgarijos teis
mas nuteisė penkis asmenis 
po 15 metų kalėjimo. Jie su
rasti kaltais šnipavime. Tur
kijai ir kitoms užsienio vals
tybėms.

Londonas. —Anglų “Sky- 
lark” raketa nukrito už 100 
rn^lių.

DEMOKRATAI YRA 
NEPASITENKINĘ

Washigtonas. — Paul 
Butler, Demokratų naciona- 
lės Tarybos pirmininkas., 
smarkiai kritikavo prezi
dentą Eisenhowerį, kad jis 
nepavaro iš atsakomingų 
įstaigų Sherman o Adamso. 
“Adamso pasielgimas puldo 
valdininkų vardą”, sakė P. 
Butler.

Madras, Indija. — Laiva- 
krovių susirėmime su polici
ja 3 žmonės užmušta.

ALŽYRIEČIAI LAIKO 
KONFERENŲIJĄ

Tunis. — Alžyro tautinio 
Išlasvinimo Fronto vadai 
laiko konferenciją. Kartu 
dalyvauja arabų atstovai iš 
Maroko ir Tunisijos. Gene
rolo de Gaulle atsistojimas 
Francūzijos vyriaus y b ė s 
priešakyje nei kiek nepakei
čia alžyriečių išsilaisvinimo 
reikalų.

Rio De Janeiro. — Brazi
lija įkalino generolus I. Go-* 
mes ir C. Brutn.

VAKARŲ VOKIETIJOS 
IR KINIJOS PREKYBA
Bonna. —Atvyko Kinijos 

delegaci j a panau j i n i m u i 
prekybos sutarties. Nėra 
abejonės, kad sutartis bus 
pasirašyta. Vokietija nori 
išvežti į Kiniją įvairių fab
rikinių dirbinių, o iš Kini
jos gauti šilko, kiaušinių, 
odų, plunksnų ir kitų me
džiagų. ?

Washingtonais. — Prezi
dentas Eisenhoweris supy
ko, kad tūli korespondentai 
neigiamai aprašė JAV pa
viljoną Bruselio parodoje.

Soledad, Meksika. — Bu
šo gaisre žuvo 12 žmonių.

SUGRIUVO TILTAS IR 
ŽUVO 18 ŽMONIŲ

Vancouver. — Jau ėjo 
darbas prie pabaigos pasta
tymui ilgo tilto per Burrard 
užlają, kai 4,240 pėdų ilgio 
pakabinamoji dalis nukrito 
į vandenį. Nelaimėje žuvo 
18 žmonių. Tilto statyba 
kainavo $16,000,000.

STRITCH VIETON 
PASKYRĖ ARMĖNĄ

Roma. — Popiežius Pijus/ JL V

XII jau paskyrė kardinolo 
Stritch vieton armėną kar
dinolą Gregorį Agagiania- 
ną. Jis bus Vatikano Šven
tosios Tikėjimo Plėtojimo 
Kongregacijos viršininku.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.
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Mokykloms užsidarius
SU BIRŽELIO men. pabaiga mūsų šalyje užsidaro 

visos mokyklos — pradžios, vidurinės ir aukštosios. Tie
sa, kai kur veiks vasariškos klasės, kursai, bet jų paly
ginti bus nedaug.

Su mokyklų užsidarymu, kyla nemaža problema tiek 
moksleiviams, tiek studentams, .tiek ir jų tėvams.

Darbininkų vaikai, baigę, sakysime, vidurines mo
kyklas, arba lanką aukštąsias mokyklas, bet paleisti 
atostogų, norės gauti darbo, norės dolerį kitą užsidirbti, 
kad galėtų tęsti mokslą toliau, kad savo uždirbtu doleriu 
palengvintų tėvams, besirūpinantiems jų mokslu. Ar jie 
darbą gaus?

Visi ženklai rodo, jog ne visi gaus. Taip, dalis jų šen 
ir ten susiras laimikį ir dirbs, bet tik dalis. Turime atsi
minti, kad suaugusių darbininkų milijonai yra nedarbo 
lauke, gyvena iš nedarbo apdraudos, kuriems ji dar neiš
sibaigė. Tai kas bus? Atrodo, jog tėvams teks vaikus už
laikyti taip, kaip užlaikė jiems besimokant.

Kita problema, tai problema su jaunamečiais. Jau 
dabar Niujorko “miesto tėvai” galvoja, ką teks daryti su 
jaunamečiais, kai jie pasileis į gatves? Sako, bus pastaty
ta daugiau policijos “išdykėliams” suvaldyti, bet, jeigu 
tenka remtis tik palicijos “globa”, tai jau labai bloga!

Geriausias būdas “jaunamečiams suvaldyti” būtų jų 
pasiuntimas vasarai į “kempes”, į stovyklas, kad jie ten 
galėtų sveikai ir kultūriškai laiką praleiti, pasilsėti, pasi
džiaugti vasaros grožiu. Bet kiek tėvų tai galės padary
ti? O jeigu jaunamečiai per apie tris mėnesius turės pra
leisti laiką ankštose didmiesčių gatvėse, tai galima visko 
tikėtis.

Kaip matome, problema didelė, bet jos esamomis są
lygomis teigiamai išspręsti nebus galima.

Kyšiai ir dovanos•r
PREZIDENTO EISENHOWERIO vyriausias padė

jėjas, Sherman Adams, atrodo, iš bėdų ir “klapatų” dar 
vis neišbridę. Jo ryšiai su Bostono kapitalistu Goldfinu 
dar nėra pilnai atraišioti, atmazgyti.

Sserman Adams, kaip žinia, aiškinosi kongresiniam 
komitetui apie tas “dovanas”, kurias jis gavo iš kapita
listo. Aiškinosi jis daug ir net prisipažino, jog nebuvo iš
mintinga tokias “dovnas” imti.

Visa šalis laukė, ką tuo reikalu pasakys prezidentas 
Eisenhoweris, Mr. Adamso bosas.

Prezidento pasikalbėjimas su spaudos ir radijo ko
respondentais, įvykęs birželio 18 d., atkreipė visų didžiu
lį dėmesį. Daugiausia laiko tame pasikalbėjime ir buvo 
praleista tik Adamso ryšių su Goldfinu klausimais.

Pačioje pasikalbėjimo pradžioje prezidentas skaitė 
rašytą įvadą į diskusijas, į pokalbius. Prezidentas bandė 
visą reikalą išaiškinti taip, “kad kiekvienam būtų su
prantama”. Deja, prezidentas daugelio žmonių neįtikino 
savo įžanginiu žodžiu.

Prezidentas sakė, jog Bostono kapitalistas Adamsui 
davė ne kyšius, bet dovanas. Jo žodžiais: “ a gift is not 
necessarily a bribe. One is evil; the other is a tangible 
expression of frienship.”

Lietuviškai, atsieit, bus: Dovana nebūtinai yra ky- 
šys. Pirmasis — blogumas; antroji — apčiuopiamas bi- 
čiuliškumo pareiškimas.

Ir ši definicija ne vienam žmogui stato klausimų. Ar 
buvo istorijoje kur nors asmuo, kuris, duodamas kam 
nors (aišku, dažniausiai valdininkui) kyšį, sakytų, jog 
tai kyšys? Mums rodosi, kiekvienas, duodamas kyšį, sa
ko, jog tai dovana. Ar ne?

Kapitalistas Goldfine Adamsui, kaip jau žinoma, 
“dovanų” davė už tūkstančius dolerių. Goldfine. turėjo 
bėdų, norėjo iš jų išsisukti, na, tai galėjo ir bandyti “do
vanomis” nusipirkti užtarėjų, sėdinčių aukštosiose vie
tose.

Taip mes suprantame, taip supranta ir daugelis ki
tų žmonių.

Prezidentas sako, Adamsas jam labai reikalingas ir 
jis jį laikys savo padėjėju. Bet daug republikonų vodovų 
sako: jei prezidentas Adamso neprašalins iš padėjėjo 
vietos, tai lapkričio mėnesį republikonai visiškai prakiš 
kongresinius rinkimus.

Barzdotas kardinolas
POPIEŽIUS Pijus XII paskyrė armėnų kardinolą 

Agagianianą į mirusiojo kardinolo Stritcho vietą, būti 
“Vatikano pro-prefektu”.

Agagianianas yra uijatų tikybos’ jis barzdotas, vy-
Agagianianas yra anijatų tikybos, jis barzdotas 

ras, dar tik 62 metų.
Pranešimas iš Romos sako: paskyrė jį todėl, kad 

kardinolas Agagianianas “gerai pažįsta komunizmą”, 
todėl mokės politikieriauti ir prieš komunizmą kovoti !

Bet ar tas dora? Ar tai katalikiška? Užuot ganęs 
katalikų dūšias, Agagianianas ves kryžiaus karą, prieš 
taikų socialistinį pasaulį!..

Jcaiką t ateitiiaka
SENOS, KVAILOS 
PASAKOS

Klerikalų spaudai neatsi
bosta savo nela i m i n g u s 
skaitytojus maitinti t pasa
komis apie ištrėmimus iš 
Lietuvos į Sibirą. Visokių 
nesąmonių prasimano.

Štai, birželio 13 d. Brook- 
lyno pranciškonų Darbinin
kas kartoja Mykolo Devenio 
pasaką, kuri buvo anais 
metais išdėstyta Kersteno 
komisijoje. Girdi, vežami 
buvome per 16 dienų, kol 
pasiekėme Kozvą. Tai buvo 
karštas birželio m ė n u o : 
“Mes buvome be šilto van
dens, be šilto valgio: mums 
davė po gabalą sūdytos žu
vies, kuri didino troškulį. 
Žmonės kiekvienam vago
ne šaukėsi vandens, niekas 
vandens nedavė!”

Šešiolika dienų be van
dens, dar sūdytos žuvies 
prisivalgius!

Mes žinome, kad Darbi
ninko r e d a k t o r iai jokiu 
mokslu, netiki. Jei tikėtų, 
tai žinotų, kad joks dvikojis 
sutvėrimas sūdytos žuvies 
prisivalgęs negalėtų išgy
venti 16 dienų be vandens. 
Geriausia: tegu bent vienas 
iš jų pabando tai padaryti. 
Pamatysite, kaip greitai 
įsitikins, jog ponas Devenis 
susiriesdamas Kersteno ko
misijoje melavo.

KODĖL GI PAVOJUJE?
So. Bostono menševikų 

Keleivis (birželio 18 d.) su
riko :

“Lebanono valstybė gyve
na kritiškas dienas. Jos gy
vybė pavojuje.”

Ir ten pat iškeikia Jung
tinės Arabų Respublikos 
prezidentą Nasserį. Vadi
nasi, Keleivis sutinka su vi
sais imperialistais, kurie 
šiandien kaltina Nasser į 
kėsinimesi ant Lebanono.

Faktas gi yi’a toks, kad 
Lebanono žmonės,sukilo 
prieš savo valdžią, kuri jau

seniai j yra tapusi imperia
listų įrankiu. Jie nori val
džios, kuri tarptautinėje po
litikoje būtų neutrališka.

Vienas Keleivio redakto
rius sakosi esąs didžiai su- 
sisarmatinęs. Mat, jis smal
sumo vedinąs ėmęs ir nuė
jęs pamatyti tarybinių šo
kėjų. Bostone. Ten prie sa
lės durų jo kolegos turėję 
smarkų pikietą, bet jis jų 
nepaisęs. Labai, labai sun
kiai esąs nusidėjęs an t i bol
ševikams !

Mums jo irgi gaila: nebe
gaus jis visų griekų atleidi-* 
mo nuo Grigaičio, Šimučio 
ir Balkūno. Kur gi buvo jo 
menševikiškas protas šitaip 
kiauliškai antibolševikus iš- 
nevožvti?! L

TIKRAI KEISTAS 
“ŽMONIŠKUMAS”

Chicagos kunigų Drauge 
(birž. 18 d.) Ed*. Turauskas 
piktai puola įžymųjį Tary
bų Lietuvos jaunosios kar
tos rašytoją Mykolą Sluckį. 
Savo r a š t u o s e vaikams 
Sluckis ėmė ir prisiminė 
apie Lietuvos praeitį, kada 
ją valdė klerikalai ir fašis
tai. Jis priminė, kad tie 
Lietuvos Valdovai žmonių 
galabin imui buvo įsteigę 
“net dujų kamerą pagal 
paskutinį technikos žodį.”

Ed. Turauskas nepaneigia 
to istorinio fakto. Jis pri
pažįsta, kad tokia kamera 
buvo įsteigta, bet, girdi, ji 
buvo įsteigta aukšto žmo
niškumo sumetimais. T a 
k a m e r a pagal paskutinį 
technikos žodį buvusi įsteig
ta tam, “kad mirties spren
dimas net žmogžudžiams 
būtų galima įvykdyti pačiu 
paprasčiausiu ir nekruvi- 
niausiu būdų.”

Hitleris irgi plačiai var
tojo žmonių naikinimui du
jų kameras. . Pagal' Turaus
ką, tai irgi žmoniškumo su
metimais !

Rusai ir išvirintieji
Mūsų dipukai, kada jie 

kalba apie Sovietų Sąjungą, 
tai jie kalba apie rusus. Jie 
užmiršta vieną didelį faktą, 
kad Sovietų Sąjunga susi
deda iš labai daug tautų, su 
skirtingomis tautinėmis is
torijomis, kultūromis ir ti
kybomis. Jie užmiršta, kad 
mongolai, kalmukai, uzbe
kai, Kaukazo tautos, Sibi
ro tautos, šiaurės tautos ir 
kitos turi savo universite
tus, teatrus ir bažnyčias.. 
Jie dejuoja, kad mongolai 
Lietuvą užplūdo. Jie dar 
vis įsivaizduoja, kad mon
golai yra tokie pat, kaip 
Chengis-Chano laikais. Jie 
pasakoja, kokie tie rusa i 
yra nemokšos, gremėzdai, 
nuskurę, grubijonai, vaikiš
ki ir t.t. ir t.t. Jie turi su
kūrę šimtus pažeminančių 
rusu adresu laūekdotu ir ti
kina, kad Lietuvos vaikai 
lengvai susidoroja su ru
sais. Taip niekindami ru
sus mūsų neva patriotai pa
tys dasi kalbėjo iki visiško 
vaikiškumo, neteko logikos 
ir pajėgumo sverti faktus 
arba noro matyti ir žinoti 
juos. ■

Dabar gi pažiūrėkime, ką 
sako apie rusus, tai yra apie 
Sovietų Sąjungos žmones,' 
autoritetingas Am e r i k o s 
rašytojas ir gynėjas Ameri
kos ir abelnai visos Vakarų 
civilizacijos J. Gunther sa
vo vėliausioje knygoje “In
side Russia Today.” Kad, 
nežiūrint • šiurkštumų, ne-

ninkiškos diktatūros,” ašt
rios ‘ disciplinos, sunkaus 
darbo,. Sovietų žmonės yra 
vieningi, santūrūs ir nedve
jojančiai siekia savo užsi
brėžto tikslo. Laike jo bu
vimo Sovietų Sąjungoje, jis 
nematė priešiško veido ir 
nesutiko nevešlumo. Prie
šingai, Sovietų Sąjungos 
žmonės niekuo nesiskiria' 
nuo mūsų amerikiečių, kaip 
tai: meilėje, humore, dva
sios tvirtume, žingeidume 
viso ko, draugiškume, suga- 
bume sverti faktus, organi
zacinėje veikloje, išradin
gume ir technologiniuose 
sugebėjimuose . Kuo ameri
kiečiai ir vakarų pasaulis 
turi būti susirūpinęs šian
dien, tai ne Sovietų Sąjun
gos atsilikimu, bet jos pajė
ga u m u stoti į kultūrinę, 
technologine ir ekonomine 
dvikovą. Vakariečiams toji 
dvikova yra labai nepagei
daujama, nes jie, pažinda
mi istoriją, kultūrų bei ci
vilizacijų vystymosi etapus, 
nujaučia, kad jiems toji 
dvikova teks pralaimėti, gi 
griebtis militarinės spėkos, i 
prie mūsų aplinkybių, būtų 
lygu saužudystei sau ir vi
sam civilizuotam pasauliui.

Dalis dipukų jau pradeda 
matyti ir suprasti, kad ta
rybinė santvarka Lietuvoje 
lemia lietuviams šviesesnę 
ateitį, kelia jų ekonominį 
gerbūvį. Bet tięms elemen
tams, kurie laike perversmo 
liko nusavinti, kurie yra 

(krimįnabškai prasižengę
dateklių, “žiaurumo darbi-1 Lietuvos žmonėms, Tarybi-

Stiprėja kūrybiniai“"ryšiai
Rašo H. VOLSKIS 

Lietuvos TSR Mokslų akademijos 
sekretoriaus pavaduotojas

Socialistinėse šalyse moks
las tarnauja plačiųjų liau
dies masių -interesams. 
Mokslo sąryšis su liaudimi,, 
su praktiniais liaudies ūkio 
uždaviniais, jo kolektyviš
kumas ir planingumas—vi
sa tai sudaro plačiausias 
galimybes įvairioms jo ša
koms vystytis. Mes puikiai 
atmename, kad buržuazi
niais laikais Lietuvoje ne
buvo, ir negalėjo būti, tokių 
mokslinio tyrimo įstaigų, 
institutų ir laborato r i j ų , 
kokius mes įsteigėme mūsų 
respublikoje. Pas mus da
bar platų mokslinį darbą 
vykdo Lietuvos M o k s 1 ų 
akademija, kuri savo siste
moje jungia visą eilę insti
tutų ir laboratorijų.

Nauji horizontai
Mūsų mokslo siekiami 

tikslai atveria plačius, ne
aprėpiamus akiračius kūry
biniam visų broliškųjų res
publikų, visų socialistinės 
stovyklos šalių bendradar
biavimui.

Tarybų Lietuvos moksli
ninkai > glaudžiai bendra
darbiauja beveik su visų są
junginių tarybinių respub
likų mokslo atstovais. Pa
staruoju metu, bendradar
biaudami su jais, mes sėk
mingai gvildename skaičių 
teorijos, atomo struktūros, 
puslaidininkių fizikos, at
mosferos radioakty v ūmo,

ir Lietuvos darbininkų kla
sės istorijos. Pastaruoju 
metu pasikeitimas moksli
ninkais tarp Lietuovs ir 
Lenkijos vyksta ilgesniam 
laikui.

Kitose srityse
Kūrybinis bendradarbia

vimas su liaudies demokra
tijos šalimis vykdomas ne 
vien su Lenkijos ir Čekoslo
vakijos mokslininkais. Šių 
respublikų atstovai dalyva
vo tarprespublikiniame ko
ordinaciniame parazitologų 
pasitarime, kuris Įvyko 
praėjusiais metais Vilniuje. 
Lenkijos mokslų akademi- i 
jos biologijos mokslų sky-i 
riaus akademikas - sekreto
rius, Parazitologijos insti
tuto direktorius profesorius 
V. Stefanskis, padaręs pra
nešimą, supažindino mūsų 
mokslinius darbuotojus su 
p a g r i ndinėmis problemo
mis, kurias gvildena Lenki- 
j os moksl i n i nkai-par azi tolo- 
gai.

Iš Čekoslovakijos į šį pa
sitarimą buvo atvykęs Slo
vakijos mokslų akademijos 
narys - korespondentas L. 
Govorko, kuris dalyvavo jo 
darbe. Šiam pasitarimui 
pasibaigus, Lietuvos, Lenki
jos ir Čekoslovakijos moks
lininkai nutarė daugelį 
problemų gvildenti bendrai.

Nuolatiniai ryšiai sieja 
Vokietios Demok ratinės 
Respublikos mokslini n k u s 
su mūsų ornitologais. Jie 
gvildena klausimus, susi j u-

-si-us-su=-paukscių migracija*
Lietuvos hidrobiologaSi if 

ichtiologai šiais metais 
mezgė kontaktą su atitįnį- j 
karnomis Lenkijos mokslo 
įstaigomis. Balandžio mė
nesį pas mus vyko mokslinė 
konferencija, skirta Pabal
tijo vandens baseinų gvilde
nimo klausimams. Į šį pa
sitarimą atvyko Lenkijos • • 
mokslų akademijos profeso
rius daktaras K. Starma- 
chas ir daktaras S. Sakovi- 
čius.

Kelionėse kitose šalyse
Savo ruožtu ir mūsų 

mokslinio tyrimo įstaigų 
atstovai dažnai lankosi liau
dies demokratijos š a 1 y s-e, 
kur pasikeičia patyrimu su 
j ų mokslininkais. Antai, 
Lietuvos TSR Mokslu aka
demijos Statybos ir archi
tektūros instituto mokslinis 
be n dr ada r bi s G r i ne viči ūtė 
artimiausiu laiku apsilan
kys Lenkijoje. Chemijos ir 
chemijos technologijos ins
tituto organinės chemijos 
sekretoriaus vadovas Kuga- 
tova išvyks į Čekoslovakiją. 
Šios kelionės tikslas—susi
pažinti su naujausia aparav 
tūra ir įrengimais, chromu? 
tografijos metodais ir pan. 
Liaudies demokratijos šaly
se šiais metais pabuvos ir 
eilė kitų mūsų mokslinių 
darbuotojų.

Draugiškus saitus, ku
riuos mes užm e z g ė m e su 
liaudies demokratijos šalių 
mokslininkais, mes nuolat 
stiprinsime ir vysty s i m e , 
kas padės toliau vystyti so
cialistiniu šalių mokslą. V- V-

e le k t r ochemi jos, organinės 
sintezės ir kitas problemas.

Man norisi papasakoti, 
kaip vystosi Lietuvos moks
lininkų kūrybiniai ryšiai su 
užsienio šalių mokslo veikė
jais. Reikia pasakyti, kad 
ypač glaudžius bendradar
biavimo saitus mes užmez
gėme su artimiausiais kai
mynais: Lenkijos, Čekoslo
vakijos, Vokietijos Demo
kratinės Respublikos moks
linių įstaigų darbuotojais. 
Lietuvos mokslo atstovai 
nuplat dalyvauja mokslo 
konferencijose, rengiamose 
šiose šalyse, studijuoja ten 
mokslinio tyrimo darbo me
todiką. Pavyzdžiui, glaudų 
kūrybinį kontaktą užmezgė 

’mūsų istorikai, literatūros 
tyrėjai, kalbininkai su gar
siais Lenkijos Liaudies 
Respublikos mokslininkais.

Santykiai su lenkais
Visuomeninių mokslų 

skyriaus akademikas-sekre- 
torius profesorius K. Kor
sakas praėjusiais metais 
kartu su Lietuvos kultūros 
veikėjų delegacija apsilankė 
Lenkijos mokslų akademi
joje ir literatūros tyrimo 
institute, kur buvo aptarti 
tolesnio kūrybinio bendra
darbiavimo klausimai. O 
tokiam bendradarbiavimui 
lietuvių ir lenkų mokslinin
kai turi plačiausias galimy
bes:-tai sąlygoja šių tautų 
istorijos ir literatūros ben
drumas.

Glaudžiau pradėjo bend- 
r a d a r b i auti Lietuvos ir 
Lenkijos istorikai. Lietu
vos TSR Mokslų akademi
joje lankėsi tokie įžymūs 
lenkų istorikai, kaip, pavyz
džiui, profesoriai ž. Korma- 
nova, I. Danišęvskis, M. Se- 
reiskis, K. Budzikas ir kiti, 
kurie susipažino su Tarybų 
Lietuovs istorikų veikla, 
rinko medžiagą iš Lenkijos

nė Lietuva visada bus baisi, 
nepakenčiama ir žuvus, tai 
yra žuvus saujelei tų, kurie 
tuko sąskaiton didelės dau
gumos Lietuvos skurde pa
skendusios liaudies.

Darbo unijų
NEW YORKAS. — Čia 

prasidėjo platus judėjimas 
už trumpesnes darbo valan
das, nesuma žinant algų. 
Įdomu ir svarbu, kad tuo 
judėjimu rūpinasi New 
Yorko Unijų Taryba. Tai 
organizacija, kuri apvienija 
visas didžiąsias šio didmies
čio unijas.

Tarybos prezidentas Ka
ry Van Arsdale praneša, 
kad tapo išrinktas dvylikos 
narių komitetas ir pavadin
tas “Committee on the 
Shorter Work Week. Jau 
keliamas obalsis, kad darbo 
diena susidėtų tiktai iš ke
turių valandų!

Arsdale sako, kad šio ko
miteto pareiga bus varyti 
propagandą tarpe unijų už 
trumpesnes darbo valandas. 
International Brotherhood 
of Electrical Workers loka- 
las 3-čias jau užgyrė tokį 
judėjimą ir komiteto pasky
rimą. O šis lokalas turi 
apie 30,000 narių.

Manoma, kad New Yorko 
unijistų pradėtas judėjimas 
tuojau pasieks j r kitus 
miestus, kur tik randasi or
ganizuotų darbininkų. Tai 
juk svarbiausias žygis kovoje 
su ekonomine krize ir ne
darbu.

WASHINGTONAS.-Kon- 
grese tebeiną smarkiausios 
diskusijos dėl biliaus prieš 
darbo unijas. Reakcionie
riai nori bilių dar paaštrin
ti, tuo tarpu pažangesni 
kongresmariai stengiasi bi- 
liu sušvelninti, v

PHILADELPHIA. — Jau 
nuo birželio 1 d. streikuoja 
vietinio dienraščio “Inquir
er” darbininkai, organizuo
ti j American Newspaper 
Guild. Gildijos lokalo pir
mininkas Hali sako, kad 
trauks laikraštį teisman už 
sulaužymą kontrakto.

DES MOINES. — Ford 
Motor Co. fabriko darbi-

Avėjas*

kovos lauke
ninkai pasisakė už streiką, 
jeigu bus reikalas priversti 
kompaniją pasirašyti su 
unija naują kontraktą. 
D a r bin inkai organizuoti į 
United Auto Workers uni
jos Local 991. Manoma, 
kad ir kiti unijos lokalai 
pradės reikalauti, kad uni
jos nacionaliniai viršimjfr 
kai griežčiau reikalautu iš 
Fordo kompanijos naujo 
kontrakto.

CLEVELAND. — Septy
ni šimtai Erie geležinkelio 
inžinierių yra nuba 1 s a v ę 
streikuoti, jeigu kompanija 
nepakels algų. Federalinis 
tarpininkas bando inžinie
rius ir kompaniją sutaikin
ti. Kol kas jo pastangos 
nedavė rezultatų.

LORAIN, Ohio.—Čia įvy
ko tai, ko nebuvo per pasku
tinius 20 metų. United 
Steelworkers unijos lokale 
senieji viršininkai tapo iš-** 
šluoti laukan ir išrinkti 
nauji. Naujieji viršininkai 
išrinkti po obalsiu, kad uni
jos duoklės yra per aukį 
tos, kad unijos lyderių aF 
gos per aukštos. Tai eili
nių narių judėjimas, kuris 
prasidėjo su paksutine šios 
milioninės unijos konven
cija.

PHILADELPHIA.— Ma
noma, kad Tymsterių uni
jos lokalas, kuris turi apie 
14,000 narių, bus perorga
nizuotas. Teismo paskirtie
ji unijos prižiūrėtojai reika
lauja Lokalo 107 sekreto
rių-] ždin.inką Cohen paša
linti iš vietos.

Praga. — Atvyko TSRS 
Komunistų partijos delega
cija, kuri dalyvaus Čekoslo
vakijos Komunistų partijos 
kongrese.

Londonas. — Anglija pa
sistatė labai mažytį subma- 
riną. Amerika pasiskolird jį 
patyrinėti.

2 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., birželio (June) 24,1958
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Gyvūnas, kurio kojos 
kaip žmogaus, burna 

kaip meškos!
Katmandu, Nepal, birže

lio 14 (UPI). — Nepažįsta
mas sutvėrimas su kaip 
meškos “veidu” ir žmoniš
komis kojomis, ar baisus 
“sniego žmogus” buvo su
sektas ir medžiotojo nušau
tas 14,000 pėdų aukščio 
tarpkalnėse šiaurvakarinė
je Nepal i jos dalyje.

Raja iš Mustango, kurio 
medžiotojai užmušė tą su
tvėrimą, siunčia io kaukuo- 
lę ir odą-skūrą į Katmandą 
— taip sako pranešimas.

Bėga kaip jautis
žmogžvėris yra 4 ir pusės 

pėdos aukščio ir netikėtai 
stiprus. Jis bėgo arti mylios 
ant paskutinių kojų, nešda
mas savo rankose tibetoniš- 
lęą jautį tokio dydžio, kaip 
pelnai užaugusi stirna.

Tas sutvėrimas buvo pa
stebėtas apie trys mėnesiai 
pirmiau, kuomet jis nusine
šė vieną Rajo jautį. Rajas 
pasiuntė pulką medžiotojų 
vyti jį arti šiaurvakarinės 
Nepal i jos ir Tibeto rube- 
žiaus.

Jis yra plaukuotas
“Tas gyvulys buvo pri

spirtas su savo auka”, sakė 
medžiotojas. “Mes bandėm 
sutriuškinti jį, metant ant 
jo vandens nulygintus ak
menis, bet mes jį tik sužei- 
dėm ir jis pradėjo keistai 
švilpti nuo užgavimo. Jis 
bandė pabėgti, bet mes. jį 
nušovėme”.

Medžiotojas sakė, kad jis 
buvo baimės nukrėstas, 
kuomet jis iš arti pamatė 
tą žvėrį.

gymis atrodė kaip 

meškos, bet kojos kaip žmo
gaus. Apdengtas gerais il
gais. plauka is, mažiau 
šiurkščiais negu meškos.

Ir niekeno nematytas
Nepalijos kalniečiai sako, 

jog niekad pirmiau jie ne
matė tokio žvėries. Paga
liau jie priėjo išvados, kad 
nors jis atrodo kaip meška, 
bet jis kitokios veislės žvė
ris.

Keturių amerikonų grupė 
grįžta atgal į Katmandu 
nuo “yeti” medžiojimo eks
pedicijos su tikrinimu, kad 
gal bus įrodytas sniego 
žmogaus buvimas.

Amerikonai rado urvus, 
kuriuose, jie mano, gyveno 
“yetis” — jie rado plaukų, 
kurie neatrodo paeiną nuo 
jokio žinomo gyvulio.

Gerald Russel, vadas, ame
rikonų grupės, ką sugrįžo j 
į Katmandą pradžioje šio 
mėnesio, sakė, kad naujai 
toliau vedamas siūlas įtiki
no jį, jog “yeti” nėra išmis- 
lyta pasaka.

Ką reiškia žodis “yeti”, 
Websterio žodynas nepaaiš
kina, tai nežinau, kas jis 
yra: Žmogus, gyvulys, ar 
žvėris.

Anatomijos mokslas mus 
visus vadina gyvuliais. Bla
kė, ką miegančiam laka 
kraują, ir ta vadinasi gyvu
liu...

J. N.

JAU TAISYS JAV 
ISTORIJOS KNYGAS

Washingtonas. — Fordo 
Fondacija paskyrė $125,000, 
o kitos panašios įstaigos 
taip pat skiria pinigų, kad 

{pataisyti Jungtinių Valstijų 
istorijos knygas. Jie surado 
istorijoje “didelių skylių”, 
ypatingai kur aprašoma 
JAV Konstitucijos ir Teisių 
Biliaus reikalai.

116 metų laiškas"" 
gautas laiku

Sheik Rafai Rabai iš Si
najaus Pusiausalio ėmė 116 
metų priduoti laišką, ir tai 
buvo nei viena minute ne
pavėluotas !

Buvo šitaip:
Pirmajame pasauliniame 

kare 1915 metais Britanijos 
armijos dalinys stovėjo 
drūtvietėje įsitvirtinęs sau
lės kepinamoje Sinajaus 
pūstynėje ir artinosi prie 
pabaigos maisto ir vande
nio. Vandens beturėjo tik 
po pusę kvortos dėlei kiek
vieno žmogaus, o maistas 
buvo visai išsibaigęs.

Vokietijos dali n i a i ir 
Arabijos gentys rengėsi ap
supti ir sunaikinti Britani
jos detačmentą (dalinį). 
Aišku, kad be maisto ir 
vandens būtų vistiek žuvęs 
Britanijos dalinys, jei ir 
būtų apsigynęs nuo priešų 
atakos.

Britanijos, kapitonas Ga
zai ir jo pagalbininkai 
svarstė surasti būdus kaip 
išsigelbėti iš šios beviltiš
kos pūstynės. Bet netikėtai 
sargas įvedė senuką Sheik 
Rafai į kapitono ofisą. Se
nukas. pareiškė: “Aš turiu 
laišką dėlei kapitono Kazal, 
kurio aš laukiau ilgą laiką, 
kad priduoti.”

Kapitonas nustebo ir susi
mąstė, iš kur tai galėtų bū
ti toks sename pageltusia- 
me, sulamdytame popieriuje 
įsuktas, laiškas, adresuotas 
“Mon cher Cazal”, parašy
tas francūziškai. Kazalas. 
pasakė savo pagalbinin
kams. “Laiškas man antra- 
šuotas, mano antra prigim
ta kalba yra francūziška”.

Kazalas užklausė Rafają: 
“Kur gavai šį laišką?” Ra- 
fajus atsakė: “Aš gavau šį 
laišką iš paties Napoleono 
rankų! Ir man įsakė ne 
duoti niekam kitam, kaip 

tik kapitonui Kazalui. Ir aš 
išlaikiau daugelį metų, kol 
gavau progą priduoti jums.”

“Negalimas daiktas! Na
poleonas darė ekspediciją į 
Egiptą 115 metų atgal”,

Laiškas skambėjo francū- 
ziškaia:

“Mano brangus Kazalai, 
tuojau, kuomet aplaikysi šį 
įsakymą, kurį aš siunčiu 
jum per mano pasiuntinį, 
vietos gyventoją, pradėk at
kasti šį kalną, kur rasite pa
slėptą maistą ir amunicijos. 
Pasiimk, kas jum reikalin
ga, o likusius sunaikink, ir 
pasitrauk Egipto link ant 
žemėlapio nurodytais tri
mis keliais. Imk vidurinį 
kelią, kuris prives jus, kur 
rasite vandens. j

Parašas: “Napolenas Bo
napartas”.

Kazalas pareiškė savo 
pagalbininkams: “Galimas i 
daiktas kad čia bus mūsų 
išsigelbėjimas. Mano prose
nelė tėvukas, kuris tarna
vo Napoleono kariuomenė
je, buvo užmuštas 1799 me
tais. Tad šis laiškas galėjo 
būti antrašuotas jam. Jei 
tas buvo jam, tai gali būt 
gerai pradėti kasti šia apy
linkę”.

Tuojau buvo duotas įsa
kymas pradėti kasti tą 
apylinkę ir buvo surasta 
maisto, amunicijos ir van
dens! Mat, pirma, negu bri
tai užėmė šį fortą, patys 
vokiečiai ir turkai buvo pa
slėpę reikmenis, dėlei savo 
kariuomenės. Kapitonas 
Kazalas, padrąsintas nuro
dymais 116 metų senumo 
laiško, patraukė žemėlapy
je nurodyytu keliu per pūs- 
tynes ir surado vandenį! 
Tad ir išgelbėjo savo ka
riuomenę nuo pražūties.

Tuo laiku, kada Napoleo
nas įdavė šį laišką, Šeikas 
Rafajus. buvo 25 metų, bet 
kuomet jis pasiekė šį fortą, 
rado fortą apleistą. Tai ne
galėjo jį priduoti kapitonui 
Kazalui, laikė jį, kol netikė-

Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

Blindų Tadas — 
svieto lygintojas

(Sztkako 80 'metu, 
nuo jo nužudymo)

Paprastai žymių žmonių 
yra parašytos biografijos. 
Didelės didžiumos žinome 
datas, kada jie gimė, ką 
svarbaus nuveikė ir kada 
mirė. Bet daugelis tautų 
turi didvyrių, apie kuriuos 
sukurta legendos, pasakos, 
o nežino datų, kada jie gi
mė ir mirė.

Dar yra ir didvyrių, ku
rių nei nebuvo pasaulyje, 
bet apie juos sukurta legen
dos. Tokie legendariški did
vyriai dažnai yra pas pa
vergtas tautas. Jie tarnau
ja, kaipo simbolis akstini- 
mui tautos į kovą už savo 
laisvę. Yra ir religinių iš
galvotų, išsvajotų vadų ir 
kankinių.

Lietuvių tautoje daug pa
sakų ir legendų yra apie 
Blindų Tadą. Turime ir te
atrinį veikalą “Blindą,” pa
rašytą G. Landsbergio-Žem
kalnio, kur pasistengta at
vaizduoti jo veiklą.

Bet pirmiau.vis buvo ne
aišku, ar tikrai Blindų Ta
das gyveno, buvo, veikė, ar 
tik legendarinis didvyris?

Suprantama, kad nei ca
rizmo, nei smetonizmo lai
kais valdonai nenorėjo at
skleisti tiesos apie “svieto 
lygintoją,” sukilėlį. T i k 

tai pasitaikė kitas kapito
nas Kazalas. Šeikas Rafa
jus atliko jam duotą įsaky
mą po 116 m., būdamas 141 
metų amžiaus, ir išgelbėjo 
Britanijos kariuomenę nuo 
sunaikinimo.

Reiškia po 116 metų laiš
kas nebuvo pavėluotas nei 
viena minute!

j. Bimba 

prie tarybinės santvarkos 
buvo apsirūpinta ištirti ir 
iškelti viešumon faktus apie 
Blindų Tadą, jo sandraugus 
ir jų veiklą.
BLINDŲ TADAS VEIKė’ 

ŽEMAITIJOJE
Blindų Tadas buvo žemai

tis. Jo veiklos centras — 
Bivainės miškai. Jo veik
la buvo tarpe Kuršėnų, 
Šiaulių, Varnių ir Telšių. 
Bivainės miškai yra prie 
Virvytės upės, į šiaurę nuo 
Ubiškiu. c

Ten ir dabar žmonės pa
sakoja daug legendų apie 
Blindų Tado veiklą, apie 
svieto lygintoją, kuris su 
kančių plakė net kunigaikš
tį Oginskį. Jie dainuoja:

“O kas tik jį pažinojo, 
tuojau galvą lenkė: 
ar tai žydai, ar tai ponai, 
ar žmoneliai menki...”

BAUDŽIAVOS ŠEŠĖLIS
Blindų Tado gimimo die

nos nežinome. Jis gimė 
Kinčiulių kaime, prie kurio 
vingiuoja Virvytės upė. Gi
mė aršiausiais baudžiavos 
laikais, kada jai jau artino
si galas. Prieš baudžiavos 
panaikinimą visą Rusiją, o 
kartu ir Lietuvą, purtė bau
džiauninkų sukilimai. Daž
nai naktimis “raudonasis 
gaidys” (padegti dvarai) 
pleškėjo kartu ir su ponais.

1861 metais baudžiava 
buvo panaikinta, bet tokio
mis sunkiomis sąlygomis, 
kad valstiečiai, iki 1905 me
tų, išmokėjo apie du mili
jardus rublių žemei išpirk
ti.

Baudžiavos panaikinimo
išvakarėse daug baudžiau
ninkų, nepakęsdami jungo, 
žudė ponus ir bėgo į miš
kus. Visi dideli miškai bu
vo pilni “miškų brolių.”

Baudžiavą panaikinus,

ūėTs kartd pajuto bau
džiauninkai laisvi. Ponai 
pasigrobė geriausią žemę. 
“Laisvam” baudžiauninkui 
reikėjo galvijų ,grūdų, įran
kių žemės dirbimui, miško 
trioboms ir kurui, gi miškus 
pasiliko sau ponai. Dau
gelis buvusių baudžiaunin
kų vėl ėjo pas ponus, už 
gautas reikmenis, pasirašė 
vergiškus vekselius, sutik
dami dirbti ponams dienas.

Buvo tokių, kurie neišlai
kė skriaudų. Jie baudė po
nus ir bėgo į miškus.

Pro Kinčiulių kaimą į 
Bivainės miškus nemažai 
tokių pabėgo. Vienas iš ku
nigaikščio Oginskio pabė
gėlių apsigyveno pas Blin- 

I dus ir Tadą išmokino skai
tyti ir rašyti.

Tadas susidomėjo “svieto 
reikalais.” Jis klausė tėvo 
apie buvusį Lietuvoje badą 
ir marą. Jam tėvas parodė 
už Virvytės bado ir maro 
auku kapus ir sakė:

“Žmonės mirė, kaip mu- — 5 Jsės.
—O ponai, ar ir jie mi

rė? — klausė Tadas.
—Ne, negirdėjau tokio 

atsitikimo, kad ponai būtų 
mirė—atsakė tėvas.
BLINDŲ TADAS MUŠA 

KUN. OGINSKĮ
Blindų Tada, kaipo prasi

lavinusį, apsišvietusį, pakė
lė į “Storastą” (seniūną). 
Bet jis savo jausmais buvo 
su paprastais darbo žmonė
mis. Kunigaikštis Mykolas 
Oginskis sumanė Luokės 
miestelyje viešąi išplakti 
valstiečius Žiabį ir Varną 
“kitų pamokinimui.” Žmo
nės sujudo. Blinda priėįo 
prie kunigaikščio ir užklau* 
sė:

—Kodėl liepei plakti ne
kaltus žmones?

—Aš mužikams savo po
elgių neaiškinu,—piktai at
šovė Oginskis.

—įsakyk savo a i dūkams 
tuos žmones paleisti, — kie-.

(Tąsa 4-tame pusi.)

M i kr omegas

žiūrini ]
JUOZAS GRUODIS

Šiemet ne tik visa Lietu
vos muzikinė visuomenės 
dalis, bet ir jį mylinti liau
dis, mini kompozitoriaus 
Juozo Gruodžio dešimtąsias 
mirties metines. Ta proga 
muzikas J. Juzeliūnas “Per
galės” Nr. 4 parašė velio- 
nies savo kolegos išsamų 
darbų įvertinimą. Pat savo 
straipsnio pradžioje kompo
zitorius J. Juzeliūnas sako:

“Mūsų respublikos profe
sionali muzikos kultūra yra 
labai glaudžiai susijusi su 
Juozo Gruodžio vardu: jo 
•įtyvenimas ir veikla yra la
bai reikšmingu profesiona
lios muzikinės kultūros vys
tymosi etapu.

“Kaip žinoma, lietuvių 
profesionali muzikinė kul
tūra pradėjo plėtotis tik 
XX-jo amžiaus pradžioje. 
Iki XX-jo amž. trečiojo de
šimtmečio ji reiškėsi išimti
nai chorinėmis dainomis, 
skambėjusiomis klojimuose 
ruošiamuose vakaruose. Ei
lė mūsų to meto besireiš
kiančių kompozitorių, pvz., 
J. Naujalis, St. Šimkus ir 
kit, kūrė išimtinai chorinę 
muziką. Tai buvo daugiau
sia harmonizuotos liaudies 
dainos, be to, eilė artimų 
liaudies dainoms originalių 
dainų. Maždaug iki 1920 
metų, kada Juozas Gruodis 
aktyviai pradėjo reikšties 
savo kūryba, jau buvo su- 
kd|rtas gana gausus pluoš
tu chorinių dainų.”

Liaudiškumo motyvas J. 
Gruodžio kūryboje vyrauja

iro mano
visose gamose. Jis nemėgo 
diletantizmo ir kitų kom
pozitorių sekimo bei mėg
džiojimo. Jis j ieškojo ori
ginalumo. Toliau įdomiam 
J. Juzeliūno etiude skaito
me:

“Juozo Gruodžio kūrybi
nė individualybė pasižymi 
giliai savitu muzikiniu brai
žu. Jo kūrybos pagrinde 
ryškiai jaučiatnos turtingos 
lietuvių liaudies dainų into
nacijos, būdinga jų ritmi
ka, savitai atrasta, liau
dies muzikos dvasiai arti
ma išraiškinga harmonija. 
Tos individualinės kompozi
toriaus kūrybos savybės ryš
kiai išskiria J. Gruodį iš ki
tų jo meto kūrusių autorių 
tarpo . . .

“J. Gruodis dažnai saky
davo, jog mokytis iš klasikų 
ir kitų kompozitorių — ne
reiškia juos pamėgdžioti. 
Kiekvienas kompozito r i u s 
privalo būti. savitas, origi
nalus. Originalumas glūdi 
liaudies folkloro kūrybiška
me panaudojime, o tie kom
pozitoriai, kurie savo kūry
boje nepanaudoja liaudies 
muzikos turtų, neatsklei
džia jų per savo individua
linę prizmę, jieško origina
lumo pamėgdžiodami kitus 
kompozitorius, —- tik skur
dina mūsų nacionalinę mu
ziką.”

Juozas Gruodis buvo ne 
tik kūrėjas, bet ir pedago
gas - visuomenininkas. Dėl 
to jis buvo savo mokiniams 
nepaprastai reiklus. Labai 
dažnai jisai sakydavo, “jog

akinius
menas turi didelės auklėja
mosios reikšmės, todėl me
nininkas negali nusileisti 
iki minios skonio bei lygio, 
bet turi eiti jos priešakyje, 
turi mokėti auklėti mases, 
nes masėms skiriama ir vi
sa mūsų kūryba.”

J. Gruodis daug dėmesio 
kreipė į ryškios individua
lybės ugdymą, į augs to 
meistriškumo siekimą, j to
bulą formos apvaldymą ir 
bendrą savilavybos lygį. 
“Paskiau—jisai sakydavo— 
jei parako turėsi, broliuk, 
galėsi ir kalnus sprogdin
ti.”

Tai toks pedagogas buvo 
kompozitorius Juozas Gruo
dis!

Apie enciklopedijas
Šiemet sukanka 190 me- 

ty nuo įkūrimo Encyclopae
dia Britanica, kuri buvo 
pradėta leisti 1768 m. ško- 
tioj. Pirmieji jos leidėjai 
buvo Džentelmenų draugo
vė Škotijoj. Pirmoji E. B. 
laida buvo grynai utilitari
nio pobūdžio. Ten buvo ra
šoma apie ūkininkystę, biti
ninkystę, gyvulių ligas, na
minius ir laukinius paukš
čius; patariama kaip daryti 
klijus, kaip virti smalą, 
kreozotą, kaip tręšti ir sėti 
laukus, kepti duoną, daryti 
alų, kaip roinyti paršiukus 
bei avukus ir kitus ūkio po
reikius. Apie arklių ligas 
ten buvo prirašyta net 39 
puslapiai, gi apie moteris— 
tik vienas sakinys! Tik de
vintoji E. B. laida (1875- 

89 m.) jau buvo pradėjusi 
krypti į “mokslinę” pusę. 
Pirmieji leidėjai turėjo 
daug bėdos su t. v. “viešą
ja opinija,” kuri reiškėsi 
prieštariškai net E. B. la
puose. Politikos ir religijos 
klausimai tuo metu buvo 
“labai svarbios temos.” Bib
liją ortodoksai aiškino vie
naip, o “modernistai” ki
taip ! Enciklopedijos leidi
mo teises, kaip kad beisbo
lo komandos ar kokios ki
tos prekės, galima juk pirk
ti ir parduoti. 1901 m. E. 
B-kos leidimo teises nupir
ko amerikiečiai ir nuo to 
laiko ji leidžiama jau JAV- 
se. Jai liko britaniškas tik
tai vardas, o produktas ta
po grynai amerikoniškas.

Prieš keliolika metų ir 
lietuviai buvo pradėję leisti 
savo enciklopediją Kaune, 
bet kilęs pastarasis karas 
darbą sutrukdė. Išėjo tik
tai devyni tomai, taigi dar
bas liko nei neįpusėtas. Šiuo 
metu lietuvių Enciklopediją 
leidžia naujakuriai - dipu
kai Bostone. Leidimo dar
bas suorganizuota 1952 me
tų pabaigoje, o apie sekamų 
metų vidurį išėjo pirmasis 
Enciklopedijos tomas. Iki 
šiol išleista 13 tomų, išbaig
ta raidė K. Leidėjai žadė
jo duoti 24 tomus, po 3-4 
tomus kasmet. Tačiau var
gu tokiu tempu varyti dar
bą jie tesės, nes per šešerius 
metus paruošė vos 13 tomų. 
Pradžia buvo lengvesnė, 
aišku, nes naujieji leidėjai 
galėjo naudotis senaisiais 
Enciklopedijos tomais, se
nąja medžiaga, o dabarti
nius reikia patiems paruoš
ti*

Reikia atminti ir tai, jog 
sensta ne tik moterų skry
bėlaitės, bet ir enciklopedi
jos! Tūli klausimai pasens
ta, palyginti, gana greitai. 
Pav., branduolinė fizika bei 
chemija, medicina ir kiti 
svarbūs siužetai — sensta 
ne metais, bet mėnesiais. 
Pernykščiai tekstai nustoja 
vertės. Todėl ir enciklope
diją kas dešimt metų reikia 
perredaguoti ar perrašyti, 
reikia naujos laidos. Aš bi
jau, kad bostoniečių leidžia
ma enciklopedija nepasentų 
pirmiau,-negu ji bus baig
ta! Perdaug plačiai jie už
simojo. Jiems reikėtų siau
rinti savo leidinio apimtį ir 
pasiskubinti darbą baigti.

Sekamais metais bus pra
dėta leisti Enciklopediją ir, 
T. Lietuvoje. Tai bus de
šimties tomų grynai litua
nistiką gvildenančių klausi
mų kūrinys. Ją norima iš
leisti per 3-4 metus. Tai 
bus labai rimtas ir naudin
gas darbas. Bendraisiais 
klausimais. Lietuvos žmo
nėms prieinama didžioji 50- 
ties tomų rusų Enciklopedi
ja, tad sava kalba—jiems 
pilnai pakaks vien lituanis
tinės Enciklopedijos.

Brooiklyno tiltas
Atrodo, kad šie yra su

kaktuviniai metai! Šiemet 
sukanka 75 metai kai New 
Yorke stovi tarp Manhat
tan salos ir Brooklyno (va
karinės Long Islando da
lies)—Brooklyno tiltas, ku
ris buvo pradėtas statyti 
1870 m., o baigtas tik po 
13-kos metų. Jį suplanavo 
Vokietijoje gimęs inžinie- 
rius John A. Roebling, o 
pastatė jo sūnus — Wash-

ington A. Roebling. Mat, 
tėvui, bematuojant tiltą, 
1869 m. keltas (feras) su
trynė koją. Iš to jis gavo 
kraujo užnuodijimą ir po 
16-kos dienų mirė nuo teta- 
no (lockjaw). Inž. Roeb
ling buvo dar jaunas žmo
gus, vos 63-jų metų amž.

Brooklyno tiltas tai buvo 
pirmas tos rūšies kabantis 
tiltas pasaulyje. Jis kabo 
ant keturių 16-kos colių sto
rio virvių, susuktų iš plie
no vielų. Inž. J. Roebling 
pats sugalvojo, kaip tas vir
ves (kabelius) iš plieno vie
lų nuvyti.

Nelaimės neišvengė ir 
jaunasis inžinierius W. 
Roebling. Jam betiriant 
ruošiamus tiltui pagrindus 
po East upe, kur buvo iš
traukta iš “keisonų” oras, 
pažeidė normalų jo kraujo 
slėgimą ir jį dalinai supa- 
r a 1 y ž i a v o : jis negalėjo 
vaikščioti, girdėti ir kalbė
ti. Jį suprato tik viena jo 
žmona, kuri visas jo direkty
vas perduodavo kitiems in
žinieriams. Gi jisai pats 
statybą stebėjo iš savo buto 
pro binoklį.

Tilto atidarymui buvo pa
skirta 1883 m. gegužės 24 
d. Suvažiavo tūkstančiai 
žmonių iš Pennsylvanijos, 
Connecticut, Long Islando. 
Atvažiavo net ir patsai ša
lies prezidentas Chester A. 
Arthur į tą iškilmę. Vaka
re nuo tilto paleista 10,000 
įvairiaspalvių raketų, • ku
rios sprogdamos ore žavėjo 
minią. Governor’s Islande 
ir Navy Yarde šaudė salvės 
iš didžiųjų patrankų. Iškil
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mių dieną publikos ant til-. 
to neleido, ėjo tik bilietus, 
turintieji, tik “kviestieji.” 
Bilietai buvo padalyti die
na anksčiau ir, kaip visuo
met pas mus, pateko į ran
kas raketierių - aferistų, 
kurie lupo po $3.50 už bilie
tą, tuo metu dar negirdėtą 
kaina!

Neišvengta ir nelaimių. 
Kai žmonės pradėjo grūstis 
ant tilto, tūla moteris pas
lydo ir nukrito laiptais že
myn — užsimušė. Kita iš
sigandusi moteris isteriškai 
suspiegė, jog “tiltas griū
va!” Žmonės masiniai me
tėsi atgal: <— 20 jų buvo 
mirtinai sutrypta ir daugy
bė sužeista.

Tiltas New Yorko miestui 
atsiėjo $15,000,000. Jis tu
ri 6,016 pėdų ilgio ir 132 
pėdas augščio virš upės. 
Iki šiol buvo manoma, kad 
tilto stulpai sumontuoti iš 
juodo granito. Dabar, tiltą 
nuvalius, pasirodė, jog gra
nito spalva yra palša ir 
gelsva. Juodai granitą nu
dažė tik miesto dulkės ir 
suodžiai.

Kai jau tiltas buvo baigr 
tas, atsirado ypatingų 
sportų, norinčių savo gabu
mus išbandyti — šokti nuo <' 
tilto į upę! Tūli nušoko lai
mingai, bet dauguma jų už
simušė ir tie daugiau šokti 
nebandė . . .

Nuo to laiko inžinieriai 
s u k o n struavo ’ ilgesnių ir 
augštesnių tiltų, bet pirmo
jo tilto, kaip kad pirmojo 
rusų sputniko, žavesys pa
siliko!



EUGENIJA TAUTKAITĖ - ...........    -

Takais takeli ais į didi kelią
(Tąsa)

1921 m. Šiaulių mieste žvalgyba suė
mė daug mūsų draugų. Darbas rajone 
susilpnėjo. Labai buvo jaučiamas kai ku
rių vadovaujančių draugų netekimas. 
LKP CB nutarimu darbui Šiaulių rajone 
sustiprinti buvo nusiųstas Ignas Gaška. 
Tuo pat laiku Šiauliuose gyveno Rapolas 
Čarnas, pabėgęs iš Kauno nuo žvalgybos 
persekiojimo. Čia su draugų pagalba jis 
įsitaisė kepykloje, ir jam buvo pavestas 
darbas jaunimo sekcijoj prie profsąjun- 
gy-

Ignas Gaška gavo mokytojo vietą Ku
žiuose, netoli Šiaulių, tad mums buvo 
potogu susisiekti, šeštadienių vakarais 
jis atvykdavo į Šiaulius, ir mes spręsda
vome per savaitę susikaupusius įvairius 
klausimus, planuodavome tolesnio darbo 
eigą. Nors tie planai dažnai visai neti
kėtai ir nelauktai iširdavo, bet vis tik 
numatydavome, kas turi ką atlikti. O 
darbo buvo labai daug ir partijos, ir 
komjaunimo organizacijose. Jaunųjų 
darbininkų sekcijos prie profsąjungų 
veikė gana sėkmingai. Tas atkreipė 
žvalgybos dėmesį: prasidėjo profsąjungų 
darbuotojų, o taip pat ir komjaunuolių 
areštai. Ypač nukentėjo Gubernijos dva
ro komjaunuolių kuopelė. Likusieji kom
jaunuoliai dirbo toliau ir buvo žymiai at
sargesni. Šiaulių moksleivių kuopelė 
laikėsi, bet labai silpnai. Kai kuriuos 
jos narius suėmė ir vėl paleido; jų tarpe 
buvo jaučiamas sumišimas. Dėl atsar
gumo reikėjo kol kas nutraukti ryšius 
su jais.

Bet pamažu ir vėl viskas pradėjo grįžti 
į normalias vėžes, vėl pradėjo plisti mū
sų atsišaukimai ir “Tiesa/'*

Nepaisant siaučiančios krikščioniško
sios reakcijos, komjaunimo organizacijos 
vis augo ir stiprėjo. Būtinai reikėjo iš
plėsti masinį darbą, įtraukti į darbinin
kų judėjimą mases. Daugelyje vietų bu
vo veikiama per profsąjungų jaunimo 
sekcijas, kurios, nors dažnai uždaromos, 
vėl atgydavo įvairiais vardais ir pava
dinimais: buvo kuriamos meno, savišal
pos draugijos, dramos sekcijas, klubai ir 
t. t. Žvalgyba siuto, bet mes pramoko
me geriau dirbti.

BUVĘ “DRAUGAI” SUSITIKO 
KAIP PRIEŠAI

Iš Šiaulių grįžau namo sausio 15 die
ną. Kaune nuotaika buvo įtempta. Gat
vėse būriais vaikščiojo patruliai ir tikri
no kiekvieno praeivio dokumentus. Kol 
atėjau nuo stoties, mano pasą tikrino ke
turiolika kartu. Pasiekiau namus visa 
sušilus ir papasakojau Karoliui, kas da
rosi gatvėse. Jis stebėjosi, kas g'alėjo 
juos taip išgąsdinti, — nejaugi šią naktį 
išplatinti atsišaukimai, skirti Karolio 
Libknechto ir Rozos Liuksemburg mir
ties metinėms paminėti?

Po kelionės ir kelių nemiegotų naktų 
atsiguliau ir kietai užmigau. Tik vaka
re nubudusi pamačiau, kad kambaryje 
ant stalo degė lempa žaliu gaubtu. Ka
rolis sėdėjo prie stalo, jo platūs pečiai 
užstojo nuo manęs lempos šviesą. Lem
pos šviesos rutulėly buvo matyti, kaip di
delė, kaulėta ranka skubiai vedžiojo 
plunksną. Kambaryje buvo tylu, ramu 
ir labai jauku. Tą valandą jaučiausi la
bai laiminga. Karolis, pajutęs, kad aš 
nubudau, priėjo ir, atsisėdęs prie manęs 
ant sofos, pasakė, kad jam dar šiandien 
reikia nueiti j sutartą vietą, kur jo lauks 
vienas draugas, turįs greit išvykti,—jam 
reikia kai ką perduoti. Aš protestavau, 
įrodinėjau, kad pilnos gatvės įvairių šni
pų, patrulių, kad jam pavojinga eiti. Pa
sisiūliau pati atlikti jam pavestą darbą, 
bet jis jokiu būdu nesutiko. Liepė man 
laukti jo, sakėsi pareisiąs ne. vėliau kaip 
10-tą valandą. Išleisdama jį, padariau 
jo kišenėse “kratą.” Visa, kas galėjo jį, 
nelaimei atsitikus, kompromituoti, iš
krausčiau. Labai buvau nepatenkinta, 
kad jis išeina, o Karolis visą laiką juo
kavo, buvo gerai nusiteikęs.

Jam išėjus, pasidarė nejauku ir liūd
na. Atsisėdau prie stalo, kur jis neseniai 
sėdėjo, mėginau skaityti, bet nieko ne
perskaičiau. Artinantis dešimtai valan
dai vis žiūrėjau į laikrodį ir skaičiavau 
minutes. “Tuojau sugrįš,” — galvojau. 
Štai jau pusė vienuoliktos, o jo vis nėra. 
Pradėjau nekantrauti ir net jaudintis, i 
het Stengiausi tvardytis, negalvoti nieko . 
blogo. Iki 12-os dar toli... Susivaldžiau j 
ir ėmiau tvarkyti kambarį, žodžiu, ieško-i 
jau priemonių nusikratyti įkyriu ncri-!|

mu. Laikrodis rodė be penkiolikos mi
nučių dvyliktą. Susiradau žvakę ir deg
tukus. Išėjau į prieškambarį, įsiklau
siau j gatvės garsus. Visur buvo tylu, 
ramu. Elektros stotis davė ženklą, kad už 
poros minučių bus gesinama šviesa. Tuo 
metu Kaune vis dar buvo apgulos stovis, 
ir gatvėmis vaikščioti leisdavo tik iki 
dvyliktos valandos. Dar vieną signalą 
davė elektros stotis, ir staiga viskas pa
skendo tamsoje. Vilties kibirkštėlė dar 
vis ruseno mano sąmonėje: gal pavėlavo, 
gal tuojau ateis? Atrakinau duris, išė
jau į prieškambarį, atrakinau antrąsias 
duris, vis, rodos, matau, kaip jis bėga, 
skuba, sukaitęs, pavargęs... Išėjau į kie
mą, įsiklasiau—kažkur toli girdėti žings
niai. Tai, tur būt, Jis. Bet skubūs pavė
lavusio praeivio žingsniai nuaidėjo to
liau gatve. Sugrįžau į kambarį. Nejau
ki tamsa apglėbė mane. Užžiebiau žva
kę, kad nebūtų taip nejauku. Šviesa ne
padėjo. Kambarys, kuris visada buvo 
toks jaukus, nialonus, šiltas, staiga pa
sidarė svetimas, net baisus. Širdį nudie
gė neramus nujautimas: “Nebegrįš... 
suėmė...” šiurpuliai nukrėtė, norėjosi 
raudoti. Ką daryti? Reikia ką nors 
daryti! Sveikas protas nugalėjo įsisiū
bavusius jausmus. Sukaupiau jėgas, 
ėmiau rinkti visa, kas buvo nelegalaus 
mūsų kambaryje. Nelegalius laikraščius 
sudėjau į krosnelę, prie jos pastačiau ži
balo buteliuką ir padėjau degtukus: jei
gu ims belsti į vartus, sudeginsiu, Karo
lio ranka rašytus raštus laikiau prie sa
vęs. Maniau, jeigu žvalgybininkai ateis 
pagal jo pasą i mūsų butą, tai pasaky
siu jiems, kad, neturiu vartų rakto, ir 
paprašysiu palaukti, kol prikelsiu sargą, 
O pati tuo tarpu paspruksiu. Išeiti pro 
vartus negalėjau, nes raktas buvo pas 
Karolį. Sudeginti dokumentus ir Karo
lio raštus buvo labai gaila, laikiau juos 
priglaudusi prie krūtinės ir jutau, kad 
tai didžiausia brangenybė, su kuria ne
galiu skirtis. Naktis atrodė ilga, nepa
prastai lėtai slinko minutės, valandos. 
Antra valanda. Aš laukiu, pati nežino
dama ko. Greičiausiai neprašytų svečių. 
Ne, nepasiduosiu jiems! Vis dar nega
lėjau sutikti su ta mintimi, kad neteko
me Karolio. Kažkur pasąmonėj ruseno 
viltis: “O gal kur a p s i n a k v o j o ? 
Gal pareis, ir vėl viskas bus gerai?” 
Daug pergalvota tą naktį. Štai jau ir 
keturios. Ne, jau nebepareis. Reikia gal- 
vati, ką daryti toliau.

.Gatvėje vėl nuaidėjo sunkūs vyriški 
žingsniai. Išėjau į kiemą, įsiklausiau. 
Niekas nesibeldė į vartus, — vėl praėjo 
pro šalį. Matyt, patrulis. Nutariau, 
kad daugiau laukti neverta. Susikišau 
už ančio visus Karolio raštus ir doku
mentus, apsivilkau geresniais drabu
žiais, — jeigu neščiau ką nors naktį, tai 
galėtų pasirodyti įtartina. Viską pali
kus, išėjau į antrą kiemą, prie Gardino 
gatvės. Vartai ir ten buvo užrakinti. 
Lipant per vartus, galėjo pamatyti sar
gas. Tad nuėaju prie sandėliukų ir, pa
lypėjusi ant durų, užsirangiau ant sto
gelio. Nuo joj nušokau į tuščią, tylią . 
Gardino gatvę ir, stengdamasi eiti kuo 
tyliausiai, beveik pirštų galais nuskubė
jau pas Juozą Greifenbergerį.

Jis atidarė duris ir tuoj suprato, kad 
ne iš gero aš taip anksti atsibaladojau. 
Pasakiau, kas atsitiko. Jis ėmė raminti 
mane, sakydamas, kad Karolis tuojau 
pats atbėgsiąs. Labai norėjosi, kad iš 
tikrųjų taip būtų...

(Bus daugiau)

Apsisuko galva
Apsisuko, štai va
Dėdės Šamo galva:

Nebsumano, ils pykčio ką darąs .. .
Jam pri‘seina striukai—
Tie pasiutę laikai—

Tai kad duoda, net verčiasi garas!..
Išbaidys jis visus—
Ir paliks jis teisus:

Dar, bra, gyvas tebėr kapitalas!
Kapitalo valia—
Kapitalo galia . . .

Tai ir švaistos su bombom išbalęs . ..
Tie Nevados tyrai—
Tai garai pragarai:

Atombombos tik pyška, tik griaudžia!
Kad nuplieskia šivesa!
Dreba žemė visa!

Kiek tai siaubo suglumusiai liaudžiai!
Jonas Kaskaitis
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BLINDŲ TADAS--"
SVIETO LYGINTOJAS

tai
ir taip 
žmonių

i tavo 
pastur-

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

tarė Blindų Tadas. — 
Užtenka tau dūkti, 
nemažai prigėrei 
kraujo!

—Aš nežiūrėsiu 
starastystę. Tavo
galis iš tokios pat mužikiš
kos mėsos, — ir Oginskis 
pagrasino rimbu.

Blindų Tadas staiga iš
traukė rimbą iš Oginskio 
rankos ir, kelis kartus tvo
jęs jam per veidą, sakė:

—Tavo šviesybė tuojau 
taps tamsybe...

Kunigaikštis Oginskis ir 
jo tarnai vos paspruko nuo 
įšėlusios minios. Bet Blin
dų Tadas suprato, kad jam 
toliau jau negalima pasilik
ti Luokėje, nes netrukus 
pribus kazokai. Jis ir pasi
davė i Bivainiu miškus, kur 
ir tapo “miškų brolių”* 
du.

BLI NDŲ TADO
; VEIKLA

Bivainės miškų broliai 
nebuvo banditai, bet liau
dies keršintojai. Jie baus
davo žiaurius ponus ir jų 
perdėtinius, užstodavo 
skriaudžiamuosius valstie
čius. Pas Blindų Tadą atei
davo iš visos apylinkės vals
tiečiai su skundais prieš po
nus ir vald i n i n k u s . Jis 
jiems padėdavo ir pamoky
davo, kaip kovoti.

Blindų Tadas buvo vedęs 
Barborą Viktoravioiūtę iš 
Jučiūnų kaimo. Jie turėjo, 
tris dukteris: Ievą, Oną ir 
Mariją. Tadas dažnai ap
lankydavo savo šeimą ir, 
kiek galėjo, padėjo.

Ponai ir caristinė val
džia neturėjo jėgų visus 
miškus iššukuoti ir besi
slapstančius keršintojus iš
gaudyti. Ypatingai todėl, 
kad valstiečiai pranešdavo 
apie ponų ir caristų pasi
ruošimus.

Kunigaikštis Oginskis, 
vienas iš pikčiurnų, niekur 
vienas, nesirodė. Visada jį 
lydėjo skaitlingas būrys 
ginkluotų jo žmonių. Bet 
ir jis prisibijojo Blindų Ta
do, nes daugelį mažesnių 
ponų “miškų broliai” kietai 
nubaudė.

Blindų Tadas mėgo iš po
nų ir pasityčioti. Kartą, 
pirm įvykstant atlaidams 
Luokės miestelyje, Blindos 
d r a u g a i paskleidė žinią, 
kad atlaidų dienoje Blindų 
Tadas plaks Oginskį jo pa
ties rimbu.

Policijos viršininkas su
traukė policininkų, o mies
telio pakraštyje 100 kazokų 
ganė arklius, laukdami tik 
pašaukimo. Oginskis atvy
ko didelėje apsaugoje savo 
ginkluotų vyrų, žodžiu, pa-l 
siruošė gerai. . >

Ir štai, atvažiavo graži 
karieta, poros gražių arklių 
vežama. ' Iš jos išėjo kuni
gas ir du jo pagelbininkai 
kaip tik ten, kur stovėjo po
licijos uredninkas su straž- 
ninkais.. Urednikas buvo 
katalikas ir, palaikęs kuni
gą už artimos parapijos 
Ideboną, pripuolė ir pabu
čiavo jam ranką, kad rody
ti savo maldingumą susi
rinkusiems į atlaidus. U- 
redniką pasekė ir stražnin- 
kai, išbučiuodami kunigui 
rankas. O vėliau pa’aiškėjo,, 
kad į kunigo rūbus buvo 
apsirengęs Blindų Tadas, o 
jo pagelbininkai—du jo ar
timi draugai. Karieta ir 
arkliai buvo vieno pono, ku
rį Tado draugai išsodino 
miške ir laikė pas save, kol 
Blindų Tadas ponus ir val
dininkus suvedžiojo.

va-

upę, Blindų-Tado kapą-Mr: * ŠEIMININKĖMS

BLINDŲ TADO 
BAISI MIRTIS

1878 metų pavasarį Luo
kėje įvyksta dideli Jurginių 
jomarkai. Kunigaikštis O- 
ginskis paruošė spąstus. 
Blindų Tadas atvyko nedi
delio draugų būrio saugo
mas. Gordono smuklėje 0- 
ginskio gauja užpuolė Blin
dų Tadą ir jo draugus.

Jie drąsiai gynėsi, bet 
priešų buvo kelis kartus 
daugiau. Tadas duryse įsi
kabino rankomis, bet kuni
gaikščio pastumdėliai pei
liais rankas subadė, atplėšė 
jį ir nužudė.

Vėliau buvo keliama prieš 
Oginskį byla dėl žmonių žu-1 
dymo, bet rasti kalti Blindų 
Tado šalininkai, vietoje 
žmogžudžių. 30 Blindos 
draugų buvo suimta ir iš
tremta į Sibirą. Jų tarpe 
ištremtas ir Tado brolis 
Raudys iš Smilgių kaimo, 
Kalmius iš Luokės mieste
lio, Bartkus iš Mažeikių ir 
kiti.

Blindų Tadą palaidojo ša
lia Luokės miestelio kapi
nių. Į kapines jo kūno lai
doti kunigai neleido. Ant 
jo kapo stovi akmuo su už
rašu: “Grabas Wiecznas 
Smutni Pomieti Tadausz... 
Atmieniema.”

DAR GYVA TADO 
DUKRA MARIJA

Neseniai tarybiniai rašy
tojai nuvyko į Luokę ir Bi- 
vainės miškų sritį tirti fak
tų api-e Blindų Tadą. Vyt. 
Misevičius plačiai aprašė 
Bivainės miškus, Virvytės

surinko nemažai legendų 
apie jo veiklą.

Jis matėsi ir su Blindų 
Tado jauniausia dukterimi 
Marijona, kuri jau buvo 
virš 80 metų amžiaus, bet 
dar stipri moteris. Tarpe 
kitko ji rašytojui sakė:

“Tėtušis buvo tikras . . . 
tikras . . . Ons ėškojo tei
sybės ir liuosybės . . . Nore-

Naminiai pyragaičiai
Išleisti vieną kiaušinį ir 

jį ištrinti su puse stiklinės 
cukraus. Trinti sukant į 
vieną pusę. Tada įdėti 200 
g margarino, kombinuotų 
ar kiaulienos taukų. Mar
gariną ištirpinti. Masę ge
rai išmaišyti, o po to įberti

jo, kad visi gerai gyventų. I miltų, kad tešla būtų
Užtata dvarininkai ir fašis
tai jį nugalabijo . . . Buvo 
iš rytmečio perkūnas ir lie
tus lijo. Balandžio pabaiga 
buvo. Jurginių jormarkas 
įvyko Luokėje. O kai išė
jo ... tai jau nebesugrįžo.”

VENGRIJA ĮSPĖJO 
LIAUDIES PRIEŠUS

Budapeštas. — Po to, kai 
1956 m. sukilimo vadai Na
gy ir gen. Maleter buvo su
šaudyti, tai valdžios radijas 
pareiškė: “Liaudies priešai, 
kurie atsakomingi už tūks
tančius gyvasčių, buvo ati
tinkamai nubausti... Ir tai 
lai būna persergėjimas 
kiekvienam, kuris kėsinsis 
prieš žmonių valią.”

galima tarkuoti burokine 
tarka. Prieš tai tešlą gerai. 
išminkyti. Į miltus įberti 
pusę šaukštelio arba 3 ket
virtadalius pokelio “baki- 
no”.

Tris ketvirtadalius visos 
tešlos sutarkuoti į išteptą 
formą, tada pertepti plonu 
sluoksniu uogienės, džemo 
arba netgi galima pabarsty
ti cinamonu su cukrum (iš
trynus juos). Tada ant vir- < 
šaus vėl tarkuojama liku
sioji tešla ir dedama į karš-

tems. Iškepus atšaldyti, su
pjaustyti ir paduoti į stalą.

Žurnalo skaitytoja
S. Kvilonienįį

HAVERHILL-LAWRENCE, MASS.
Bušo reikalu važiuoti į Laisvės pikniką liepos 

4-tą rūpinasi J. Kuodis ir Ig. Chulada. Norin
tieji važiuoti kreipkitės telefonu pas Chulada— 
35064.

Haverhillyj buso reikalu rūpinasi Masavičius 
ir P. Yocumskas. Užsakymui vietų buse maty
kite minėtus asmenis.

Iš Haverhill busas išeis 11 "vai. ryto. Iš Law
rence 11:30 vai. ryto. Naujos mados busai, bus 
gerai važiuoti.

LIEPOS (JULY)

Įvyks Tradicinis Lietuvių Sąskrydis

LAISVES PIKNIKAS
Bus Dvi Dienas, Penktadienį ir Sekmadienį

Piknikas bus laikomas gražiajame pušyne:

Puiki Menine Programa:

Art Mason’s Orchestra Šokiams

Namie Gaminti Valgiai
Širdį Gaivinanti Gėrimai

Broliai Saukai
Benny ir E d ward

Smuiko ir Akordiono duetas

Vyrų Grupė 
Vadoavujant Alb. Potsus .

Montello Trio
Rože Stripiinis 

Alb. Potsus ir Wm. Yuodeikis

BOSTONO
APYLINKĖ

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

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.

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 5:30 p. m.
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BALTIMORE, MD. Cleveland, Ohio I Binghamton, N. Y. Žinios iš Lietuvos
z Birželio 10 d. čia kalbėjo 
^Tarybų Sąjungos ambasa
dorius Mikhail A. Menshi
kov. Menshikovą pakvietė 
Baltimorės Bar Association 
į Lord Baltimore Hotel. Jis 
kalbėjo apie tarptautinę si
tuaciją. Jis nurodinėjo, kad 
galima taikiai sugyventi ka
pitalistiniams ir socialisti
niams kraštams

Žinoma, buvo neapsieita 
ir be pikieto. Susirinko ma
ža grupelė pabėgėlių fašis
tų.

Menshikovui paba i g u s 
kalbėti, prakalbų pirminin
kas Cornelius P. Mundy da
vė 15 minučių statyti klau
simus, į kuriuos Menshiko
vas atsakinėjo.

Pirmas klausimas buvo 
šitoks: “Kaip kraštas gali 
įtikint kitus su jo gerove, 
kadangi jis netiki į dievą?”. 
Tokį klausimą pirmininkas 
C. P. Mundv atmetė.

Kitas klausimas buvo:
“Koks skirtumas tarpe 

Amerikos ir Rusijos žmo
nių? Menshikovas atsako: 

4 Nėra skirtumo. Šalies eko
nomikoje yra skirtumas 
toks, kad Tarybų Sąjungoje 
produkcija priklauso vals- 
tyybei. Jis aiškiai šį klausi
mą išdėstė.

Trečias klausimas: “Ar 
mirties bausmė Tarybų Są
jungoje yra panaikinta?” 
Menshikovas paaiškino So
vietų Justicijos sistemą. Jis 
sakė, kad Sovietų Sąjungoj 
teismai ir teisėjai yra libe
ralizuoti

Ketvirtas klausimas: 
“Kaip su satelitiniais kraš
tais?“ Į šį klausimą jis at
sakė, kad Tarybų Sąjungoj 
kožna respublika turi savy- 
valdą, turi savo armijas, sa
vo teismus. Bet dar vienas 
iš publikos suriko: “Kas at
sitiko su Vengrija?” Men
shikovas šitam karštagal
viui paaiškino, kad Vengri
ja nėra Tarybų Sąjungos 

^falis. Bet kada fašistai už
puolė demokratinę valdžią, 
tai Vengrija prašė Tarybų 
Sąjungos, kad duotų pagal
bą. Su mūsų pagalba fašis
tai buvo sumušti.

Bet Menshikovas dar ne
užmiršo pirmo jam statyto 
klausimo, kurį pirmininkas 
C. P. Mundy atmetė. Jis re
liginį klausimą šitaip paaiš
kino: Tarybų Sąjungoj yra 
80 tautų su skirtingomis re
ligijomis ir jų apeigomis. 
Kas nori tikėt, jį niekas ne 
verčia netikėt, o kas nori 
netikėt, niekas jį neverčia 
tikėt. Na, tai ko čia sielotis 
apie religiją? O kaip gi su 
amerikonų religijomis? Ar 
čia ne taip pat! Juk ir Ame
rikos Konstitucija sako: 
“Congress shall make no 
law in respect to religion”.

Kaip gražiai religiniai 
burtai eina iš mados. Dau
gumoje į bažnyčią eina tik 
seneliai ir priversti vaikai.

Žinoma, nekuriem balti- 
moriečiams nepatiko Men- 
shikovo prakalba ir jo at
sakymai į klausimus. Vie
nas, gal būt hitlerininkas 
pabėgėlis, parašė laišką į 
Baltimore “Sun” Forum 
skyrių sekamai: “It seems 
to me that the Communist 
ambassador would have 
been better off if he had 
pleaded the Fifth Amend
ment...” Tai taip nuposma- 
vo Hyman A. Pressman.

Tai kvailo žmogaus min
tis. Juk Menshikovas ne 
Amerikos pilietis, tai ką 
Penktasis pataisymas turi 
prie jo?

Baltimorės kalėjimų vir
šininkams depresijos nėra, 
jie dirba viršlaikius. James 

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., birželio (June) 24,1958

W. Curran, kalėjimų super
intendentas, sako: “Mary- 
lande kalėjimų skaičius pro 
porcionaliai aukščiausias vi
soje šalyje...” Curran sako, 
kad nuo 1-mos sausio šių 
metų kaliniai beveik pasi- 
dvigubino. Kalėjimuose turi 
vietos tik dėl apie 2,600 ka
linių, o šiandien kalinių jau 
yra daugiau kaip 5,500. 
Curran sako, kad visi kori
doriai užpildyti kaliniais. 
Na, o mūsų vyriausybė sa
ko, kad turėtu būti visur 
įvesta “American way of 
life”. Jeigu amerikonai gau
tų tokį pranešimą iš Tarybų 
Sąjungos, tai komercinėje 
spaudoje būtų 3-jų co-lių 
antgtlviai po visą Ameriką.

Nesijuokit, bet jau ir dva- 
siškija pradeda protaut. 
Metodistų vyskupas G. 
Bromley Oxnam pasakė se
kamai: “Right to work laws 
not only are fraudulent, but! 
represent a deliberate 
means to weaken labor...”

Dvasiškis nurodinėja, kad 
toks bilius neprižada, nei 
garantuoja darbini k am s 
darbų. Jis sako, kad tokį bi- 
lių sumanė tie patys reak
cionieriai, kurie jau seniai 
darbuojasi, kad išnaikinus< 
darbininkų organizacijas.

Senas Baltimorietis

Detroit, Mich.
Mirė J. Markūnas

Jis tik sugrįžęs iš Flori
dos, aplankęs savo brolį 
Three Oaks, Mich., ir šio 
mėnesio 7 d. atsiskyrė iš gy
vųjų tarpo. Važiuodamas iš 
D.L. Klubo į namus apalpo 
buse; vairuotojas pašaukė 
policiją, kuri parvežė Mar
kūną į jo gyvenamą vietą, 
pas dukterį. Iš čia tuojau 
nuvežė į ligoninę; ligoninėje 
jis pareiškęs:

“Pirmą kartą ligoninėje, 
gal bus ir paskutinis”... Ir 
už valandos laiko Juozas 
užmerkė akis amžinai.

Juozas Markūnas buvo 
pažangus žmogus, priklau
sė D.L.K., LLD ir, rodos, pa- 
šalpiniame Klube. Jis nėra 
apleidę^ nei vieno progre- 
syvio įvykio ir yra juose dir
bęs. Su kuo jis kalbėjosi, vi
suomet jis reiškė-kalbėjo už 
darbo klasės reikalus. Ir* 
kuomet buvo reikalas dole
rio, paprašius, jis neatsisa
kė, rėmė darbininkišką 
spaudą, ir buvo ilgametis jos 
skaitytojas.

Juozas Markūnas paliko 
nuliūdime dukterį, žentą, 
anūkę; sūnų, kuris dirba 
G. M. piešimo skyriuje; bu
vusią moterį ir du brolius— 
vieną Three Oaks, Mich., ki
tą Iowa valstijoje.

Juozas paėjo iš Lietuvos j 
ir Amerikoje išgyveno 50 m. 
Jo tėviškė buvo šlepšių kai
me, Biržų parapijoj.

Likusieji vaikai, ir buvu
si moteris Markūną palai
dojo taip laisvai, kokiu jis 
buvo. 10 d. birželio pakišo- 
me po velėna Woodmere ka
pinėse.

Juozo Markūno lavoną 
lydėjo į kapines apie 125 ar 
daugiau ypatų. K. Beliūnas 
pasakė kalbą Brazio koply
čioje apie Markūną, ir prie 
duobės.

Visus palydovus užprašė 
susirinkti Detroito Liet Klu
be. Čia visus gerai pavaiši
no.

Likusiems Markūno arti
miems linkiu užuojautą nu
liūdimo laike. O tau Juozai 
Markūnai lai būva lengva 
Dėdės Šamo žemelė.

V. Žabui

Spaudos piknikas — tai bus 
Clevelando metinė iškilmė
Šiemet mūsų spaudos pik

nikas įvyks daug anksčiau, 
pakol gamta dar tebebus 
pilnoje savo grožėje pasi
puošusi, o karščiai dar ne
bus įsigalėję. Šiemet Cleve
lando spaudos piknikas 
įvyks birželio (June) 29 d., 
visiems jau gerai žinomoje 
vietoje, A. Jasiūno piknikų 
darže, prie U.S. 422 vieške
lio, tarpe Welshfield ir 
Parkman. Tik visi būkime 
iš anksto prisirengę, kad 
glėtume smagiai praleisti 
dieną su savo artimiausiais 
draugais ir bičiuliais, pasi
kviesdami juos iš anksto, ir 
kurie neturi būdų nuvažiuo
ti, atsiveškime juos į pikni
ką. Šokiams bus Pleikio or
kestras, prie kurio galėsime 
pasišokti iki pasitenkini-' 
mui. Pikniko šeimininkai1 
irgi deda pastangas, kad pa
tenkinti atsilankiusius sve
čius.

Svečiai yra kviečiami at
vykti iš plačios Ohio apylin
kės ir taipgi iš Pittsburgh©, 
Detroito, Chicagos ir kitų 
miestų, su kuriais būtų ma-'
lomi pasimatyti Ypatingai, 6 kuopos delegatės tikrai 
šiais bedarbės ir neramumų! rengiasi į LDS 13 Seimą. Ir 
laikais tik mūsų pažangioji nėra abejonės, kad jos visos 
spauda suteikia mums tei-' dalyvaus jame. Geriausio 
singiausias žinias. Todėl1 pasisekimo jums, draugės.
remkime savo pažangiąją ' 
spaudą visais galimais bū
dais, kad užtikrinti jos gy
vavimą, v

Spaudos Mylėtojas 
Bus proga pamatyti filmus 

iš Tarybų Lietuvos ,| 
Clevelandiečiams bus pro-'

ga pamatyti du kalbančius j
ir spalvotus filmus, paga-; 
mintus Lietuvoje, parodau-1 
čius dabartini Lietuvos žmo- c

nių gyvenimą: jų darbus, 
besimokslinimą ir pasilinks
minimus. Tik šiuom kartu 
dar negalima pranešti die
nos, kurioje filmas bus ro
domas. Bet tiek galima pa
sakyti, filmai bus rodomi 
tuojau po spaudos pikniko. 
Greitai bus pranešta.

J. N. S.

Ansonia, Conn.
Išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 

Vincas Navickas
Birželio 15 d. buvau nu

vykęs į Tėvų dienos paren
gimą, kur teko sužinoti, kad 
yra miręs Vincas Navickas, 
daug mętų gyvenęs Ansoni- 
joje, bet niekas iki šiol apie 
tai ‘neparašė. V. Navickas 
mirė s.-m. gegužės 3 d. Grif
fin ligoninėje, Derby, Conn. 
Paliko nuliūdime tris duk
teris ir vieną sūnų. Palaido
tas gegužės 5 d. M t. St. Pe
ter’s kapinėse, Derby, Conn. 
Tas padaryta prieš Vinco 
norą, nes jis buvo pažan
gus žmogus ir veiklus tar
pe Amerikos lietuvių. Buvo 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos narys, ilgametis Lais
vės skaitytojas, nuoširdus 
jos rėmėjas.

Taipgi atmenu, kada kū
rėsi unija, Vincas Navickas 
daug darbavosi.

Velionis buvo gimęs ir 
augęs. Lietuvoje, Suvalkijo
je/ Padyščiaus kaime. Tame 
kampe sueina trys guberni
jos: Suvalkų, Kauno ir Vil
niaus.

Ilsėkis, mielas drauge, 
amžinai.

Joe Vilkaviškis

Buenos Aires. — Argen
tina ir TSRS pasirašė pre
kybos sutartį. Tarybų Są
junga per metus laiko pirks. 
1,000,000 tonų aliejaus.

Iš LDS 6 kuopos 
susirinkimo

Birželio 2 dieną atsibuvo 
6 kuopos susirinkimas. Na
rių dalyvavo nemažai, žino
ma, turėjo dalyvauti dau
giau. Finansų sekr. L. Šimo- j 
liūnas pranešė, kad I. Va- 
reika pasveiko. Buvo links
ma girdėti, kad serganti 
draugai susveiksta, taip ir 
reikia. Ir dabar serga Paul 
Grinius ir Petras Mainionis. 
Linkime draugams greitai 
pasveikti.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas neįvyks

Kadangi liepos 7 dieną 
pripuola LDS 6 kuopos su
sirinkimas ir tuo pačiu sy
kiu įvyksta LDS 13 Seimas, 
kuriame mūsų pro t. sekr. ir 
kelios kitos draugės yra de
legatėmis, tai kuopa nutarė 
liepos, mėnesį susirinkimo 
nelaikyti. Bet rugp. mėnesį 
susirinkimas įvyks kaip ir 
paprastai. Visi LDS 6 kuo
pos nariai atkreipkite atidąx 
į tai.
Delegatės rengiasi į kelionę

Kiek yra žinoma, — LDS

Joseph Strolis serga
Netikėtai sužinojau, kad 

J. Strolis serga. Tūlą laiką 
buvo ligonbutyje, bet dabar 
gydosi savo namuose. Lin
kiu drg. J. Stroliui greitai 
pasveikti.

Sekr. O. Wdlus

CHICAGOS ŽINIOS
Geros, veiklios draugės 

išleistuvės
Birželio 6 d. gražus bū

rys draugių susirinko drg. 
■ Jonikų bute, kur buvo pa
kviesta ir drg. Ona Remei
kienė pasimatyti su “vieš
nia iš kito miesto”. Jai at- 

| vykus paaiškėjo, jog tai 
draugės susirinko, kad pa
linkėti Onutei geros sėkmės 
naujoje vietoje, į kurią ji 
artimu laiku išvyksta, tai 
yra į Pittsburgh, Pa. Drau
gių susirinko daug, erdvus 
Jonikų butas buvo sausa
kimšai perpildytas.

Drg. Onai Remeikienei 
atvykus ir pamačius tokį 
būrį draugių, o priedui su
žinojus, kad tai jos susirin
ko su ja atsisveikinti ir pa
linkėti geros 'kloties, akyse 
pasirodė ašarų.

Po vaišių buvo pakvies
tos visos dalyvės .palinkėti 
Onutei geros sėkmės nauja
me mieste. Kalbų buvo įvai
rių. Vienos kalbėjo trumpai 
ir tik palinkėjo geros sėk
mės, kitos apibūdino drg. 
Onos Remeikienės nuveik
tus darbus, kurių tikrai yra 
daug, nes senais laikais ji 
yra pasakius daug gražių 
kalbų ir dalyvavusi abelnai 
veikime. Kad nors dalį jos
darbų suminėjus, reikėtų 
kelių laikraščio lapų, o to 
prie dabartinių aplinkybių 
padaryti negalima. Mūsų 
laikraštyje vieta apribota. 
Tad pasakysiu tik tiek, kad 
mūsų pažangiąjame judėji
me mažai yra moterų, ku
rios tiek daug ir gražių 
darbų būtų atlikusios, kiek 
atliko drg. Ona Remeikienė.

Kada pati Remeikienė 
buvo pakviesta pakalbėti,, 
ji, palietusi svarbesnius or
ganizacinius darbus, kurie 
jai teko atlikti, priėjo prie 
to perijodo, kada jos gyve
nimą palietė nelaimių ban
ga: vyro ir brolio mirtis,

IŠGELBĖJO VAIKĄ
Rietavas. — Pasibaigus 

treniruotei mokyklos sporto 
aikštelėje, keturiolikme t i s 
Rietavo vidurinės mokyklos 
šeštos klasės mokinys Kazys 
Vitkus ėjo su draugais -na
mo pro didelį malūno tven
kinį. Staiga jie pastebėjo 
skęstantį nedidelį berniuką. 
Nieko nelaukdamas, Kazys| 
Vitkus su rūbais šoko į šal- j 
tą vandenį ir, sugriebęs 
skęstantį vaiką, išplaukė į 
krantą. Paaiškėjo, jog skęs- 
tantysis buvo Rietavo mili
cijos .darbuotojo Stasiulio 
trejų metų amžiaus sūnus 
Zigmukas.

Nusiminusiai motinai, 
kuri išgirdusi triukšmą at
bėgo į įvykio vietą, Kaziu
kas padavė sąmonės neteku
sį vaiką, kuris tuoj pat bu
vo nugabentas į ligoninę. 
Su ašaromis akyse tėvai dė
kojo vaiko išgelbėtojui.

Už šį kilnų poelgį mokyk
los vadovybė pareiškė 
moksleiviui Kaziui Vitkui 
padėką,, o profsąjungos vie
tos komitetas' apdovanojo jį 
vertinga asmenine dovana.

MEMORIALINIS
V. GRYBO MUZIEJUS

į Jurbarkas.—Buvęs kraš- 
| to tyros muziejus pertvarko- 
I mas į memorialinį įžymiojo 
lietuvių skulptoriaus Vinco 
Grybo muziejų. Šiame na
me savo laiku gyveno ir dir
bo talentingas menininkas.

Buities skyriuje bus at
kurtas skulptoriaus darbo 
kabinetas, dirbtuvės. Mu
ziejuje bus eksponuojami

operacijos, susižeidimas ir 
kitos nelaimės pastojo vei
kimui kelią. Nežiūrint, kad 
buvo sveikatą palaužę, vis 
dėlto ji dirbo, kiek spėkos 
leido. Tačiau čia sustojo ir 
teko palaukt kalbos tęsimo...

Onutė padėkojo visoms 
draugėms už tokį didelį 
draugiškumo parodymą jai 
apleidžiant Chicagą ir pasi
žadėjo ateityje daugiau 
dirbti pažangiam judėji
mui, nežiūrint, kur begy
ventų.

Gražu, kad mūsų pažan- 
gietės taip gražiai pagerbė 
tą ilgametę veikėją.

Linkiu tau, Onute, geros 
sėkmės ir daug dirbti vi
suomeniniame darbe.

—Viešnia

Stratford, Conn.
Nuoširdi padėka

Per Laisvę noriu išreikš
ti nuoširdų padėkos žodį 
tiems draugams ir drau
gėms, kurie mane lankė 
esant ligoninėje, nes aš ten 
išbuvau virš du mėnesius. 
Šiuo laiku esu išėjusi iš li
goninės, tačiau, pakol kas 
tebesu bejėgė, tai yra man 
reikalinga abelna priežiūra 
kiekvieną valandą. O visa
tai atlieka mano brangioji 
sesutė 'Elizabeth Chesutie- 
nė. Už jos tokį brangų dar
bą, aš nežinau, kaip aš ga
lėsiu kada nors atsilyginti.

Ačiū visiems lygiai, tiems, 
kurie lankė ligoninėje as
meniškai, ir tiems, kurie 
prisiuntė savo malonius lin
kėjimus laiškais bei atviru
tėmis. ' ’ ' .

Palieku laukdama tos die
nelės, kuomet galėsiu pakil
ti iš tos nemalonios ligos ir 
visiems savo draugams bei 
draugėms nuoširdžiai deši
nę paspausti.

Su gilia pagarba,
O. Arisoniene

žymiausi V. Grybo darbai. 
Jų tarpe — Žemaičio sim
bolinė skulptūra, Vinco Ku
dirkos, Jono Jablonskio pa
minklų projektai, Simano 
Daukanto figūra, projektų 
eskizai, nuotraukos ir kt., o 
taip pat dokumentinė me
džiaga apie skulptoriaus 
dalyvavimą revoliuciniame 
judėjime 1917 m. ir jo vi
suomeninę veiklą 1940 m. 
atkūrus Lietuvoje Tarybų 
valdžią. Renkami išlikę 
s k u 1 p toriaus asmeniniai 
daiktai, jo darbo priemonės.

PAVASARIO-VASAROS 
MOKSLINĖS 

EKSPEDICIJOS
V iln i ris.—Liet u vos Moks

lų akademijos inst i t u t a i 
pradėjo pavasario - vasaros 
mokslines ekspedicijas. Ge
gužės mėnesį į Kuršių Ma
rias išvyko Biologijos insti
tuto surengta hidrobiologi
nė e k s p edicija. Atlikusi 
Kuršių Marių tyrimus, eks
pedicija vėliau per s i k e 1 s 
dirbti prie Nemuno, busi
mosios Kauno Hidroelektri
nės vandens saugyklos zo
noje. Čia mokslininkai ty
rinės biologinius Nemuno 
pakitimus, siekdami nusta
tyti, kurie vertingiausi or
ganizmai galės egzistuoti

Moksliniai išaiškinimai religinių prietarų. Taipgi 
paduodama interesingų istorinių bruožų iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo, ypatingai iš angliakasyklų srities.

ši įdomi knyga yra pavadinta:

Antano Metelionio Raštai
APIE DIEVUS ir ŽMONES

2-ras Tomas

Šią Knygą Išleis "Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

Ji bus išleista iš anksto užsiprenumeravi'mo būdu. Prenu
meratorių vardai bus išspausdinti knygoje. Knygos spaus
dinsime tik tiek, kiek iš anksto. surinksime prenumeratų.

Prašome Tuojau Užsisakyti
Knygą norime išleisti kaip galint greičiau. Tačiau tikrą 
išleidimo laiką nustatys patys prenumeratoriai: kuo grei
čiau knygą užsiprenumeruos, tuo greičiau ji bus išleista.

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

tuojau imkite plunksną, išrašykite čekj sumoje $2.00, 
dėkite į voką ir siųskite “Laisvei.” Aiškiai parašy
kite savo vardą, nes jis bus išspausdintas knygoje.

I

Siųsdami Money Orderi ar čekj, 
išrašykite tik “LAISVĖ” 

ir adresuokite—

mHnyHniiillilillllHliiliųUUllAl

lUllHUPJ

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašomą prisiųsti ir mokestį

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
miuiiiiiini»hiitihiiliiiiiiiiiiiiiiiuininuiiiiiiiwinuuiuMip^^^^^inimnnnpprtppffiį^winiiiiHnnunnniTĮ^ii||»įUĮi;ĮĮMĮuaįi

vandens saugyRloje, ir pa
ruošti pagrindus raciona-
liam žuvų ūkiui. Tirti 
Dūkšto rajono ežerus šiomis 
dienomis išvyko kita insti
tuto hidrobiologinė ekspe
dicija. '

Pradėjo darbą dvi Geolo
gijos instituto mokslinės 
ekspedicijos. Viena jų, kar
tu su Baltarusijos moksli
ninkais, vykdo tyrimus be
siribojančiuose su Lietuva 
Baltarusijos rajonuose. An
tros ekspedicijos uždavinys 
—išžvalgyti krašto rezer
vatus ir sudaryti gamtos 
paminklais laikytinių pel
kių ir ežerų sąrašą. Pasta
roji ekspedicija dirbs Eišiš
kių, Varėnos ir Daugų ra
jonuose.

Į pirmąją ekspediciją iš
vyksta Lietuyių kalbos ir 
literatūros ihstituto kalbi
ninkai. Jie rinks dialekto- 
loginę medžiagą.

: NAMŲ SAVININKAMS j

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
I **

LAISVĖ 
110-12 Atlantic Avenue 

Richmond Hill 19, N. Y.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Iš GAMYBOS ATLIEKŲ

Kaunas. — Daugiau kaip 
50 procentų medienos 
“Liepsnos” degtukų fabri
kas iki šiol ėjo į atliekas, 
sudegdavo krosnyse. Įmo
nės vyriausiojo inžinieriaus 
Jono Ančerevičiaus inicia
tyva čia pradėtos gaminti 
stalių plokštės iš gamybos 
atliekų. 1______________
narna, išdžiovinama, sumai-! 
soma su silikatiniais klijais’ 
ir presuojama. Šios plokš-, 
tės yra beveik tiek pat at-1 
sparios, kaip ir tokio pat 
storio lentos. Jau šiais me-s 
tais bus pagaminta 100,000 
kvadratinių metrų tokių!

mokslų pasiekimu NEW YORKAS
Sekmadienį, 5 vai. popiet, 

! per televizijos kanalą No. 
j 2, raportavo Dr. L. G. Der- 
; thick, US Commissioner of 
j Education, ir dar trys kiti 
mokslo veikėjai, kurie su vi- 

! sa eile universitetų profeso- 
i riu lankėsi Tarybų Sajun-

Mediena susmulki- į.‘ , .v.Jie ten išbuvo apie mene
sį laiko. Jie laikėsi didžiųjų 

| miestų universitetuose ir 
į mokyklose, vaikų darže- 
| liuose ir kitose apšvietos 
1 įstaigose.

Tarybų Sąjungos pasieki- 
I mai padarė į juos didelį 
įspūdį. Jie pripažino, kad su 

; didžiausiu pasiaukojimu ir 
Fabrike taip pat paruošta i atsidavimu tarybinis jauni- 

krafšpono gamybos techno-!mas mokosi. Studentai svei- 
logija. Ši medžiaga pakei-jkj, linksmi, energingi. Vai- 
čia fanerą. Iš jos bus gami- bučiai apie 10 metų jau iš- 
nama tara maisto pramo- i lavinti ir šoka baleto šokius, 
nei. Iki metų pabaigos nu- kaip suaugę. Vaikų darže- 
matyta pagaminti 5 tūks- Iiuose nuo 3 įki 7 metų vai- 
tančius kvadratinių metrų.kai mokomi ir darbo. Jie 
krafspono. Įmoka gražiai prie pietų pa-

; ; tarnauti ir gėles auginti
Kuršių marių pakrantėje j*e pažymėjo, kad Tarybų 
NIDA. — Po keturių va- Sąjungoje kiekvieneriais 

landų kelionės Kuršių ma-į metais daktarų mokslą bai-i 
riomis “Nevėžio” keleivinis gia iki 16,000 žmonių, tai 
motorlaivis !
p r i e p 1 aukoje. į smėlėtą! Jungtinėse Valstijose, 
krantą vienas paskui kitą|

Jausmus sukeliantis 
momentas

Birželio 13 d. Bostono 
observatorija pranešė per 
spaudą, kad birželio 15 d., 
17 minčių po ketvirtos va- 
landos ryto, newyorkie- 
čiams bus galima matyti 
rytinėj erdvėj sputniką 
III. Jis lėksiąs iš pietų į 
šiaurę, apie 45-tame laips
nyje, tai y r a, apie vidurį 
erdvės tarp horizonto ir ze
nito (viršaus). Būsiąs ma
tyti tik kelias sekundes, to
dėl reikią nepražiopsoti 
progos, jeigu nori žmogaus 
padirbtą “žvaigždę” pama
tyti keliaujant erdve.

Nors nebe naujas dalykas 
tos dirbtinės žvaigždės, ta
čiau aš jų erdve keliaujant 
dar nebuvau matęs. Taigi 
man dar naujiena. Tuoj pa
stebėjau apie tai savo šei
mai. Gilmanienė užtikrino, 
jog ji tą momentą nemiegos 
ir turės pamatyti erdve le
kiantį žmogaus padirbtą 
mėnulį.

Sekmadienio rytą, lygiai 
ketvirtą valandą, gaunu pa-

Policininką pašovė jo 
paties revolveriu

Policininkas Ed. 
dy, 11 vai, vakare, 
miesto dalyje, arti
St., susivaidijo su trimis as
menimis.

Dermo- 
Bronx 
142nd

sustoja Nidos'yra du kartus daugiau, kaip žadinimą, kad jau laikas i

pasipila keleiviai. Jų tarpe KRISLAI 
(Tąsa iš pirmo pusi.)

nemaža Vilniaus, Kauno,
Šiaulių darbininkų, tarnau-l
tojų, atvykusių į šią gražią mas Juliaus ir Ethelės Rosen- 
vietovę praleisti .savo ato- bergų, kurie jokio sukilimo 
stogų, puiki gamta Čia kas-j nesurengė, nė vieno kraujo la- 
met sutraukia daug turistų i šo niekeno nepraliejo.
ir poilsiautoju. I (lentas nepasigailėjo,

, mercinė spauda tą
Antrus metus Nidoje vei- užgyrė.

Lengvosios pramonės j Tai kam tos dabar ašaros 
už tris fašistinio sukilimo va
dus ? !

PAMATYKITE, KAIP 
JŪROJE GYVENA

Kiekvieną* sekmadienį per 
televiziją per pusvalandį 
duoda “Kingdom of the 
Sea.” Tai jūroje nutrauk
ti paveikslai. Daugumoje 
tie paveikslai ^ra aiškūs. 
Gali matyti jūrų augmeniją 
ir gyvūniją. Jie verti pa
matyti, ypatingai reikėtų 
vaikus pratinti prie to.

Dabar jie yra kiekvieną 
sekmadienį ant kanalo No. 
11, pradžia 8:30 valandą 
vakare.

Devyni žmonės 
atsisakė liudyti

New Yorke kelias dienas 
buvo kongresiniai tyrinėto
jai iš Antiamerikinės Veik
los Komiteto. Šį kartą jie 
šaukė ir klausinėjo žmones, 
kurie veikia meno, radijo ir 
televizijos srityje.

Buvo klausinėjami Joseph 
Papp, “prodiuseris” New 
York Shakespeare festiva
lio, J. D. Proctor, Kermit 
Bloomgarden, teatralio pro
diuserio spaudos agentas; 
Arthur Lief, orkestro va
das, kuris, kaipo svečias, di
rigavo tarybinių šokėjų 
Moisėjevo grupės muzikai, 
ir kiti.

Devyni asmenys, pasi
remdami JAV -Konstituci
jos teisėmis, atsisakė pasa
kyti, ar jie buvo ir ar yra 
Komunistų partijos nariais, 
nes jų prisipažinimas būtų 
buvęs paverstas. į liudijimą 
prieš juos pačius.

'New York Civil Liberties 
unija ir Workers Defense 
League kritikavo tuos Kon
gresinio komiteto tyrinėji
mus.

MALE and FEMALE <

Pora.
lintis
m u.
dvare 
kas.
3-1148 tarpe 9-5 valandų.

Daržininkas-taisytojas. Ga-< 
prižiūrėti arklius. Su patyrįjMr 
Apskritiems metams darbas/ 
Catskills. Nuosavas namu- 
Rcikalingi paliudijimai. PR.

(64-66)

HELP WANTED MALE

4 ■

f!
t'Popierinės dėžės. Kirpėjas ir 

operatorius. Patyręs. Nuolatinis ap
skritų metų darbas. Gera kompani
ja. Visos pašalpos. Puikios darbo są
lygos. Kreipkitės: Mr. Richards. 
Wm. W. Fitzhugh, Inc. 2nd Ave.— 
49th St. Bklyn. ST. 8-2121.

(65-67)

Policininkas sako, kad jie 
buvo girti. Jis norėjęs juos 
pašaukti prie tvarkos, bet 
Luis Guzman išsitraukęs 
peilį ir puolęs policininką. 
Policininkas norėjęs atimti 
peilį. Jis ir Guzman susiki
bo, voliojosi gatvėj. Guzma- 
nas ištraukė policininko re
volverį ir jį peršovė.

Guzman šaudydamas į 
policininką dar sužeidė pra
einantį šaligatviu Rodaną. 
Po “imtynių” Guzmanas bė- 
go, policininkas, nors ir pa
šautas, jį vijosi. Guzmanas 
leidosi vieno namo laiptais 
į viršų, policinikas apalpo 
ir parkrito.

Guzmanas bėgdamas na
mo stogu nukrito ir susižei
dė. Pribuvo daugiau polici
jos ir visus tris: policininką 
Dermody, Guzmaną ir pa
šautą Robertą Rodaną nu
gabeno į Knickerbocker li
goninę. .

Tadeusz ir Vera Poplaws
ki, lenkai, tik apsivedė ir 
ruošėsi vykti medaus mė
nesiui. Bet jie netoli tenu- 
važiavo: East River Drive 
vieškelyje ties 40 St. jų au
tomobilis atsimušė į tvorą. 
Abu jaunieji sunkiai susi
žeidė ir paimti į ligoninę.

Prie Auto Chassis. Dratų pritai
kyt ojas. Patyręs, 
lygos ir gera alga, 
liškai. MO. 9-4434.
Co., 556 River Ave.
Bronx.

Geros darbo są-
Kalbantis ang-

Drasner Spring
& 149th Street,

Business Opportunity

I’

(65-67) 1;
t?

Help Wanted—Female

Su Nuostoliu. Vaisių ir Daržovių 
biznis. Gera jeiga. Gera vieta. Priei
nama kaina. Savininkas būtinai tu
ri parduoti. 6119 171 h Ave., Brook
lyn. DE. 1-3555.

(65-67)

PRANEŠIMAI

OPERATORĖS. Geros algos, pui
kios darbo sąlygos, nuolatinis dar- 

Dviem ir viena 
PERFECTION

52-02 103 St., Co-

bas. Patyrusioms, 
adata operavimas, 
GARMENT CO..
tona. NE. 9-5350

(66-68)

Valgykla. Greitam pardavimui, 
nes reikia perkelti iš vietos. Pilnai 
moderniškai įtaisyta. Šaldytuvas, 
oro vėdinimo sistema. Su nuostoliu. 
HA. 9-8524 kasdien, tik ne sekmad. 
(65-67) 1

Operatorės (Overlock Seamers) 
Morrow & Union specialūs mašinos. 
Nuolatinis darbas prie megstinių po- 
]o marškinių. Gera alga. Puikios 
darbo sąlygos. Unijinė šapa. Jums 
čia patiks. HERMARK KNITWEAR, 
6201 15th Ave., Brooklyn.

(65-67)

REAL ESTATE ■, ■*

obzervaciją. Tuoj ploščius 
ant kupros ir į kiemą. Pa
sižiūrime į laikrodį. Ogi 
jau 13 minučių po ketvir
tos. Net šiurpas perbėgo 
per jausmus. Tuoj kilo 
klausimas, ar pasiseks jį 
pamatyti? Mat, horizonte 
jau rytinė pašvaistė matosi, 
o erdvė biskį debesį uotą — 
tokiais debesėliais, kokiu se- 
nesniais laikais Lietuvoje 
ūkininkai laukdavo bulves 
sodinti. Todėl galima saky
ti, jog “dangus” bus kaip 

Kas liečia mane, aš priešin-; bulvėmis išbarstvtas . . .
gas mirties bausmei. Bet A- Suremiame akis i vidurį 
merikoje ir Vengrijoje veikia' erdvės link rytų ir žiūrime, 
mirties bausmė. Laikas ją vi- debesiai ar ne debesiai, nes 

| tarpais žvaigždes visgi ga
lima matyti. Jau lygiai 17 
minučių po ketvirtos!

Ot gi! ot gi! Iš pietų 
link šiaurės tain aiškiai at- 
bliksi, kaip kokia šviesiau
sia žvaigždė. Gal penkis 
sykius blvkstelejo ir dingo 
rytmetinėj pašvaistėj. Tuo 
momentu raudongur k 1 i a i 
rabinai sugiedojo savo ryt
metinę giesmę, kaip kas ry
tas tuo metu kad jie daro. 
Bet dabar atrodė, kad ir 
jie nusidžiaugė, kad pama
tė žmogaus padirbtą žvaigž
dę pralekiant. . .

Jo šviesa skyrėsi nuo 
žvaigždžių ir orlaivių mato
mų šviesų. Ji buvo labai

Prezi-
, ke

bai.su žygį

kia Lengvosios pramonės, 
valdybos poilsio namai “Jū
ratė.” ’

Poilsiautojams netrūksta 
pramogų. Jeigu diena sau
lėta ir šilta, daugelis tuoj 
po pusryčių traukia į pajū
rį pasimaudyti, kiti irstosi! sur panaikinti! 
valtelėmis Kuršių mariose, j 
meškerioja. Dažnai rengia-1 
mos iškylos i Nidos apylin- Ž1 
’ ‘ ri— ------ ---------------------

xrnonv.n Vn v>_ I Ne pa prastai gražiai, rūpestin-
! gai techniškai apdirbtas leidi
nys. Malonu į rankas paimti. 
Turinys įdomus, patrauklus.

Pirmajame numeryje “Moks
leivis“ prabyla į visus Lietuvos 
moksleivius:

“Tu nori būti žmogus, o ne 
žmogiūkštis, tu trokšti būti 
naudingas žmonėms, trokšti 
palikti žemėje savo gyvenimo 
ir darbo pėdsakus. Tu atsi
gręži tik į tą kelią, kurį vi
siems laikams pasirinko liau
dis — į komunizmo kelią. Čia 
tavo vieta, tavo laimė, čia ta
vo gyvenimo tikslas ir pras- 
me.

kės.
Šią vasarą naujame Kur-Į 

šių Neringos kurorte pagal 
gautus kelialapius pailsės 
apie 3,000 žmonių.

Gavau iš Lietuvos du naujo 
žurnalo “Moksleivis” nume
rius — Pirmąjį ir Trečiąjį.

“Dainavos šalies senų 
žmonių padavimų” 

vietomis

SUSILAUKĖ DUKRELĖS
Pereitą savaitę gavau 

pranešimą — kortelę, ant 
kurios buvo pažymėta —

Mano vardas Jo-Ann 
Kathryn.

Atvykau pirmadieinį, bir
želio 16-tą, 12 vai. dieną, Mi
neola ligoninėje.’

Sveriu 6 sv., 15 oz.
Mano tėveliai Alma ir 

Jerry Shanahan labai 
džiaugiasi manęs sulaukę..

Tai iš tikrųjų džiuginan
tis ir malonus pranešimas. 
Naujoji Mamą yra lietu
viams gerai žinoma Alma 
Kasmočiūtė, savininkė 
Steamboat Inn., 89 Steam
boat Rd., Great Neck.

Linkiu Almai ir Jerry 
daug laimės su nauja duk
rele, ir kad išaugtų sveika 
ir maloni kaip jos tėveliai.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Siuvėjų 54-to Skyriaus 

mėnesinis susirinkimas įvyks birže
lio (June) 25 d., 5:30 vai. vakare, 
Unijos patalpose, 11-27 Arion Place, 
Brooklync.

Bus svarbių pranešimų. Nariai 
prašomi skaitlingai dalyvauti.

Kipras Sakalauskas, Sk. sekr.

Garadžius, nuo I

Pajieškojimai

Namų Darbininkė.. Kalbanti ang
liškai. Mylinti vaikus. Su patyrimu. 
Paliudijimai. Nuosavas kambarys ir 
vonia, T. V. Namai randasi West
chester. Scarsdale 3-5222.

(65-67)Paieškaų Valuckių šeimos: Prano 
Valuckio ir jo trijų sūnų, kurių vie
kas yra gydytojas, antras muzikas, 
trečias kunigas. Jei jų tėvas yra 
gyvas, tai dabar turėtų apie 80 me
tų amžiaus. 1926 metais Valuckiai 
gyveno 725 W. 19 St., Chicago, Ill.

; Buvo nusipirkę ten namą. Valuckių . . o
ieško Marijona Valuckaitė, Adomo persitikrinti. Brpoklyne. EV. 8- 
duktė, Valuckio sesuo, po vyru Ar- 9430.
vazienė, gyvenanti Šiauliuose, Gin- 
kūnų g-vė 15,'Lietuvoje. (66-67)

LAURELTON 
$25,990 

Merrick Rd. Į šiaurę. 
STANICK HOMES, INC.

Statytojų išpardavimas. 2 pusiau 
atskirti mūriniai, 2 šeimom namai. 
Nužeminta kaina.
gatvės įėjimas j 4 kambarių apt. 
Ant 2-rų lubų 6 kamb., 3 miegr. 
Abiejuose erdvios virtuvės, gesas 
karštam vandeniui. Gera įeiga. Ide
ališka vieta, visi patogumai. Staty
tojas artt vietos. 233rd 
Rd. Arba šaukite A. J.
241-20 So. Conduit Ave.

I ■ 11
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TRUCKS

St.-Merrick 
Panza rella. 
LA. 8-5551.

(66-68)

Trokal pardavimui. Brockway 
1948-Lumber; 11x24 padangos. Gė
lame stovyje. Gerai veikia. Atei-

(65-67)

MASSAPEQUA-BAY VIEW. 7-nių 
kambarių, iš medžio namas. 3 miegr. 
2 vonios, elektrinė virtuvė, veranda, 
sietai, uždangos. Aliejaus šiluma. 
Garadžius (2). 125x200 prie van
dens; prieplauka; cedrinis aptvaras, 
daržas. Prieinama kaina. WH. 4- 
9252. 9-5 v. v. . (66-68)

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
IŠTAIGA IEŠKO

Ieškoma — Zeikas ar Zekas, 
sė, duktė Stasio, gimusi 1894.

Sta- 
Po 

tėvais Kupčiūnaitė, vyro vardas Ka
zimieras. Ieško sesuo Lietuvoje, 
Pranė (Stasio) Peredniene. Žinan
tieji apie Stasę Zeikas ar Zckas 
malonėkite rašyti sekamu adresu: 
Home Service Dept. (B'fclyn Chap
ter), 1 Red Cross Pl., Brooklyn 1, 

Main 4-6000, Ext. 11. 
nuo pirmadienio iki 

nuo 9 v. ryto iki 5 v. 
Mrs. Harris.

N. Y. Tel. 
Telefonuokite 
penktadienio, 
v. Klauskite

ALYTUS.—Nuo Radžiū
nu ežero krantų Dzeržins
kio vardo kolūkio laukais ir 
kloniais dvi savaites kas ry
tą ir vakarą skambėjo žygio 
daina. ' Iš čia respublikinės 
vaikų ir pionierių namų tu
rizmo vadovų stovyklos da
lyviai traukdavo į žygius 
“Dainavos šalies senų žmo
nių padavimų” viet o m i s . 
Jie aplankė Merkinę, Gilšės 
ežerą, pilis ant Nemuno ir 
Merkio krantų, Liškiavą...

Vaikų ir pionierių namų 
turizmo vadovai praėjo ir 
teorinį kursą, susipažino su 
naujais turistiniais žaidi
mais.

Čia teorines ir praktines 
turizmo - kraštotyros darbo 
žinias, įsigijo 40 žmonių.

Ko šiame gražiame 64 pus
lapių žurnale, man atrodo, 
trūksta? šiuose dviejuose nu
meriuose nieko neradau apie 
Lietuvos mokyklų ir mokslei
vių problemas. Taip pat neuž
ėjau nieko, ką būtų galima 
pavadinti populiariz avimu, 
moksleiviams aiškinimu, juo
se auklėjimu marksizmo-leni
nizmo. Be apysakų, 
žų ir eilėraščių, dar 
giau, rodosi, reikėtų 
jaunuimui ilgoje ir
kelionėje į komunizmą.

apybrai- 
ko dau- 
Lietuvos 
lengvoje

Lietuviai Atidarė Vasarnamį
Puikios Jūrų Maudynės Prie Pat Namo

Užsisakykite vietas laišku arba telefonu.
Išrenduojame apartmentus po 2, 3, ir 4 kambarius.

Taipgi išrenduojame paskirus miegamuosius kambarius 
su public kitchen. Kainos nebrangios.

Violet’s Guest Home
125 Atlantic Ave., Atlantic Cfty, N. J. 

Telefonas 5-2338
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Miestas įrengė 
šunims išvietes

New Yorko mieste 
nemažai šunų. Jų savininkai

yra

Ieškau brolių Yon'ykų (Yonika), 
Adomo ir Andriaus, s. Petro. Abu
du iš Lietuvos, Marijampolės apskr., 
Pakuonio vąlsč., 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)

TURIME IšSIKRAUSTYT 
$75,000 SANDĖLIS 

Naujų Rakandų.
Didelė Nuolaida. 5 m. garan

tija. Didelis pasirinkimas. Sim
mons & Englander lovos pardavi-. 
mui. Miegkambario dabar $98- 
$149-$229. Provincialiu! miegrū- 
miui $185-$298-$398. 3 kavalkai 
$179-$259-$298. Saliono setai $98- 
.$149-.$225. Valgomojo setai $249- 
$298-$375. Ištraukiamieji stalai 
$59. Studios $55; sofa lovos $79- 
$119. Deskos $29-$49. Knyg. spin
tos $15. Kasdien ir Še^tad. iki 
6 v. v. Pirmad. ir KetvirtAd. 8:30 
v. v. Paminėkite šį skelbimą.

LEXINGTON WAREHOUSE 
Įst. 64 m. E. Z. Terms. MU.5-6240 

378 Third Ave., prie 27th St.

Graniteville. 4 m. senumo namas.
4 miegrūmiai, Cape Cod. Didelis sa- 
lionas, virtuvė iš pusių medžio: ga-

Aluminiai langai su sie-
$17,500. Ql.

SA. 7-2927. 4
(66-687

radžius.
tais. Didelis plotas.
2-8572. GI. 8-3063.

panaši mums jau priprastų Juos vedžioti gatvėmis 
lempu šviešai — panaši i reikale gamtinių pareigų.

fluorenscent Miestas įtaisė šimtus per- 
šviesa, kurioje nesimato jo-I sergėjimo užrašų, kad už 
’ • ---------- * inesuvaldymą šunų jų savi-

ilgųjų lemnu

GIRDĖJIMO 
PERGALĖ!

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.

MASPETH
74 th St. & 58th,Ave. Atdara per- 

žiūrinėijmui. Penktadieniais, šeš
tadieniais ir Sekmadieniais.

DU 1 ŠEIMAI 
MŪRINIAI NAMAI

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

2-ŠEIM'OM
MŪRINIS NAMAS

Du 5>/2 kamb. apartmeAtai ir 2 
užbaigti kambariai ir vonia ant 

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

(64-67)

I 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)

kio rausvumo.
Snutnikas galėjo būti 

prieš mus apie dešimtį se
kundžių — po sekundę švie
sus ir no sekundę aptemęs. 
Kada ii pamačiau, pradė
jau skaityti nuo vieno ir da- 
skaičiau iki dešimties, ir ta
da jau sputnikas dingo auš
tančios dienos pašvaistėj.

Ar daug dar ims laiko, 
iki matvsime panašų sput- 
niką erdvėje ir žinosime, 
jog ten žmogus sėdi ir mus 
mato?

Tai bent gadynėj gyvena
me! A. Gilman

Subirželio 23 diena bus 
baudžiami tie, kurie, eina 
įstrižai nuo kampo prie kito 
kampo per gatvę. Kur yra 
važiuotės šviesos, tai galėsi
me skersai gatvę eiti tik ta
da, kada priešakyje bus ža
liai: “Walk”.

Tie, kurie eis tada, kada 
yra šviesa “Don’t Walk” ar
ba raudona šviesa, bus bau
džiami iki $50 už prasikal
timą.

n inkus baus po $25.
Bet kaip juos suvaldyti 

nuo gamtinių pareigų? Ki
ta, miestas iš šunų savinin-, 
kų gauna daug įplaukų už 
300,000 “laisnių”. Šunų sa
vininkai jau kelis kartus 
protestavo prieš miesto po
tvarkius, Nesenai viena-mo- 
teris rašė majorui, kad ka- 
liukės laiškiai jai metams 
kainuoja $5, tai yra bran
giau, negu vyrui žmonos 
visam amžiui, ir ji neturi 
kur savo kalikę pavedžioti. 
Dabar miestas įrengė šu
nims išvietes, ant kurių už
rašyta: “Dog Comfort Sta
tion”. Jas net gėlėmis pa
puošė. Bet vis vien šuneliai 
streikuoja prieš išvietes, ir 
tiek!

PARSIDUODA 
PARKING LOT 25 X 100 

Kaina $5,500 
Williamsburg

Šaukite po 6 P. M.
EV. 8-3975

(66-69)

NEW John Kraus, Ine.

"Challenger"4
EYEGLASS HEARING AID* 

AT ’145^
MODELIS MODELIUI 

JOS NENUPIRKSITE 
GERESNĖS RŪŠIES 
IR PATARNAVIMO 

UŽ BILE KAINĄ!
• 10 Dienų Pinigų Garantija!
• 1 Metams Rūšybės Ccrtifika- 

tas!
• Pirkite lensas ir rėmus pas 
savo pasirinktą akinių specia
listą.
Zenith Radio Corporation 

of New York
Hearing Aid Division 

666 FIFTH AVENUE
New York 19, N. Y. — Circle !i-1400 

Arba matykite artimiausią 
teisėtą Zenith 
DealerJ.
telefono direktoryje.

NEMOKAMAS 
DEMONSTRAVIMAS 

ATEIKITE ŠIANDIEN!

Hearing Aid 
Jo vardas yra jūsų

117-09 Liberty Avė.
Richmond Hill, N. Y.

(Smulkmeniškas pardavinėjimas)
MĖSOS IR WURSTWAREN

VICTORE TELEVISION
Garantuoti pataisymai visokių 

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

86—2nd Avė., prie E. 5th St.
N. Y. C. ,

GRamercy 5-1755.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*Q6**O(y*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

: 426 Lafayette St. ■ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*

Richmond Hill, No. Atskiras* na
mas, 6 kambariai, apdarytas por- 
čius, skiepas'su baru, geso šiluma, 
oro vėdinimas. Privatiškas gara- u 
džius. Arti visko. $15,450. Bourke, 
116-17 Atlantic Ave. VI. 9-2340.

(64-66) '

Puikus pirkinys. Brooklync. Mū
rinis namas, pusiau atskirtas. Alie
jaus šiluma; bronzinė plumerystė. 
Tuščių kambarių kaip tik užimsite 
namą. Kaina $15,250. 528 Thatford 
Avė., Bklyn. HA. 9-9553.

(65-67)

Flatbush-Bklyn. Užbaigtas 6 kamb. 
mūrinis namas, atskiras. 50’ x 100’ 
lotas. Užbaigtas poilsio kambarys. 
Didelis mūrinis garadžius, apdaryti 
porčiai. Skalbimo kambarys. Kaina 
$25,000. III. 4-5109.

(65-67)

Port Chester. 8 kamb. nenaujas 
namas.* Gerame stovyje. Gera vieta. 
Gražiai apaugta žalumynų; 5O’-xlOO’ 
plotas. Visi patogumai. Divonai nuo 
sienos iki sienos. 4 miegrūmiai, po
ilsio kamb. vonios. Arti mokyk
lų, bažnyčių, pirkimo centro. Tiktai 
$22,500. Westmore 9-4591. (65-67)

Išnuomojimui ar pirkimui. Arti 
St. Rose of Lima parapijos. Massa
pequa Park. Arti vandens. Mūro Ir 
gontų; 8 kambariai, 5 miegrūmMi, 
2 vonios, salionas, valgomasis ir 
virtuvės kambariai. 100x100, g r m 
žus daržas, aptvertas, 4 m. 4% % 
mortgičius. PY. 8-4407, (66-68)

kebai.su
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