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KRISLAI
“Kaip tu man, taip aš tau.” 
Ir vėl Little Rock.
Prieš daugumos valia.
Markso barzda ir Tysliava.
Gal susimylės!
Apie įžymųjį dainių.

Rašo A. Bimba

“Amerikos žmonės nuste
binti ir pritrenkti!” sušuko 
\ ienas radijo komentatorius.

Tai, girdi, pirmu kartu į ke
turiasdešimt metų Maskvoje 
žmonės demonstravo ties A- 
merikos ambasada. Kaip jie 
nlriso tai daryti’ Kaip drįso 
Sovietų valdžia jiems leisti tai 
daryti.’

Iš tikrųjų, tai naujas daly
kas.

Aš labaį dažnai galvoda
vau: Kokia gi čia diplomati
nė kvailystė: Amerikoje prie 
tarybinių atstovybių ir įstaigų 
pikietai, demon s t r a c i j o s , 
triukšmas, sienų tepi jojimas, 
langų daužymas, o ten, Mask
voje, mūsų atstovybėms nė 
plaukas nuo galvos nenurau- 
i.amas! Argi jau taip visuo
met ir bus ? !

Nuo dabar, atrodo, taip ne
bebus. Atrodo, kad Sovietai 
pagaliau priėjo visiškai pa
prastos ir suprantamos logi
kos: “Kaip jūs mums, taip 
mes jums!”

Gal nuo dabar ir mūsų va
dovai pagalvos: Tai, kas da
roma prie tarybinių atstovy
bių, nieko neturi su jokiomis 
/Aionių laisvėmis. Reikia pro
to, vietoje kumščio. Jeigu 
mes juos pulsime, jie ir mūsų 
nepasigailės!

Ana diena kalbuosi su vie
nu “tipišku” amerikiečiu. Sa
kau : Argi gražu leisti tokias 
chuliganiškas demonstracijas 
prieš tarybinę Jungtinėse Tau
tose atstovybę! Nieko pana
šaus nedaroma su mūsų įstai
gomis Maskvoje.

Jis atšovė: Todėl, kad ten 
žmonės laisvės neturi, komu
nistai juos pavergę laiko!

Dabar aš vėl jį susitinku. 
Dabar jis šaukia: Komunistai 
mus įžeidė, užgavo! Mūsų 
valdžia tuojau turi nutraukti 
visus ryšius su Maskva!

Nejaugi nesibaigs skan
dalas su Little Rock? Nejau
gi mūsų vyriausybė leis iš 
naujo rasistams terorizuoti tą 

' mažytę negrų moksleivių gru
pelę ?!

Susirado rasistai federalinį 
teisėją, kuris leidžia jiems 
mesti iš mokyklos gabius, ta
lentingus vai-kus Įtik todėl, 
kad jų odos spalva juoda, o 
nę balta!

Juk tai baisus išniekinimas 
žmogaus.

Italijoje vėl susidarys ka
talikų valdžia. Bet rinkimuose 
krikščionių demokratų partija 
laimėjo tiktai apie 42 procen
tus balsų. Klerikalai valdys 
kraštą prieš daugumos žmo
nių valią.

Aną dieną mūsų kaimynas 
Juozas Tysliava sveikino J. 
Vaičeliūną už nusispiovimą 
ant Markso barzdos.

Marksui, žinoma, dėlei to 
nei šilta, nei šalta. Bet Vai- 
čeliūnas ir Tysliava pasirodė 
beviltiškai sudavatkėju s i a i s' 
žmonėmis. Tokį “meną” Lietu
voje praktikuodavo tiktai da-

(Tąsa G-tam pusi.)

SakOy lead Amerika
laimi propagandoje
Washingtonas. — “Čio-1 rijoje sušaudymu Nagy ir 

nai mano, kad Amerika lai-i prasidėjo pikietavimai ir 
! atakos tarybinių įstaigų 
Danijoje, Vakarų Vokieti
joje, New Yorke ir kitur.

mi propagandoje prieš Ta
rybų Sąjungą”, rašo D. A. 
Schmidt. Dalykas tame, 
kad neseniai Pietinėje Ame
rikoje buvo piktos demons
tracijos prieš vice-prezi- 
dentą Niksoną; Libane, Al
žyre, Libijoje ir Tunisijoje 
pikietavo ir net puolė Jung
tinių Valstijų propagandos 
įstaigas.

Tada kai kurie kongres- 
manai ir senatoriai kritika
vo United States Informa
tion Agency (propagandos 
skyrių), kad Sovietų propa
ganda ima viršų.

Amerikos propagan d o s 
skyrius pasinaudojo Veng-

Žinios apie TSRS 
trečiąjį sputniką

Maskva. — Kada prieš 
penkias savaites buvo į erd- 

j vę iššautas Trečiasis tary- 
! binis sputnikas, kuris turi 
arti 3,000 svarų, tai jis skri
do 1,175 mylių atstoję nuo 
žemės. Dabar jis skrenda 
jau 1,148 mylių atstoję ir 
aplinkui žemę kelionę pada
ro į 105.6 minutes, tai yra,- 
beveik puse minutės, grei
čiau kaip pirmiau.

Vienoje, Austrijoje, kal
bėjo tarybinė astronome 
profesorė A. Masevįč. Ji sa
kė, kad TSRS mokslininkai 
sputnikų pagalba patyrė, 
jog ir 630 mylių atstoję nuo 
žemės vis dar yra žemės at
mosferos Įtakos, v

SUSPROGO AMERIKOS 
KARO LĖKTUVAS

Chicopee, Mass. — Trys 
Amerikos milžiniški gazoli
no transporto lėktuvai pa
kilo skristi į Angliją. Vie
nas iš jų tuojau susprogo ir 
visą apylinkę apipylė tūks
tančiais galionų gazolino. 
Ant daugelio mylių degė 
žolė, medžiai, kai kurie tro
besiai. Lėktuvo pastatymas 
kainavo $3,000,000. Nelai
mėje žuvo 15 žmonių. Kiti 
du lėktuvai pasiekė Angli
ją.

KINIJA ATSILYGINO 
JUGOSLAVIJAI

Pekinas. — Buvęs Jugo
slavijos ambasadorius Kini
joje Vladimir Popovič išva
žiavo namo. Diplomatų kor
pusas buvo su ruošęs jam 
išleistuves. Bet nei vienas 
Kinijos vyriausybės narys 
nedalyvavo. Tuo Kinijos 
liaudies valdžia atsilygino 
su titojistais dėl jų piktos 
propagandos prieš Kiniją.

LIBANO LIAUDIS JAU 
DAUG LAIMĖJO

Tripolis. — Libano liau
dies vadai skelbia, kad jie 
jau valdo tris ketvirtada
lius šalies. Tripolio miestas, 
tikrumoje, yra liaudies ran
kose:

a'4

Tito savo išstojimais prieš 
Tarybų Sąjungą ir Kiniją, 
ir Lenkijos komunistu su
svyravimai prie to prisidė
jo.

Todėl dabar Washingto
ne daugelis mano, kad 
“Amerikos propaganda ap
vertė stalą prieš Maskvą”. 
Bet kai kurie numato, kad 
komunistai gali į tai atsa
kyti savo panašiais žygia’s, 
ką jau parode Maskvoje pi- 
kietavimas Vakaru Vokie
tijos ir Jungtinių Valstijų 
atstovybių.

Indonezijoje vėl 
įvyko pakaity

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo pada
rė kai kurių pakaitų mi
nistrų sudėtyje. Jis. įtraukė 
tris naujus žmones į kabi
netą, jų tarpe generolą Su- 
pragonį. Sukamo sako, kad 
priešų sukilimas baigiamas 
slopinti, tai Indonezija tu
rės daugiau kreipti dėmesio 

j į ekonominius reikalus. 
1

Užsienyje tie, kurie rėmė 
sukilėlius, tikėjosi, kad gal 
Indonezijoje bus pasisuki
mas į dešinę. Kol kas tokių 
požymių dar nėra.

TSRS NUTUPDĖ JAV 
KARINĮ LĖKTUVĄ

Maskva. — Tarybinis ra
daras. iš Baku gynybos pa
stebėjo atskrendantį lėktu
vą. Pakilę du kariniai lėk
tuvai, virš 100 mylių tary
binėje teritorijoje, Eriva- 

i nio srityje, sutiko Ameri
kos karinį keturiu motoru 
lėktuvą. Jie reikalavo jį nu
sileisti. Kada jis atsisakė, 
tai ugnimi nutupdė ir suė
mė 9 Amerikos karininkus. 
JAV valdžia sako, kad lėk
tuvas per klaidą patekęs 
Tarybų teritorijom x

PIETŲ VIETNAMAS 
PUOLA KAMBODIJĄ

—Pietinio Vietnamo armi
jos daliniai įsiveržė į Kam- 
bodiją ir pagrobė kelis 
miestelius. Pietinis Vietna- 
vas yra Amerikos ginkluo
jamas. J i s užima apie 
60,000 ketvirtainių mylių ir 
turi 10,000,000 gyventojų.

Kambodija užima 70,000 
ketv. mylių ir turi apie 
4,000,000 gyventojų.

Pirmiau abi šalys, buvo 
dalimi Indo-Kinijos.

Washingtonas. — Gordon 
Gray, buvęs mobilizacijos 
direktorius, nuo dabar bus 
prezidento Eisenhowe r i p 
patarėjas Nacionaliais .Sau
gos Reikalais. Iš pastaro
sios vietos pasitraukė Ro
bert Cutler.

Libanas, karas ir 
Pentagonas

Washingtonas. — Libano 
dabartinė valdžia, prieš ku
rią sukilo liaudis, nori grei
tinti karo intervenciją. Ji 
kreipėsi į Jungtines Tautas, 
kad jos tuojau prisiųstų sa
vo armijos dalinius, o jeigu 
jie to nepadarys, tai tada 
prašys Anglijos, Prancūzi
jos ir Jungtinių Valstijų 
armijos.

Washingtone karinis 
centras (Pentagonas) pasi
sakė prieš siuntimą Ameri-
kos armijos dalinių į Liba- parodžius. Amerikos 
ną, nes numato įsivėlimą į I nių 
karą.

Ka sako ekonomistai 
mL**

apie nedarbą šalyje
Washingtonas. — Valsty

binės įstaigos paskelbė ra
portus apie esamą mūsų ša
lyje nedarbo padėtį. Preky
bos departmentas išleido 
“Survey of Current Busi
ness”, kuriame! sako, kad 
“gegužės, mėnesyje ...preky
ba mažai pasikeitė nuo ba
landžio mėnesio”. Jis nuro
do, kad dabar šalyje preky
ba 15 procentų stovi že
miau, kaip tuo la’ku 1|957 
metais.

Finansinis Senato Komi
tetas paskelbė, kad jis buvo 
išsiimti” ėjęs paklausimus 
universitetų ekonomistams, 
bankininkams ir didiesiems 
biznieriams, norėdamas, su
žinoti, ką jie mano apie ne
darbo padėtį.

Žymiausi ekonomistai, jų 
tarpe. James W. Angell iš 
Columbia universiteto ir V. 
Lewis Bassie iš Illinois uni

ČEKOSLOVAKIJA 
BUS SARGYBOJE

Praga. — Čekoslovakijos 
Komunistų partijos suva
žiavime kalbėjo Vidaus rei
kalų ministras R. Barak. 
Jis sakė, kad “Vakarų im
perialistai siunčia šnipų į 
Čekoslovakiją” Tie agentai 
stengiasi įlįsti į visas įstai
gas, nuo industrinių iki 
kultūrinių.

Toliau jis. sakė: “Vakarų 
imperialistai kelia triukš
mą Nagy reikale, nes jie 
nori išsaugoti nuo jo likimo 
kitus išdavikus, kurie jiems 
tarnautu, kaip tarnavo Na
gy”.

VIETOJE GELEŽIES — 
RADO DEIMANTUS

Berlingve, Afrika. —Pie
tinėje Rhodezijoje. du žmo
nės, L. Contat ir C. Oost
huizen kasinėjo ieškodami 
berylio metalo ir surado la
bai gražių spalvų akmenė
lių. T’ai buvo brangakme
niai emeraldai, kurie yra 
gražiausi iš iki dabar su
rastų. Brangakmenių, pir- 
kikai, pasiūlė radėjams $2,- 
800,000 už “akmenėlius”, 
bet jie neparduoda, nors dar 
ir patys nežino jų vertės.

Jungi Valstijos 
ir jų paviljonas

Washingtonas. — Sugrį
žo iš Pasaulinės Parodos 
B ruselyje G. Allen, JAV 
propagandos užsienyje di
rektorius.. Jis ten išbuvo 
tris ir pusę dienos. Prezi
dentas jį pasiuntė, nes eilė 
kongresmanų, biznierių ir 
politikierių kritikuoja JAV 
paviljono turinį.

Allen sakė, kad “gerai”, 
“gerai viskas”, bet pridėjo, 
kad “reikės kai kuriuos da
lykus keisti, idant daugiau 

žmo- 
. „lą gyvenimo.” Pridėjo, 
'reikės- daugiau ir pinigų.

versiteto mano, kad padėtis 
blogesnė, negu valdiški de
partmental raportavo. Jie 
ir Gottfried Haberier iš 
Harvardo universiteto ma
no, kad bedarbiu yra per 
6,000,000.

Buvo klausimas ir ką jie 
mano taksų reikale. Didelė 
dalis ekonomistų ir biznie
rių, jų tarpe net tokie, kaip 
Edmond H. Leavey, Inter
national Telephone & Tele
graph Corp, prezidentas, 
mano, kad reikia taksus 
numušti, idant pakėlus ž/no- 
nių perkamąją jėgą.

Darbo departmentas pa
skelbė, kad jau dvylika 
valstijų priėmė federalinės 
valdžios, nutarimą bedar
bių apdraudą padidinti ir 
prailginti nuo 26 iki 39 sa
vaičių. Šiose valstijose yra 
1,560,000 bedarbių iš 5,000,- 
000 esamų visoje šalyje.

VENGRIJA DAVĖ 
ATSAKYMĄ

Budapeštas. —Į Jungtinių 
Tautų reikalavimą infor
macijų Nagy teismo reika
lais Vengrijos valdžios 
vardu atsakė L. Gyaros. Jis 
sako: “Jungtinių Tautų 
komisija, neva Vengrijos 
reikalais., yra tūlų imperia
listų įrankis...

“Vengrija nepripažino ir 
nepripažins Jungtinių Tau
tų rezoliucijų, kurios priim
tos neva Vengrijos reika
lais, nes jų autoriai siekia 
kištis į mūsų vidaus reika
lus, kas prieštarauja ir 
Jungtinių Tautų čarteriui.”

LIBANIEČIAI MUŠA 
TAUTOS PRIEŠUS,

Beirutas. — Libaniečiai 
sudavė valdž:os daliniams 
smūgi Tripolio miesto sri
tyje. Dabar prezidento Cha- 
mouno valdžia laukia suki
lėlių puolimo ant Beiruto, 
tai yra, šalies sostinės.

“Mes mušimės prieš in- 
terventus”, pareiškė buvęs 
premjeras Karami, kuris 
yra vienas iš liaudies vadų.

Belgradas. — Tito prašo 
Vakarų, kad jam duotų 
daugiau kreditų ir ginklų.

"Galas priešams/1 
sako indonezy vadai

Jakarta. — Indonezijos i 
valdžios 'jėgos po penkių 
dienų mūšių galutinai su
naikino sukilėliuns Mena- 
do miesto srityje, šiaurinė
je. Celebes salos dalyje. Bir- 
žel'o 21 dieną valdžios ar
mija okupavo didesnę pusę 
Menado miesto, bet sukilė
liai mieste ir jo apylinkėse 
atkakliai priešinosi. Tai 
p'rmas buvo sukilėlių toks 
atkaklumas. Tas išaiškina
ma tuo, kad čia buvočiang- 
kaišekinių ir kitų užsienio 
karinių dalin’ų.

Menado srityje užduotas 
I galutinis smūgis sukilė- 
i liams ir užsienio interven-' 
| tams. Dabar visi miestai 
i yra valdžios, rankose. Beli

N. J. Valstijoje 
srutų vamzdžiai

Hackensack, N. J. —New 
Jersey valstijoje bus nu
tiesta nauji srutų vamz
džiai virš 12 mylių ilgio. Jie 
prasidės, nuo Westwood ir 
baigsis ties Little Ferry 
įvedimu į Hackensack upę.

Vamzdžiai aptarnaus 
apie 20 miestelių. Bus nu
vesti, tai viena, tai kita 
Hackensack upės puse. Ties 
kiekviena didesne gyven
viete jų šakos įves. į minimą 
upę. Griovių iškasimo ir 
vamzdžių sudėjimo darbai 
kainuos apie $25,000,000.

GOMULKA PRIEŠ TITO 
IR NAGI

Varšuva. Lenkijos, komu
nistų vadas V. Gomulka 
pareiškė, kad už nesutiki
mus tarpe Jugoslavijos ir 
kitų šalių komunistų atsako 
Tito ir jo pasekėjai, kurie 
kraipo marksizmą.

Gomulka pasisakė, kad 
Nagio sušaudymas tai 
Vengrijos vidaus, reikalas. 
Bet jis atžymėjo, kad 1956 
m. Nagy veikė išvien su im
perialistais prieš Vengrijos 
liaudies respubliką.

2,000 PIKIETAVO 
JAV ATSTOVYBĘ

Maskva. — Virš 2,000 
maskviečių pikietavo prie 
Jungt. Valstijų ambasados. 
Minia nešiojo plakatus, pa
smerkiančius karo provo
kacijas ir JAV kišimąsi į 
kitų šalių vidaus reikalus. 
Plakatai sakė: “Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos žmonės 
nori taikaus sugyvenimo, 
šalin karo provokatorius!” 
Demonstracija buvo rami.

AIRIAI TERORISTAI
VĖL VEIKIA

Belfastas. — šiaurinėje 
Airijoje, kuri priklauso 
Anglijai, airiai teroristai 
ir vėl veikia. Jie užmušę du 
valdžios tarnautojus. Tero
ristai Newry apskrityje pa
grobė laiškanešį. Vėliau jį 
paleido, bet jo uniformą ir 
pašto troką sudegino.

ko tik vienur, kitur kalnuo
se ir raistuose liaudies prie
šų. Tai galas užsienio inter
vencijos bandymams.

“Sukilimas susmuko, nes 
jis nerado Indonezijoje pri
tarimo”, sako Ganis Harso- 
no, užsienio ministro pa
galbininkas. “Jie dangstėsi 
kovos prieš komunizmą 
skraiste, bet tai tik prie
danga jų pardavikiškų tiks
lų”, sakė jis toliau. z

Harsono nurodė, kad In
donezija imsis, energingai 
gerinti savo vidaus reika
lus. Jis išreiškė viltį, kad 
gal užsienyje imperialistai 
supras, kad reikia Indone
ziją palikti ramybėje.

Paul Robeson jau 
vyks Anglijon

New Yorkas. — Advoka
tas L. B. Boudin pranešė, 
kad Valstybės departmen
tas jau išduoda Paul Robe- 
sonui pasportą. Per aštuo- 
neris metus Valstybės de
partmentas nedavė Robeso- 
nui pasporto.

Robesonas Anglijoje kon
certuos ir dalyvaus televi
zijoje. Jis taipgi veda dery
bas dėl vaidinimo svarbiau
sios rolėš “Othello” operoje 
ir tt.

ŠIANDIEN ATSIDARO 
SVARBI KONFERENC.
Geneva. — Atvyko Ame

rikos, Anglijos, Tarybų Są
jungos ir eilės kitų valsty
bių specialistai į konferen
ciją. Antradienį ji atsidaro. 
Tarybų Sąjunga tvirtina, 
kad konferencija turi vesti 
prie tuo jautimo atominių ir 
hidrogeninių bombų bandy
mų sulaikymo. Amerika sa
ko, kad ji turi spręsti tik 
bandymų kontrolę. Dar ne
šima, kaip skirtumai išsi
lygins.

PORTUGALŲ ŽMONIŲ 
GYVENIMAS SUNKUS
Lisbonas. — Keli šimtai 

valst'ečių, apsiginklavusių 
šakėmis, kirviais ir dal
giais, protestavo Monte- 
mor-o-Novo miestelyje. Jie 
šaukė: “Mirtis žemval
džiams ir šalin valdžia!” 
Fašistiniai policininkai pa
leido į valstiečių minią šau
tuvų ugnį.. Du užmušė ir 
dešimtis jų sužeidė.

Londonas. — Mirė kąpi- 
tonas D. W. Sorrell, kuris 
valdė 81,000 tonų “Queen 
Mary” laivą. ____ a__-____ _

ŠI PENKTADIENĮ 
“LAISVĖ” NEIŠEIS

Ateinantį penktadį e n į, 
liepos 4 d., “Laisvė” neiš
eis, nes yra nacionale šven
tė — Jungtinių Valstijų 
Nepriklausomybės paskel
bimo diena. Sekamas “L.” 
numeris išeis antradienį, 
liepos 8 d.
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LLD suvažiavimo "reikalais Kur yra Čiurlionio

ALDLD Suvažiavimas
LDS Seimas

LIEPOS 6 DIENĄ Pittsburghe Įvyks Amerikos Lie
tuvių Literatūros Draugijos kuopų atstovų suvažiavi
mas. Jis tęsis tik vieną dieną, bet, gerai pasiruošus, vie
na diena galima atlikti daug gerų darbų.

Liepos 7 dieną tame pačiame mieste prasidės Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 13-asis Seimas, kuris tę
sis tris dienas.

Abidvi šios organizacijos yra pažangios., abidvi la
bai svarbios Amerikos'lietuvių visuomenei. Tiesa, jų pa
skirtis nėra viena ir ta pati: ALDLD yra išimtinai ap
švietus ir kultūros organizacija, kuomet LDS — frater- 
nalė, apdraudos ir savišalpos organizacija, tačiau nema
ža jos narių ir kuopų dalyvauja ir kultūriniuose veiks
muose.

Prieš keletą metų abidvi šias organizacijas, — skun
džiau! ir prašant lietuviškiems niekadėjams, — Justici
jos ministras Brownellis buvo įdėjęs į “subversyvių są
rašą.” Be ničnieko paskelbė jas “subversy vėmis” ir tiek!

Bet abidvi organizacijos nesnaudė. Jos stojo ginti 
savo gerą vardą; jos ėjo į teismus, reikalaujant, kad 
Justicijos ministras išimtų jas iš to sąrašo!

Tiesa, kova buvo nelengva; reikėjo nemaža pinigų 
išleisti byloms; teko abiem organizacijoms nukentėti. 
Betgi jiedvi išėjo laimėtojomis!

Kuomet byla atsidūrė Aukščiausiame Teisme, tas 
pats Justicijos ministras M. Brownell pareiškė, kad jis 
ištraukiąs bylą iš ten, kad jis pažada išimti ALDLD ir 
LDS iš “subversyvių seąrašo” ir jau sutinkąs, jog abi
dvi šios organizacijos yra geros!

Tai buvo bene pirmas toks atsitikimas mūsų šalies 
istorijoje.

Tai buvo didžiulis ne tik šių orgenizacijų, o ir visų 
pažangiųjų Amerikos žmonių laimėjimas!

Ir visa tai uždavė - per snukį tiems lietuviškiems 
niekšams, kurie organizacijas skundė!

Taigi, tiek ALDLD suvažiavimas, tiek LDS Seimas 
šiemet praeis geroje dvasioje, pakilusioje nuotaikoje — 
laimėjimo nuotaikoje!

—; —

ALDUflMEMET sukanka 43 metai, kai ji įsikūrė. 
Per tą laiką ši organizacija išleido 63 skirtingais pava
dinimais knygas; nuo 1934 metų ii leidžia žurnalą “Švie
są”. Jos kuopos ir apskritys yra suruošusios šimtus pra
kalbų, šimtus referatų ir spektaklių; jos yra paskleidu- 
sios šimtus tūkstančių visokių lapelių, liečiančių gyvuo
sius darbo žmonių reikalus.

Šiemet LLD nariai gaus įdomią knygą — Jono Kaš- 
kaičio atsiminimų didžiulį pluoštą. Tai bus jau 64-asis 
šios draugijos leidinys.

Koks gi šio suvažiavimo turėtų būti vyriausias už
davinys? i

Mums, rodosi, jis turėtų būti: visapusiškai apsvars
tyti, kaip organizaciją sutvirtinti, kaip pakelti jos narių 
skaičių, kaip sutvirtinti kuopas, kad jos taptų veiklesnė
mis.

Centre taipgi dalykai neina taip, kaip turėtų, dėl to 
reikėtų suvažiavimui ir į tai atsižvelgti.

Gerai veikiant, ALDLD greitu laiku dar galėtų 
įtraukti į savo eiles kokį tūkstantį žmonių. Ir taip turė
tų būti!

LDS GYVUOJA jau 28-uosius metus. Jo turtas jau i 
siekia daugiau kaip $1,300,000.00 Jo narių skaičius šiuo 
metu yra apie 5,700. Kuopų LDS turi 149. Vadinasi, LDS 
dar yra tvirtas; bet jis gali ir privalo sutvirtėti.

Kai mes kalbame apie su tvirtėjimą, visųpirmiaųsia 
turime galvoje narių skaičiaus padidinimą! Pinigų gali
ma turėti labai daug, bet jei narių skaičius’nedidės, or
ganizacija vis vien merdės.

Šiame Seime reikėtų visapusiškai apsvarstyti, kaip 
įtraukti daugiau ir jaunesnio amžiaus narių į LDS.

Ar tai galima? i
Žinoma, jog galima, tik reikia daugiau iniciatyvos 

ir darbo įdėti. Be. to nieko nebus... -
Tiesa, jau ir LDS nariuose pasireiškia didesnis mir-. 

tingumas negu jis buvo, sakysime, prieš desėtką metų. 
Bet Susivienijimas yra tokia organizacija, kurion gali
ma įvarti žmones nuo jų gimimo.

Ir į jaunimą kaip tik reikėtų kreipti didžiausio i dė
mesio, norint LDS tvirtinti!

PASITIKIME, jog ALDLD Suvažiavimo dalyviai, 
taipgi ir LDS Seimo delegatai visas svarbias problemas 
tėigiamai išspręs ir grįžę namo mobilizuos kitus narius 
didžiajam darbui. ji

Nuoširdžiai sveikiname ALDLD Suvažiavimo daly
vius ir LDS Seimo delegatus, linkėdami jiems geriau- 

- sėkmės!

Kaip atrodo, tai šiemet 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos suvažiavimas liepos 0 
d. Pittsburghe bus didelis ir 
įspūdingas. Jau dabar Cen
tre yra gautas gražus de
legatų vardų skaičius. Sy
kiu su pranešimais apie iš
rinkimą delegatų atėjo ne
mažai pasveikinimų ir au- 
ku suvažiavimui. Aukos 
nuo kuopų ir pavienių na
rių. Tai labai džiugus reiš
kinys.

45-ta kuopa sveikina su
važiavimą su $50. Kuopos 
nariai mano, kad geriausia 
yra gauti kasmet po vieną 
gerą knygą..

188 kp., Detroit, Mich., 
sveikina suvažiavimą ir lin
ki kuo geriausių pasekmių. 
Taipgi iš kuopos iždo paau
kojo $10, o nariai sudėjo se
kamai: C. Belūnas $5, XX 
$3, A. Macijauskas $2, A. 
Zigmantas $2, D. Musteikis 
$2; po $1: A. Brazevich, R. 
po $1: A. Brazevich, R. 
Skarupskis, J. Mitrikas, P. 
Gustaitis, J .Laimikis, A.

žiavimą ir vėlina geriausių 
nutarimu. Aukoja $5.

72 kp, Great Neck, N. Y, 
sveikina suvažiavimą, lin
kėdama gerų nutarimų, ir 
aukoja $5.

81 Moterų kuopa Brook- 
lyne sveikina suvažiavimą 
ir aukoja $10.

25 kp, Baltimore, Md, 
sveikina suvažiavimą ir lin
ki geriausių nutarimų. Au
koja $5.

77 kp. per Geo. Stasiukai- 
ti sveikina suvažiavima ir 
koja $5.

P. J. Martin sveikina su
važiavimą ir aukoja $5. .

Anna Apšegienė, Auburn, 
Me, . sveikina suvažiavimą 
su $5.

Matote, kokia puiki pra
džia. Reikia tikėtis, kad tų 
Sevikinimų bus tri gubai 
daugiau. Jie bus priduoti 
pačiam suvažiavimui.

Sekr. /<. R. Depsas

Fussen, Va k. Vokietija.— 
Amerikos armijos lėktuvas 
nuleido kryžių ant Saeulin-

kalnai?
1912 metų rugpjūčio 27 

dieną iš Archangelsko uos
to išplaukė nedidelis garlai
vis “Šventasis kankinys Fo
ką.” Jo vadas — leitenan
tas Georgius Sedovas — pa
suko į Prano Juozapo žemę, 
norėdamas iš ten šunų 
traukiamomis rogėmis per 
laidus pasiekti šiaurės po
lių.

Šiurpu skaityti jos dieno
raščius. Dabar kiekvienam 
aišku, kad nuo pat pradžios 
ji buvo pas m e r k t a žūti. 
Svarbiausia nelaimės prie
žastis ne ta, kad nerangus 
caro admiral t i tetas neaprū
pino laivo radiotelegrafu, 
kad sukčiai pirkliai parda
vė sugedusius konservus, o 
važiuojamus šunis parūpi
no šitaip: prigaudė Archan
gelsko patvoriuose benamių 
šunu, — kurie visai nemo- v 7
kėjo traukti rogių, o Arkty
je nuo šalčio paprasčiausiai 
stipo. Pačiame ekspedici
jos sumanyme buvo klaida. 
Prano Juozapo žemės rajo-

Svetkauskas. Viso kuopos 
sekr. A. Varaneckienė pri
siuntė $30.

i
145 kuopa sveikina šuva-! 

žiavimą su $10. Linki, kadi 
suvažiavę delegatai padary
tų gerų nutarimų. Kuopos 
nutarimų raštininkas J. A. 
Dementis rašo, kad kuopa 
yra pasisakius taip: jeigu 
jau nėra- -galimybių leisti 
žurnalą Šviesą ir knygas, 
tai l-eisti tik knygas.”

Springfield, III, 7 kp. tu
rėjo susirinkimą birželio 
12 d. Kuopa nutarė, kad 
leisti knygas kad ir suretin
tai. Šviesą galima sulaiky
ti.

Rochester, N. Y, 110 kp. 
rašo: Mes, moterys, sveiki
name suvažiavimą ir vėlina
me geriausių pasekmių ir 
gerų nutarimų. Paramai 
suvažiavimo aukojame $5.

Naujosios Anglijos Mote-

go, 6,777 pėdų aukščio kai- ne Arkties ledai nuolat 
no. dreifuoja į pietus, t. y. kiek. * ♦ • •

STATYBA LIETUVOJE
Netoli antalieptes kaimo Dusetų rajone statoma vie

na stambiausių Pabaltijyje tarpkolūkinių hidroelektri
nių. Jos galingumas — 2620 kilovatų. Dabar čia pradė
tas statyti hidroelektrinės pastatas, montuojami vandens 
slėgimo vamzdžiai. Netrukus bus pradėtos montuoti tur
binos. Statybininkai įsipareigojo duoti pirmą srovę iki 
Didžiojo Spalio 41-ųjų metinių

N u ot laukoje: vandens, slėgimo vamzdžių klojimų
rų Sąryšis sveikina šuva- montavimas Antalieptes hidroelektrineje.

GINKLAI IR JŲ AMŽIUS
tonų įtalpos, nesuvaidinę 
rolės žuvo. į

Toks lėktuvnešis būna pil
nas sprogstančios medžia
gos — bombų. Gi jeigu kil
tų naujas karas, tai jis bū
tų pilnas ir atominių bom
bų. Kas atsitiktų, jeigu į 
jį pataikytų raketa arba 
lėktuvo bomba, tai ne mūsų 
reikalas spręsti. Net toks 
apsiginklaviiho šalininkas, 
kaip Mr. H. W. Baldwin, ir 
tai rašo, kad lėktuvnešių 
amžius jau neilgas. Jis pri
leidžia, kad su 1965 metais 
jie turės eiti į muziejų, 
kaip nuėjo šarvuočiai. Jis 
rašo, kad laikė kariniu ma-

“Forrest- nevru 1957 metais Atlanto 
o du dar vandenyne dalyvavo du di- 

Tokie ka-« deli lėktuvnešiai ir abudu

Birželio pradžioje karinio 
laivyno bazėje Brooklyne 
buvo laivynui per duotas 
naujas lėktuvnešis “Inde
pendence.” Tai milžinas 
apie 75,000 tonų įtalpos, 
kuris turi 250,000 arklių 
jėgą ir gali daryti apie 35 
mylias per valandą.

Tai karinis “miestas” ant 
jūrų, kuriame bus 4,200 
karininkų, jūrininkų ir la
kūnų. Jo vien pastatymas 
valstybei atsiėjo $212,000,- 
000. Jo užlaikymas reika
laus milijonų dolerių kiek
vienais metais.

Tai ketvirtas toks lėktuv
nešis. Pirmiau buvo pasta
tyti “Rangers,”, 
ai” ir “Saratoga, 
baigiami statyti,
ląniai laivai yra užpuoli
mui ant kitu saliu. Jie ga
li būti apie 500 mylių nuo 
“priešo” kranto, o nuo jų 
bombiniai lėktuvai, po aš
tuonis į minutę, gali kilti ir 
skristi bombarduoti.

7ą pasakė krikštinant 
“Independence” laivą ir 
A p s i g ynimo sekretoriaus 
pagalbininkas Donald A. 
Quarles, kuris kalbėjo, kad 
tokie lėktuvnešiai yra tai
komi prieš Tarybų Sąjun^

Neaiški ateitis
Bet toks milžinas ir pat

sai gali būti ūmai sunaikin
tas. Tą parodė Antrasis 
pasaulinis karas, kada A- 
merikos milžinai lėktuvne
šiai “Saratoga” ir “Lexing
ton,” kurie buvo po 42,000

buvo sugadinti.
Kodėl vis tiek statomi '
tai klausimai: kodėl juos 

stato? Viena, įto reikalau
ja agresyvė politika—pulti 
kitas šalis lėktuvais nuo 
lėktuvnešių, o antra, tai di
delis pelnas. Tik pagalvoki
te, už vieną laivą laivų sta
tybos k o m p a n i jai gauti 
$212,000,000! Ji gi pasi
ruošus jų statybai, įrengus 
mašinas, turi specialistus. 
Jai atsisakyti nuo tokio 
“kąsnio” būtų labai skaudu.

Reikia pasakyti, kad tar
pe apsiginklavimo šalinin
ku niekados nėra susitari
mo. Tie, kurie stato kari
nius laivus, visada stoja už 
juos. Tie,kurie gamina tan
kus ir kanuoles, stoja už 
tūos ginklus, nes jie

geriausi.” Gi mūsų lėktuvų 
gamintojai, kaip De Severs
ky, visada. įrodinėja, kad 
reikia daugiau lėktuvų ir 
lėktuvu.

Apsigynimas - pelnas
Kapitalistinėje santvar

koje apsiginklavimas yra ir 
pelnas. Žinokime ir tai, kad 
ginklų ir amunicijos gamin
tojai nėra paprasti žmonės, 
o turčiai. Jie ir jų giminės 
yra valdžioje. Jų sūnūs ir 
giminės yra generolai ir ad
mirolai. Kiekvienas stoja 
už “gynybą” ir tokiais gin
klais, kuriuos jis gamina. O 
visi kartu stoja prieš bet 
kokį apsiginklavimo maži
nimą ir stengiasi nuolatos 
palaikyti įtemptą tarptauti
nę padėtį, kad galėtų kalbė
ti apie “mūsų šaliai pavo
ju.”

1 mpe r ia 1 i s ti n i ų va 1 s ty bi ų 
kariniame moksle (doktri
noje) visada yra tampyma- 
sis “į save.” Hitlerio kari
nis štabas tikėjosi tankų ir 
lėktuvų pagalba pra vesti 
“žaibiškus karus” ir užka
riauti pasaulį. Jam tas se
kėsi, iki jo karo mašina su
sidūrė su tarybiniu kariniu 
menu, kuris kitaip žiūrėjo 
į pergalės atsiekimą.

Taigi, kada mūsų šalyje 
yra skiriama pinigų sumos 
armijai, r a k e t o ms, kari
niam laivynui, orlaivynui, 
saugumo department a m s ,
tai visi ginklų gamintojai 
šaukia ‘apie “pavojų šaliai.” 
Bet kartu ir vienas su kitu
niaujasi už didesnes pinigų 
sumas. O pasekmė tų lenk- 

yra tynių būna ta, kad visi jie

benueis keliautojai į šiaurę, 
tiek pat ledai juos nuneš at
gal. Tačiau 1912 metais 
apie tai buvo žinoma tik la
bai miglotai . ;,

Per dvejus metus “Foką” 
pasiekė archipelagą. Visa 
komanda ir pats Sedovas 
sunkiai sirgo. Bet savo pla
no neatsisakė. J is pasuko 
ašigalio link. Sedovas pasi
ėmė maisto tik iki ašigalio 
— atgal jo vistiek nebūtų 
užtekę... Baisus šaltis ir 
vėjas nudegino neprideng
tą veidą. Jėgos galutinai 
apleido skorbuto nukankin
tą Sedovą, bet iki paskuti
nės minutės, kol pieštukas 
iškrito iš nusilpusių pirštų, 
jis užrašinėjo, kiek nueita 
varstų — vis į šiaurę, į 
šiaurę... Kai jau negalėjo 
eiti, ekspedicijos vadas įsa-! 
kė pririšti save prie rogių ir J 
vežti į šiaurę. Netekęs są
monės, rankoje s p a u d ė 
kompasą ir atsigavęs, pir
miausia žiūrėdavo, ar tei
singai, ar į šiaurę jį veža 
jūreiviai. Taip Sedovas ir 
mirė.

Laivas Prano Juozapo že
mės pakrantėse Hukerio sa
los Tyliojoje įlankoje stovė
jo apie metus. Kol Sedovas 
buvo gyvas, ekspedicija at
liko milžinišką darbą, su
darė salyno žemėlapį bei 
smulkų aprašymą. Gražiau
sias salų kalnagūbris, ky
lantis prie Tyliosios įlankos, 
pavadintas Čiurlionio kal
nais. Sedovas buvo aistrin
gas mūsų didžiojo dailinin
ko gerbėjas. Jis rašo, kad 
pamatė kalnagūbrį “ūkano
tą dieną, kada tie kalnai 
buvo panašūs į dailininko 
fantasto Čiurlionio paveiks
lus.” Iš tikro, jų vaizdas 
n -e u ž m i r štamas. Lygios, 
kaip stalas, pilkai raudo
nos, stačios ir neįkopiamos 
uolos... Jų papėdėje kyšo 
savotiškų juodų “dantų” 
eilės, o kalnų viršūnės už- 

I dengtos tviskančiais, amzi- 
j nais ledynais, pamažu slen- 
! kančiais į tamsią jūrą...

gauna, bet mokslui, sveika
tai, upių sukontroliavimui, 
kitiems visuomenės reika
lams jau pinigų nelieka.

Nors Mr. D. Quarles pa
sakė garsią kalbą už milži
niškus lėktuvnešius ir ki
tus didžius laivus, bet G. 

' Horne praneša iš Washing- 
tono, kad statomi aliejaus 
pristatymui laivai (tanke- 
riai) kariniam laivynui po 
80,000 tonų įtalpos j a u 
“atšaldė” ūpą. Buvo pla
nuojama tuojau pradėti dar 
du statyti po 106,000 tonų 
įtalpos. Vienas “Niarcjios” 
jau buYo užsakomas pas 
Bethlehem Steel Co., bet da
bar planai pakeisti.

Ir kitų karo laivų staty
boje jau įvyko pakaitų. Ka
rinis laivynas sulaikė pla
nus statyti devynis karo 
laivus, kurni statybai, buvo 
skiriama $500,000,000.

Naujos rūšies laivai
Bet karinio laivyno vadai 

neatsisakė nuo stat y b o s . 
Jie tik pasuko į kitą pusę. 
UPI žinių agentūra, birže
lio 10 d., pranešė iš Wash- 
ingtono jau apie naujus pla
nus.

Pasirodo, kad atominės 
jėgos submarinai, kurie ga
li ilgai plaukioti ir “Pola
ris” raketomis pasiekti už 
1,500 mylių atstos, yra ge
resni už lėktuvnešius.

Minima žinia rodo, kad 
Jungtinės Valstijos jau turi 
šešis atominius submarinu.s 
ir dar 12 naujų stato. Kiek
vieno iš jų pastatytas at

Laiškas iš Lietuvos
Anthony Kiškiūnas gavo 

laišką iš Tauragės nuo sa^ęr 
sesers dukters., kuriame, 
tarp kitko, sakoma,

“Šiais metais pas mus la- ' ’ 
bai vėlyvas pavasaris. Bet 
dabar nuo gegužės pabaigos 
oras gražus, šiltas. Sodai 
gražiai peržydėjo. Matytis, 
šiais metais bus vaisių. Mes 
turime porą obelaičių, tai 
vaisių irgi turėsime. Pasiso
dinome bulvių, daržovių. 
Viskas gražiai- auga...

“Gyvenimas vis' po biskį 
gerėja, darosi lengviau, tai 
tas ir svarbiausia. Būtų ge
rai, kad žmonija galėtų su
sitarti gražiuoju be jokių 
karų. Tada visiems būtų ge
rai. Pas mus sparčiai vyks- 

! ta statybos. Stato dviejų 
aukštų namus dėl žmonių, 
kur viename gali gyventi n 
po 8 šeimas. Šiais metais 
stato keleriopai daugiau. 
Miestelis gražėja ir gyveni
mas, atrodo, darosi kasdie- ( 
na šviesesnis.

“Dabar visko jau daugiau 
būna ir galima nusipirkti. 
Vaistų, dėde, mums nesiųs| 
kite, nes jų čia yra. Ko, ko, 

j bet vaistų yra ir gydo, jeigu 
I sergi, nemokamai.

“Laikraščius iš jūsų, ku
riuos u ž p renumeravote, 

i mes gauname. Labai įdomu 
pasiskaityti, kaip pas jus 
mūsų žmonės gyvena.

“Dėde, dabar jūs jau .pen
sijoje, tai aš manau, kad *
geriausiai būtų jums parva- 1
žinoti pas mus. čia labai 
daug kas grįžo, ir jaunų ir I
senų. Visi jie aprūpinti ir I
gerai gyvena. Vis savame 1
krašte prie savų būtų sma- i
giau. Ir savo akimis maty
tumėte, kaip mes ir kiti IV— j žmones gyvena.

‘ . X f M S

| Washiingtonas. — Aukš-
i čiausias Teismas patvarkė, 
j kad fabrikantai nėra ver-
I čiami duoti atgal darbas 
i tiems, kurie atsitarnavę
I militarinę tarnybą.

sieis iki $110,000,000.
Praneša, kad Newport, 

News, Va., karo laivų sta- , 
tykioje jau stato naują ato
minės jėgos lėktuvnešį “En
terprise,” kurio pastatymas 
kainuos $314,000,000.

Padaryta planai statyti 
atominės jėgos kruiserius. 
Vienas tokių k r u i s e r ių, 
“Long Beach,” jau stato
mas Quincy, Mass., karinių 
laivų statykloje. Jo pasta
tymas atsieis $88,000,000.

Taigi sulaikymas devynių 
karo laivų statybos nėra at
sisakymas nuo didesnio ap
siginklavimo, tik pasirinkt 
mas kitokiu karo laivu rū
šių.

žmones už taiką
Suprantama, kad papras

ti žmonės trokšta taikos ir 
ramaus pasaulyje sugyveni
mo. Tas pasirodo ir kiek
viename Tarybų Sąjungos 
ir Amerikos sportininkų, 
mokslininkų ir kitokių kul
tūros veikėjų susitikime. 
To žmonės masiniai reika
lavo Ęuropoje Pirmosios 
Gegužės eisenose. Už tai 
jau pasisakė šimtai milijo
nų žmonių pasirašydami * 
peticijas. Tūkstančiai ir 
tūkstančiai moksl i n i n k ų 
įteikė savo p a r e i š k imus 
prieš atominius ginklus ir 
už taiką Jungtinių Valstijų 
vyriausybei ir Jungtinėms 
Tautoms. t Turėkime viltį, 
kad tie “geri” ir dar “ge
resni” ginklai, kurie yra 
gaminami, anksčiau ar vė
liau bus nąreikalingi ir Su
naikinti. V. SūniLSf -.
—.................................. ........ . ......

2 p.-Laisvč (Liberty)— Antrad., liepos (July) 1, 1958
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ĮVAIRUMAI
Submarinai ir 

jy raketos
Komercinė spauda daug 

rašo, būk Tarybų Sąjunga 
turi dešimt submarinų, ku
rie, būdami šimtus mylių 
nuo Amerikos krantų, 
plaukdami po vandeniu, ga- 
Ir leisti atomines raketas.

1
Suprantama, tai karo ša

lininkų propaganda. Jiems 
tokios propagandos reikia, 
kad Amerika daugiau gink
luotųsi, kad žmonės ramiai 
mokėtų taksus, nes iš apsi
ginklavimo ginklų ir amu
nicijos gamintojai darosi 
nesvietiškus pelnus. Jie ži
no, kad kaip tik Tarybų Są-Į 
junga nuolatos siūlo mažin-1 
ti apsiginkla v i m ą , o tai 
reiškia, kad ji 
kitas šalis pulti.

3,11 v ,; |oras. Bananams tokjo oro, 
i ir reikia. Dabar jų ten 
| daug augina. Jungt. Vals- 

Ta pati spauda daug ra- tijų kapitalistai ten turi di- 
šo ir apie Amerikos subm'a-; džiausiąs plantacijas.

. rinus, kurie, jau būdami j Mokslininkai nesusitaiko 
| povandenyje, iššauna “Po-;^ to, ar bananai yra vai- 

laris” raketas. Kol kas tos: si ar uoga ;
raketos dar tik į viršų sta-,, 
čiai kyla, bet siekia, kad!
jas ištobulinti, idant jų pa-!į^obs panašių' 
galba pasiekus miestus už įanų «meclis» *r užauga iki 
1,500 mylių atstos. , 30 pėdų aukščio, bet jis nė-

Galimas daiktas, kad tai; ra tikras medis, nes neturi 
bus atsiekta. Bet apsigink-'medinio kamieno.
lavimo karalių pasakos, kad “medis 
tokie submarinai ir “Pola- lapai.
ris” raketos jau viską galės

nesirengia

Ten, kur bananai auga,

mas . .
ginklą būna išrastas ir nau-Lcv.vc^o, 
jas jo naikintojas. I karnai oro.

atsiekti, visokias k 1 i ū t i s’> žmonės nukerta juos žalius kuomet vieniems didžiausia 
įveikti, tuščias p rasi many-Į ir kepa. Bet į rinkas bana-

Prieš kiekvieną naują!nai vežami žali, tam tikrais
Į laivais, kur jie gauna užten- šio niekšo už tai nenubaudė.

Jeigu bananai <7. Bimbo '

Kiek suvalgome 
banany?

Mūsų šalies gyventojai

kad per metus jų importuo
ja 65,000,000 bananų ke
kių, kiekviena jų apie 100 
svarų.

Bananai yra labai senas 
vaisius. J a u tūkstančiai 
metu, kai bananus žmonės 
valgo. K u r j ų tęvi škė ? N i 0- 
kas tikrai nežino; mano, 
kad Kinija. Paskui jos bu
vo pastebėtos Indijoje.

Į Centrinę Ameriką jas 
atgabeno 16-tame amžiuje, 

'įsakoma, kunigas Thomas 
! Berlanga. Centrinėje Ame- 

. rikoje yra šiltas ir drėgnas

ĮDOMYBĖS.
Iš GAISRŲ RAKETO 
PELNĖ $180,000,000 
Litinius Crassus, kuris 

gyveno tarpe 114 ir 53 me
tų prieš mūsų gadynę (114- 
53 BC), susikrovė didelį 
turtą iš gaisrų gesinimo. 
Jis susiorganizavo gaisra- 
gesių brigadą iš 500 vyrų 
ir kur tik atsitikdavo gais
ras, jis pribuvęs pasiūlyda
vo nupirkti gaisro apimtą 
pastatą, bet pasiūlydavo la- 

MaL vaisiai bai žemą kainą. Jeigu sa- 
auga ant medžių, o uogos vininkas atsisakydavo par- 

’ ant krūmokšnių bei uogojų, duoti degančią nuosavybę, 
........  Nors ba- C r a s s u s negesindavo ir

Bananų
” — kietai susisukę

apt rn.ądžįo .. prįsir.pgtą, tai 
jie neskanūs, susprogsta ir 
net paukščiai jų neliečia. 
Bananai, priešingai kitiems 
vaisiams ir uogoms, — tu
ri būti nupjauti, kai jie dar 
nėra prisirpę.

Ant vieno medžio auga 
tik viena kekė, apie šimto 
svaru. Kitam derliui turi 
būti ir kiti “medžiai.” Se
nus “medžius” iškapoja di
deliais kardais.

Bananų nauji “medžiai” 
atauga iš jų šaknų. Po ke
lių metu reikia persodinti 
šaknis i kitą vietą. Iškulti- 
vizuoti bananai nesivėisia iš 
sekli], tik iš šaknų.

negesindavo ir 
leisdavo trobesiui sudegti.

Ir taip šiuo raketų Cras
sus pelnė $180,000,000. Jei 
apkainuoti šių dienų verty
bę, tai jo turtas būtu ver
tas $3,000,000,000!

Tai matote, kaip yra: 

nelaimė, tai raketieriams 
didžiausia laimė. Ir niekas

KALENDORIUS
SVARBŪS ĮVYKIAI

liepos mėnesį
1 d., 1946—mirė lietuviu 

liaudies poetas Liudas Gi
ra.

3 d., 1941—naciai nužu
dė lietuvių skulptorų Vincą 
Grybą.

3 d., 1944—Tarybų Ar
mija išlaisvino Minską iš 
nacių pavergimo.

3 d., 1898 — Jungtinių 
Valstijų karo laivynas už
puolė Ispanijos karo laivus 
Santiago prieplaukoje.

4 d., 1776 — Jungtinės 
Valstijos pasiskelbė nepri
klausomos nuo Anglijos.

5 d., 1943—prasidėjo di
dysis mūšis Kursko krypty
je tarpe Tarybų ir Hitlerio 
jėgų. Tarybų •> laimėjimas 
buvo karo laimėjimo spren
dimas.

5 d., 1802 — gimė žymus 
rusų admirolas P. S. Nachi- 
movas.

7 d., 1898 — Jungtnės 
Valstijos paskelbė, kad pri- 
sijuno.ia Hawaju salyną.

7 d., 1945 — mirė lietu
viu noetė Salomėja Nėris.

7 d., 1937—Japonijos im
perialistai pradėjo karą 
prieš Kiniją.

8 d., 1709 — rusų armija 
vadovystėje caro Petro Lojo 
sumušė švedus prie Polta
vos.

8 d., 1792 — Jungtinės 
Valstijos pasirinko Wash- 
ingtono miestą kaipo šalies 
sostinę.

10 d., 1943 — Jungtinių 
Tautų jėgos pradėjo invazi
ją Sicilijos saloje prieš Mus- 
solinio jėgas.

10 d., 1944—Tarybų Ar

mija išlaisvino Švenčionis 
ir Uteną iš nacių okupaci
jos.

13 d., 1944 — Tarybų jė
gos išlaisvino Vilnių, Lietu
vos sostinę iš nacių okupa
cijos.

13 d., 1944 — Tarybų ar
mija išlaisvino iš nacių oku
pacijos Lvovo miestą. »

15 d., 1410 — Lietuvių, 
rusų, lenkų, čekų ir totorių ' 
jėgos !
prie Žalgirio, Rytų Prūsijo
je.

15 d., 1904 — mirė rusų 
rašytojas A. P. Čechovas.

15 d., 1944 — Tarybų ar
mija išlaisvino iš nacių oku
pacijos Alytų.

15 d., 1918 — Amerikos 
armija pradėjo mūšį prieš 
kaizerininkus Chateau Thi
erry srityje.

18 d., 1936 — prasidėjo 
karas Ispanijos liaudies 
prieš Hitlerio ir Mussolinio 
intervencija.

21 d., 1940 — 

sumušė kryžiuočius gimdyvės yra visai atskir- 
tos nuo* kitų pacientų.

JAV-ių valdžios Vaikų 
Biuras per daugelį metų 
bendradarbiavo su gydyto
jais ir ligoninėmis su tiks
lu nustatyti ir palaikyti 
naujagimių standartus li
goninėse bei sumažinti in
fekcijos riziką ir apsaugoti | • 
motinų sveikatą.

Lietuvos
Liaudies Seimas paskelbė
Lietuvą tarybine respubli-
ka.

21 d., 1861 — mūšis prie 
Bull Run, Amerikoje pilie
čių karo pradžia.

23 d., 1943 — Tarybų ar
mija laimėjo pilną pergalę 
prieš Hitlerio jėgas Kursko- 
Oriol - Belgorodo srityje.

28 d., 1898 — Jungtinės 
Valstijos paskelbė, kad ati
ma nuo Ispanijos Kubą.

Washingtonas. — Kari
nis laivynas užsakė pas 
Goodyear Aircraft Corp, 
raketinį submariną. Jo pa
statymas atsieis $65,000,- 
000.

Motinystė ir vaiky- 
priežiūra

JAV-ės turi daug specia
lių gimdyvėms ligoninių, 
bet daugelis Amerikos vai
kų gimsta bendrose ligoni
nėse, kuriose guldomi ligo
niai su visokiomis ligomis. 
Šios ligoninės turi kūdikių 
lopšelių vienetus ar atski
ras gimdyvių palatas, ar at
skirus vienetus taip, kad 

Tūkstantis saly
Vakacijų laiku biznieriai 

Maždaug 95% visų gimi- labai garsina Tūkstantį sa
mų Amerikoje 1956 metais lų (1,000 Islands). Jos yra 
buvo ligoninėse su gydyto-i St. Lawrence upės žiotyse, 
jų priežiūra. 2!Ą%». gavo,jos įtake i Ontario ežerą, 
gydytojų pagalbą už ligoni-1 tarpe Jungtinių Valstijų ir 
nes ribų ir likusios gimdy
vės buvo asistuojamos aku
šerių ar visai be mediciniš
kos pagalbos.

Per savo šeimos gydyto
jus ir viešas klinikas dau
gelis iš būsimų motinų gau- kraščių laiveliais pavežioja 
na priešgimdyvinę medici-j to pageidaujančius. Į laivelį 
n i š k ą priežiūrą. Pavyz
džiui, per 1956 metus ket
virtis milijono motinų bu
vo apžiūrėtos mediciniškų 
gimdyvių klinikų, įvairiose 
Valstijose finan s u o j a m ų 
JAV-ių Vaikų Biuro fondų 
pagalba. Mes neturime 
tikslių skaičių, kiek motinų 
gavo šios rūšies priežiūrą iš 
savo privačių gydytojų, ta
čiau tas skaičius yra labai 
didelis.

t .J3e_to, J956~jn. daugiau 
kaip dviejų milijonų prieš
mokyklinio amžiaus vaikų 
motinos gavo daug patari
mų iš valstybių organizuo
jamų konferencijų su Vai
kų Biuro pagalba. Dar di
desnis skaičius, žinoma, ga
vo šios rūšies patarimus iš 
savo privačių gydytojų.

Per mokslinius tyrimus, 
finansuojamus viešų ir pri
vačių fondų, JAV-ės mėgi
na dar sumažinti motinų ir 
vaikų mirtingumo lygį, nu
statant tikslias mirties 
priežastis nėštumo metu ar 
per pirmą kūdikio gyveni
mo mėnesį, ir nukreipiant 
šiuos tyrimus mirties prie
žastim išvengti.

Common Council

Kanados.
Salų ten daug, tai tiesa. 

Ant jų gyvena daugumoje 
Amerikos didžturčiai, nes 
jiems ten ramumo niekas 
nedrumsčia. Iš abiejų pa- 

paima po pusę tuzino ar ir 
daugiau žmonių. Asmeniui 
atsieina ne mažiau, kaip $2, 
o dažnai ir daugiau.. Mano 
supratimu, mažai naudos iš 
tų pasivažinėjimų.

Paryžius. — Mirė socia
listų vadas Pierre Commin. 
Buvo tik 51 metų amžiaus. 
Dabar ėjo Socialistų parti
jos generalinio sekretoriaus 
pagalbininko pareigas.

Thomas Jeffersonas:
Nepriklausomybes Deklaracijos autorius, Trečiasis prezidentas

Rašo A. Bimba Gyvenęs 1743-1826, prezidentavęs 1801-1809

j Kongresas išrinko penkis 
’ vyrus — Benjamin Frank

lin, John Adams, Roger 
Sherman, Robert R. Liv
ingston ir Thomas Jeffer
son — išdėstyti visam pa
sauliui Amerikos žmonių 
viltis, trokimus ir siekius 
pareiškimo formoje. Iš vi
sų jauniausias buvo Tho
mas Jefferson, vos tik tris
dešimt trejų metų amžiaus: 
nedrąsus, lieknas, aukštas, 
šlakuotu veidu, “knygėdis,” 
“aristokratėlis” iš Virgini
jos. Atrodo natūralu, kad 
tokios istorinės deklaracijos 
metmenis arba draftą (pro
jektą) sumesti turėjo apsi
imti vienas iš žymiai senes
nių ir daug žinomesnių vy
rų, — vyrų, kurių vardai 

jau seniai ir labai garsiai 
skambėjo visose kolonijose, 
kaip Franklin, Adams, ar 
Livingston.

Bet atsitiko netikėtas: 
šitą istorinį uždavinį atlik
ti jie pavedė savo jauniau
siam ir mažiausia kol kas 
girdėtam kolegai, virginie- 
čiui Jeffersonui? Amerikos 
istorikai ir po šiai dienai 
tebėra neišryškinę šios keis
tos ir “nenatūralios” feno- 
menos.

Jeffersonas parašė dek
laraciją (paskelbimą). Ko
misija skaitė, studijavo, 
svarstė kiekvieną žodį, kei
tė ir taisė. Ne viskas jai 
patiko, ne viską ji priėmė, 
ką virginietis parašė. Pa
vyzdžiui, komisija negalėjo 
priimti Jeffersono drafte 
pasiūlymo, kad būtii pada
rytas galas Amerikoje pre
kybai vergais. Todėl tas 
Pasiūlymas iš drafto buvo 
išmestas. Bet svarbu, kad 
lleffersono projektas, nors 
keistas ir taisytas, buvo 

priimtas ir visam pasauliui 
paskelbtas kaipo Nepriklau
somybės Deklaracija. Jos 
autorius — Thomas Jeffer
son.
Amžiais kels žmogų kovon

Nepriklausomybės Dek
laracija yra stebėtinas do
kumentas. Joje paskelbtie
ji principai nemirtini. Joje 
išdėstyta filosofija amžiais 
kels žmogų kovon už teisę į 
laisvę ir šviesesnį gyveni
mą. “Mes laikome sekan
čias tiesas pačias savaime 
aiškiomis,” sako Jefferso
nas, “būtent: kad visi žmo
nės yra sutverti lygūs; kad 
jiems jų Kūrėjas davė tam 
tikras neatimtinas teises; 
kad tarp tų -teisių yra lygy
bė, laisvė ir siekimas lai
mės; kad toms teisėms ap
saugoti tarp žmonių stei-. 
giamos valdžios, kurios sa-| 
vo teisingą galią įgauna 
nuo sutikimo valdomųjų; 
kad kur tiktai bet kokia 
valdžios forma p r a d e d a 
tūos tikslus griauti, žmonės 
turi teisę pakeisti arba pa
šalinti ją ir įsteigti naują 
valdžią, paremiant jos pa
matus tokiais principais ir 
suorganizuojant jos jėgas 
tokioje formoje, kuri atro
do jiems geriausia pasiekti 
saugumo ir laimės...”

Jeigu Jeffersonas būtų 
daugiau nieko nebeparašęs 
nei sukūręs, šis vienas jo is
torinis darbas būtų jo var
dą istorijoje padaręs nemir
tinu. Betgi jis atliko daug 
daugiau. Ir tai, ką jis atli
ko po Nepriklausomybės 
Deklaracijos parašymo, pa
darė jį visiems laikams vi
soje žmonijoje vienu iš įžy
miausių asmenų, dirbusių 
žmonijos ateičiai, žmonijos 
progresui, žmonijos laisvei.

Ištikimybe iki mirties
Ko dar negalima nepa

brėžti, tai to, kad ta žmo
nių laisvės vėliava, kurią 
taip kietai į savo raūkas 
paėmė dar jaunuoliu bū
damas šitas “keistas” virgi
nietis, neiškrito jam iš ran
kų iki jo paskutinio atsi
dusimo. Tai svarbu, nes is
torija yra mačiusi bei gir
dėjusi labai daug žmonių,

kurie pradžioje, jaunystėje, 
tam tikrais užsidegimo ir 
entuziazmo laikais, yra drą
siai stoję į kovą už žmonių 
laisvę ir teises, ir labai at
sižymėję, bet laikams pasi
keitus, arba metu kalnui 
ant jų padidėjus, metė tą 
vėliavą šalin, ir arba gyvais 
sūve pasilaidojo, kas liečia 
visuomenę, arba tapo ’ar
šiausiais savo skelbtųjų 
idėjų priešais ir žlugdyto- 
jais. Istorija pilna tokių 
renegatų. Jų yra turėjusi 
kiekviena tauta ir kiekvie
na šalis.

Pionierių šieimos įsūnus
Thomas Jefefrsonas buvo 

kitokio “molio” žmogus. Jis 
gimė 1743 metų balandžio 
13 d. Virginijos farmerio 
šeimoje. Jo tėvas ir motina 
gyveno ne kur nors1 jau ge
rai išdirbtoje ir tirštai ap
gyventoje Virginijos vieto
je, ne kur nors gražiame ir 

derlingame klonyje, bet kal
no papėdėje, savo pūslėto
mis rankomis iškirstoje, 
tolimoje nuo žmonių bei nuo 
civilizacijos vietoje. Jie bu
vo pionieriai, “pabėgę” nuo 
civilizacijos nerimo. Jie sie
kė susikurti savo rankomis 
gyvenimą “iš nieko.” Kai 
jo tėvelis mirė, Thomas bu
vo tiktai 14 metų amžiaus 
jaunuolis. Bet kadangi jis 
buvo, vyriausias Jeffersonų 
skaitlingoje šeimoje, tai, 
pagal tų laikų papročius ir 
tvarką, visas ūkis atiteko 
jam. Kartu su ūkiu, žino
ma, jam atiteko ir visa iš 
aštuonių vaikų ir motinos 
šeima—-ją globoti, ja rūpin
tis. Ūkis buvo nedidelis ir 
neturtingas. Thomaso tė
vas nepriklausė prie Virgi
nijos aristokratijos. Tiktai 
jo žmona, Thomaso motina, 
buvo įkilusi iš garsiosios 
aristokratiškosios Randol- 
phų šeimos. Bet nė ji, vei
kiausiai, betikėjo, kad jos 
sūnus taps didžiausiu tos 
a r i s t o k ratijos privilegių 
priešu.

Kitas dalykas: kaip tiktai 
šita aukšta motinos kilmė 
atidarė ThonYasui duris į 
nepaprastas progas. Tre
jiems metams prabėgus po 
tėvo mirties, Thomas jau 
galėjo su smuiką po pažas
timi traukti Virginijos sos- 
tinėn William sburgan į 
William and Mary kolegiją, 
—tiesiai į valdovų ir aristo
kratijos lizdą. Ten, Brita
nijos karaliaus paskirto 
Virginijos gubernatoriaus 
Fauquier palotinose, jis su
sitiko su žymiausiais ir gar
siausiais ne tiktai Virgini
jos, bet ir Britanijos ir ki
tų Europos kraštų žmonė
mis, kurie diskusavo moks
lą, filosofiją, muziką, religi

ją ir istoriją. Thomas, ži
noma, negalėjo prie tų dis
kusijų prisidėti, bet jis 
klausėsi, viską stebėjo ir gė
rė savin. Argi nors valan
dėlei gubernatorius Fau
quier galėjo tada pagalvo
ti, kad šis jaunuolis iš Vir
ginijos “miškų” kada nors 
bus autoriumi pasmerkimo 
ir užgineijimo karaliui tei
sės iš už trijų tūkstančių 
mylių valdyti naująjį kraš
tą, kad jis bus vienas'pir
mutinių atvirai pareikalau
ti Amerikos kolonijoms ne
priklausomybės? Bet isto
rija iškirto “šposą,” ir taip 
atsitiko...

Gyvenimas.. - didžioji
mokykla

Mokslas savo keliu, bet 
gyvenimas savo. Jefferso
no asmenyje ir karjeroje 
mes turime ryškiausią pa
vyzdį, kaip aplinka-sąlygos 
veikia žmogaus gyvenimą ir 
darbus. Jeffersonas pats 
yra pasakęs: “Gamta sky
rė mane ramiems mokslo 
siekimams, pad a rydama 
juos mano aukščiausiu 
džiaugsmu. Bet audringa 
tų laikų padėtis, kuriais aš. 
gyvenau, privertė mane da
lyvauti priešinimesi jai ir 
mesti save ant neramaus 
politinių aistrų okeano.”

Žinoma, Thomas negalėjo 
pamiršti savo didžiulės šei
mos, — brolių, seserų ir 
motinos. Jis turėjo pasi
rinkti tokią profesiją, kuri 
duotų nemažai įplaukų. Iš 
muzikos ir filosofijos duo
nos dar nebuvo galima val
gyti. Todėl Thomas pasi- 

I rinko teisininkystę. Tas už
siėmimas jam puikiai sekė
si, — taip sekėsi, jog per 
septynetą metų Jeffersonas 
pasidarė turtingu žmogumi. 

Jo ūkis tapo padvigubintas. 
Netoli gimtinės vietos jis 
nusipirko kalną ir ant jo 
pasistatė Monticello pale
čių, kuris buvo vienas iš 
garsiausių visoje kolonijoje 
ir kuriame jis susilaukė se
natvės ir mirė.

Kad Thomas Jeffersonas, 
apart politikos, jaunystėje 
turėjo didelių ambicijų ir į 
turtą bei į pavydėtiną vie
tą aristokratiškuose rate
liuose, tai netenka abejoti. 
Jam praturtėti padėjo ir 
tas, kad jis įsimylėjo labai 
turtingą 26 metų amžiaus 
našlę Skelton, kuri, apart 
kitų turtų, turėjo 40,000 
akrų žemės plotą ir 135 ver
gus. Pridėjus šita jos tur
tą prie jau didžiulio paties 
Jeffersono turto, jauni Jef- 
fersonai jautėsi “namie” 
net tarpe pačių turtingiau
sių Virginijos žmonių. Be 
to, dar jo profesija jam taip 
sekėsi, jog, sakoma, per 
metus atnešdavo apie du 
šimtu tūkstančių dolerių 
įplaukų.

Ir štai kas istoriniu po
žiūriu įdomiausia: Thomas 
Jeffersonas visa tai tiesiog 
“trenkė” i šąli, — išeikvo- v C 7
jo arba taip apleido savo 
turtus, pasinėręs darbuose 
už žmonių laisvę ir progre
są, jog mirė paskendęs sko
lose! Taip buvo paskendęs 
skolose, jog nebegalėjo iš jų 
išbristi, net ir savo per dau
gybę metų rinktą ir kurtą 
knygyną parduodamas 
Kongresui tiktai už pusę 
kainos.
Nepalaužiamas atsidavimas

Jau tas vienas parodo ne
paprastą Jeffersono būdą: 
jo nepalaužiamą atsidavi
mą idėjoms ir idealui. Kai 
toks beveik be dolerio “prie 
dūšios” Aleksandras Ha
miltonas visą energiją ir 
visus savo didžiulius gabu
mus paaukojo kovai už val-

3 p.«Laisvė (Liberty); 

daneiųjų klasių interesus ir 
jų teisę išnaudoti ir vergti 
darbo žmones, Thomas Jef
fersonas, vienas iš turtin
giausių žmonių, panaudojo 
visą savo energiją ir visus 
gabumus kovai prieš tų kla
sių galią ir privilegijas, už 
demokratiją, už paprastuo
sius žmones, už tų žmonių 
teisę į valdžią, į gyvenimą 
ir kultūrą. Tai labai retas 
atsitikimas.

Kaip ir kada pas Jeffer- 
soną prigijo arba “prilipo” 
revoliucinės idėjos? Tai 
sunku pasakyti. Aišku, jog 
veikė jį ir tas, kad jis buvo 
pionieriaus farmerio sūnus, 
savo akimis matęs visus to
kio gyvenimo sunk u m u s . 
Antra,’kaip jau sakyta, jį 
veikė aplinka: jeigu jis ne
būtų patekęs į kolegiją ir į 
aristokratijos lizdą, jeigu 
jis būtų turėjęs pasilikti 
ūkyje, labai galimas daik
tas, kad tos socialinio gy
venimo audros, kurios jau 
siautėjo tiek Virginijoje, 
tiek kitose kolonijose, nebū
tų jo taip paveikusios, ir 
gal Thomas Jeffersonas bū
tų pasilikęs istorijai mažai 
tepažįstamu. Bet jis pateko 
į tų audrų sūkurį. Įsivaiz
duokime: jaunas, jautrus 
studentėlis,. sūnus pionie
riaus iš Virginijos “miš
kų,” su knygų glėbiu, atei
na į Virginijos Seimelį. 
Ten eina karštos diskusijos. 
Ten jau atvirai kalbama 
apie kolonijų teises, apie 
svetimosios tironijos netei
sėtumą ir nedorybes. Štai 
kalba, tiesiog ugninėmis 
frazėmis šaudo, sušilęs, 
paraudęs, iškeltomis ran
komis Patrick Henry. 
Seimelio nariai pritrenk
ti netikėtumu ir bai
me. Henry šaukia, kad lai
kas nuversti karaliaus vieš
patavimą. Gali kiti, jis sa
ko, tylėti, pasiduoti, visko

(Tąsa 4-tame pusi.)
*
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Thomas Jeffersonas

irgi 
sužavėtas ir 

Štai tikrasis 
dabar tai bus 
Ir tuo keliu

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
išsižadėti išgelbėjimui sa
vo “kailio,” bet ne jis. Kas 
liečia mane, šaukia Henry: 
“Duokite man laisvę, arba 
mirtį!”

Štai tikrasis kelias
Thomas Jeffersonas, stu

dentėlis Jeffersonas, 
pritrenktas, 
apsvaigintas, 
kelias! Nuo 
ir jo kelias.
Jeffersonas žygiuoja.

1767 metais Jeffersonas 
baigė mokslą ir tapo teisi
ninku (advokatu). 1769 m. 
jis kandidatavo ir buvo iš
rinktas į Virginijos Seime
lį. Čia jis surado griežtą 
pasidalinimą: vienoje pusė
je karališkos valdžios pase
kėjai ir aristokratijos pri
vilegijų apaštalai, kitoje pu
sėje — radikalai, kovoto
jai, sukilėliai, Britanijos 
viešpatavimo priešai. Jef- 
fersonui neteko svyruoti dėl 
pasirinkimo: jo vieta buvo 
kairiojoje pusėje su Patrick 
Henry.

Audrų pradžia
Seimelyje Jeffersonas ne

galėjo būti pasyviu stebėto
ju. Užsidarymas ir žiūrė
jimas pro pirštus buvo ne
suderinama su jo prigimti
mi. Jis tuojau tapo vienu 
iš veikliausiu radikalu. Jo 
dideli gabumai tuojau iš
ryškėjo jo san keleiviams. 
Iškalbumo, tiesa, jis netu
rėjo. Jo balsas irgi nebuvo 
oratoriaus balsas. Diskusi
jose, ypač ginčuose, jis re
tai dalyvaudavo. Bet jis 
buvo paskendęs šiaip dar
buose.

Seimelyje politinės kovos 
k u n k u 1 i uote kunkuliavo. 
Dauguma susidarė iš pat
riotu. Jie kėlė skundus 
prieš valdžią. Jie kalbėjo 
apie susisiekimą ir bendra
darbiavimą su kitomis kolo- riumi. 
nijomis. Karališkas Virgi-|joje, bet visoje'Europoje jo 
nijos gubernatorius 1769 Į vardas buvo labai populia- 
metų Seimelį paleido, išvai-jrus. O kai tapo priimta 
kė. Tą patį padarė ir su1 K o n s titucija, prezidentas 
1773 m. ir 1774 m. seime-j Washingtonas paskyrė Jef- 
liais. i fersoną valstybės sekreto-

Čia buvo Jeffersonui ge-j riumi. Washingtono kabi-

riausia politine mokykla. I 
Visuose Seimelio daugumos 
žygiuose ir veiksmuose mes 
jį randame pirmosiose eilė
se. 1774 metais jis parašė 
ir įteikė Seimeliui rezoliuci
jas, kuriose turėjo būti Vir
ginijos delegatams instruk
cijos Kontinentą 1 i n i a m e 
Kongrese, kuris turėjo su
sirinkti tų pačių metii rug
sėjo mėnesį. Rezoliucijose 
jau aštriai buvo smerkiama 
Britanijos valdžia ir jos po
litika Amerikos kolonijose. 
Net ir patriotų daugumai 
tos rezoliucijas dar pasiro
dė per aštrios, per daug toli 
siekiančios. Bet jos tapo iš
leistos brošiūroje, pavadin
toje “A Summary View of 
the Rights of America.” 
Kaip tiktai jau tose rezo
liucijose mes randame to 
paties autoriaus vėliau pa
rašytos Nepriklausomy bes 
Deklaracijos pradus. Kaip 
tiktai šios rezoliucijos 
tuojau iškėlė Jeffersono 
Vardą ne tiktai Kolonijose, 
bet ir pačioje Britanijoje, 
nes tą jo brošiūrą net kelio
mis laidomis atsispausdino 
Britanijos liberalai ir pla
čiai paskleidė. Jeffersono 

I vadovybėje Virginija buvo 
viena iš pirmutinių koloni
jų įstatymais garantuoti žo
džio, sąžinės ir spaudos 
laisvę, atskirti bažnyčią nuo 
valstvbės, ir tt.

1775 m. Jeffersonas bu
vo išrinktas į Antrąjį kon- 
tinentalinį kongresą. L..„. 
metais jis buvo išrinktas 
V i rg i n i j os gube r nato r i u m i.

Kaipo diplomatas
Po revoliucinio karo, nuo 

nuo 1784 iki 1789, jis bu
vo Prancūzijoje,—pradžioje 
padėjėju F r a n k 1 i nui ir 
Adamsui sudaryti preky
bos sutartį su Prancūzija, 
o paskui Jungtinių Ameri
kos Valstybių ambasado- 

Ne tiktai Prancūzi-

netė valstybes iždininku, kad socialinėse sueigose vi- 
kaip jau žinoma, buvo Alex- 

j ander Hamilton. Tarpe šių 
Į dviejų vyrų nuolatos ėjo aš
triausia kova. Hamiltonas 
atstovavo reakciją ir tur
tingąsias klases. Jis vadova
vo Federalistų partijai. Tuo 
tarpu, bėgyje tos kovos, 
Jeffersonas suorgani z a v o 
D e mokratų • 
partiją, kuri 
niųjų luomų 
demokratiją, 
jai vadovavo.

Ko va su
John Adamso prezidenta

vimo laikais, tarpe 1797 ir 
1801 m., federalist;! viešpa
tavimas buvo pasiekęs aukš
čiausią r e a k c ijos laipsnį. 
Demokratų ir Jeffersono 
kova buvo labai sunki. Kai 
pagaliau 1801 m. preziden
tu tapo išrinktas Jefferso
nas, reakcijai buvo suduo
tas skaudus smūgis. Nau
jasis prezidentas pasidar
bavo, kad tuojau būtų at
šaukti - panaikinti “Alien 
and Sedition Acts.”

Jeffersonas, reikia žinoti, 
reakcionierių buvo apšauk
tas “Prancūzijos agentu,” 
“parsi d aveliu jakobinie- 
čiams” ir kt. Bet jis nepai
sė tokių sapaliojimų ir lai
kėsi savo demokratinės 
gramos tiek naminėje, 
užsieninėje politikoje.

Kad reakcionieriai 
snaudė, tai parodo jų prieš 
Jeffersoną ir jo vadovauja
mą administraciją suokal-

si Valdininkai ir tarnauto
jai būtų traktuojami vieno
dai. Jis neapkentė net to- i. xz n *z • i • //•— 1

gynė žemes- 
interesus ir 
Jefferso n a s

p ro
ti ek

ne-

(7791 bis. To pikto suokalbio va-

celencija.” Jis pats rengė
si paprastai, kaip ir visi ki
ti piliečiai. Jis tuojau Su
mažino išlaidas ginkluotoms 
spėkoms ir diplomatiškiems 
reikalams.

Jeffersono prezidentavi
mo laikaįs buvo nupirkta iš 
Prancūzijos Louisiana teri
torija, iš kurios ilgainiui 
buvo sukurtos net kelios 
valstybės. Iš vals t y b,ė s 
aparato is iššlavė federalis- 
tus-reakcionierius. Kad pa
naikinti papratimą prezi
dentą statyti aukščiau kitų 
piliečių, Jeffersonas panai
kino rengimą prezidentinių 
gimtadienių. Jis plačiai ati
darė Baltųjų Rūmų duris 
paprastiems žmonėms įeiti 
ir apsidairyti. Į įvezdinimo 
ceremonijas jis nuėjo pės
čias.

Thomas Jeffersonas pre
zidentavo du terminu—aš
tuonerius metus. Trečiam 
terminui atsisakė kandida
tuoti, nors buvo raginamas, 
palaikydamas Wash i ngtono 
įvestąją tradiciją.

“Jeffersonizmas”
I r ez i de n ta v imas J e f f e r- 

sono populiarumo nesuma
žino. Ir po pasitraukimo iš 
tos aukštos vietos jis pasili
ko savo partijos vadu, kas 
ir šiandien skaitoma nepa
prastu atsitikimu. Jau ma
tėme, kaip nusivylęs, nusi
minęs, apleistas ir be jokios 
įtakos savo partijoje, iš 
Washi ngtono tiesiog pabėgo 
John Adams. Ne taip su 
Jeffersonu. Savo tarnvba 
jis baigė plačiausių masių 
myl i miaus i u žmogumi.

Jeffersono 
buvo pagrįsta 
tai 
kad 
turi 
m ės

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
MOKINIŲ LAIKRAŠTIS
Varėna. — Varėnos ant

rosios vidurinės mokyklos 
kolektyvas palaiko glau
džius ryšius su šią mokyklą 
baigusiais mokiniais ir 
anksčiau čia dirbusiais mo
kytojais. Mokslo metų eigo
je įvykdė nemaža literatū
rinių vakarų, susitikimų su 
baigusiais šią mokyklą. Ne
seniai komjaunimo organi
zacija išleido daugiatiraži- 
nio lakraščo “Varėnos 
moksleivis” pirmąjį nume-

“Varėnos moksleivis” — 
tai antrasis respublikoje 
mokinių paruoštas ir išleis- 

laikraštis.

Mažojo Lietuvos vaikų ge
ležinkelio vasaros sezonas.

Per vienuoliką savo gy
vavimo metų šis geležinke
lis tapo nemaža užmokyk
line įstaiga, kurios gausūs 
rateliai ir kabinetai skiepi
ja vaikams meilę geležinke
lio technikai, vysto prak
tinius įgūdžius geležinke
lio transportui aptarnauti.

Jaunųjų geležinkelininkų 
tarpe auga busimieji garve
žių mašinistai, traukinių 
dispečeriai, stočių budėto
jai, kelininkai. Kasmet jų 
aptarnaujamas geležinkelis 
gauna naujausią transpor
to techniką.

tas

LAISTOMASIS 
TRAUKINYS

Vilnius. — Lietuvos gele
žinkelio linijose vėl pradė
tos naikinti piktžolės che
miniais preparatais, kurie 
išvežiojami specialiu laisto
muoju traukiniu, sukonst
ruotu 1957 metais grupės 
kelio tarnybos inžinierių. 
Senasis purkštuvas buvo 
nepatogus tuo, kad skystis 
patekdavo toli nu kelio li
nijos. Dėl to galėdavo žūti 
augantys prie kelio naudin
gi augalai ir gėlės. Dabar 
šiuo skysčiu apipurškiamos 
tik piktžolės, augančios ge
ležinkelio pylime.

Per vieną reisą naujos 
konstrukcijos traukinys ga
li apipurkšti iki 100 kilo
metrų geležinkelio linijos.

FILHARMONIJOS 
ARTISTŲ VASAROS 

GASTROLĖS
Vilnius. — Po dešimties 

dienų gastrolių sugrįžo į 
Vilnių Lietuvos TSR Vals
tybinės filharmonijos sim
foninio orkestro kolekty
vas. Jis į gastroles buvo iš
vykęs pirmą kartą. Simfo
ninis orkestras koncertavo 
Kauno, Šiaulių, Panevėžio, 
Kėdainių, Tauragės, Telšių 
ir kituose respublikos mies
tuose.

Jaunojo kolektyvo pasi
rodymus respublikos darbo 
žmonės visur šiltai sutiko.. 
Liepos mėnesį simfoniniu 
orkestras išvyksta ngastro-’ 
lems į Palangą, kur dau
giau kaip mėnesį koncer
tuos poilsiautojams.

Artimiausiomis dienomis 
į gastroles po respubliką iš
vyksta Lietuvos valstybinis 
choras., vadovaujamas res
publikos nusipelniusio me-, 
no veikėjo Konrado Kavec- 
ko. Dviem atskiromis gru
pėmis jis koncertuos Suval
kijoje ir Šiaurės Aukštaiti
joje.

Su koncertine programa 
į respublikos rajonus ne
trukus išvyks ir filharmo
nijos estradinė grupė.

Belgradas. — Jugoslavi
jos teismas nuteisė sušau
dyti Milos Toniką. Sako, 
kad jįs karo laiku kariavo 
prieš Tito partizanus.

Kopenhagenas, Danija.— 
Iš Baltijos jūros išplaukė 
12 tarybinių karo laivų. Jų 
tarpe yra didelis kruseris, ) 
submarinai ir naikintuvai.*

HAVERHILL-LAWRENCE, MASS.

du jie pasistatė viceprezi
dentą Aaron Buri:. Burr ir 
kiti išdavikai iš Demokratu 
partijos susiuostė su ha- 
miltoniečiais federalistais 
ir suplanavo sukilimu nu
versti valdžią. Tasai są
mokslas buvo laiku susek
tas ir iškeltas aikštėn. Suo
kalbis buvo išblaškytas.

Kaipo prezidentas
J eff ersono p rezidentą vi - 

mas pasižymėjo paprastu-, 
mu, beceremoniškumu.
tuojau panaikino įvairias iš 
Anglijos atvežtas ir čia pa-! 
sėtas monarchiško, aristo
kratiško pobūdžio aPeH prie širdies. Jis troško, kad 
gas. Jis, pav., patvarkė,!

ŠVENTĖ VINGIO PARKE
Vilnius. — Birželio 8 die

ną dvyliktą kartą gražiaja
me Vilniaus Vingio parke 
iškilmingai buvo atidarytas

Lawrence buso reikalu važiuoti į Laisvės pikniką 
liepos 4-tą rūpinasi J. Kodis ir Ig. Chulada. No
rintieji 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 nuo L. P. Klubo, 11 
vai. ryto. Iš Lawrence — 11:30 vai. ryto, nuo 
L. P. Klubo, 41 Berkley St.

EUGENIJA TAUTKA1TE

Takais takeliais į didį kelią
(Tąsa)

Jis, nė žodžio nepasakęs, įteikė man du 
tūkstančius markiu: viena tūkstanti 
MOPR’ui, politkaliniams šelpti, ir vieną 
spaudos fondui. Tą savo pasižadėjimą 
Domaševičius sąžiningai tesėjo kiekvieną 
mėnesį. Su kitais gydytojais šiuo klau
simu sunkoka būdavo susikalbėti. Tiesa, 
prie nešykštuolių priklausė ir gydytoja 
Barbora Burbaitė-Eidukevičienė (Prano 
Eidukevičiaus žmona), kuri nesigailėjo 
lėšų partijos reikalams ir visada mielai 
suteikdavo pagalbą bet kuriam iš drau
gų. Ji taipgi buvo labai žymi akių gy
dytoja, ir pas ją suvažiuodavo daugybė 
žmonių. Neturtingiems ir profsąjungos 
nariams ji padėdavo nemokamai.
ANTROJI LIETUVOS KOMJAUNIMO 

KONFERENCIJA (PLENUMAS) 
1921 m. kovo mėn. Kaune įvyko Il-oji 

Lietuvos Komjaunimo sąjungos konfe
rencija (kartais ji vadinama ir Centro 
Biuro plenumu). Konferencija, išklau
siusi pranešimus iš vietų, konstatavo, 
kad, nepaisant padidėjusios reakcijos ir 
to, kad nukentėjo nemaža mūsų organi
zacijų, komjaunimo sąjunga išaugo kie
kybiškai ir sustiprėjo organizaciniu at
žvilgiu.

Šioje konferencijojee buvo daug kalbė
ta apie darbo kaimo jaunimo tarpe page
rinimą ir nurodyta, kad CB nariai turi 
dažniau lankyti kaimų komjaunimo kuo
peles. Konstatuota, kad nepakankamai, 
dirbama legaliose jaunimo organizacijo
se: profsąjungose, klubuose, kultūros- 
švietimo rateliuose ir kt. Vienas iš at-

demokratija 
agrarizmu, 
supratimu, 
(farmerys) 

“že-

yra, tuo
valstietis
būti ir yra visa
druska.” Jis iš visos 

: širdies nekentė miestų ir 
j komercinio kapitalo. Į mies- 

tų augimą jis žiūrėjo su pa- 
j sibaisėjimu.

Apšvieta ir kultūra visuo
met Jeffersonui buvo arti

kukliausių klausimų—darbininkų jauni
mo sekcijų organizavimas prie profsą
jungų. Buvo paskirti žmonės, atsakingi 
už komjaunimo darbą atskiruose rajo
nuose: Vilniaus rajone—CB narys Vino
gradovas, Kauno—Rada Vidisaitė ir Ai- 
zikas Lifšičas, Šiaulių ir Panevėžio—CB 
narys Eug. Tautkaitė, Suvalkijos—Pi
jus Glovackis ir Aleksas-Kaukas.

Daug ginčų sukėlė klausimas dėl da
linių ekonominių darbininkų jaunimo 
reikalavimų fabrikuose ir dirbtuvėse. 
Buvo siūloma reikalauti nepilnamečiams 
sutrumpinti darbo laiką, uždrausti juos 
naudoti nakties ir šiaip labai sunkiems 
darbams, jauniems darbininkams mokė
ti toki pat atlyginimą kaip ir suaugu
siems, nes jie dirba tą patį darbą. Vie
ni konferencijos dalyviai galvojo, kad, 
esant kapitalistinei santvarkai, šie rei
kalavimai nepasiekiami, todėl iš viso ne
verta jų kelti. Kiti tam prieštaravo, sa
kydami, kad šie reikalavimai, nors ir ne 
visi pasiekiami, suburs daugiau jaunų 
darbininkų į kovą už savo teises ir tokiu 
būdu padės juos įtraukti į darbininkų 
jaunimo sekcijas prie profsąjungų.

Šioje konferencijoje buvo duota daug 
praktiškų nurodymų, kaip dirbti toliau. 
Vietoj suimtų narių į Centro Biurą bu
vo papildomai išrinkti Pijus Glovackis, 
Vytautas Alekša-Kaukas ir Rada Vadi- 
saitė. Konferencija išrinko ir delegatą 
į II-jį Komunistinio Jaunimo Internaci
onalo kongresą — Juozą Greifenbergerį. 
Buvo konstatuota, kad Lietuvos komjau
nimo judėjimo pagrindas jau padėtas.

(Bus daugiau)

nė vienas žmogus Ameriko
je nepasiliktų beraščiu. Jo 
pastangomis ir rūpesčiu bu- 

i vo įkurtas Virginijos uni
versitetas. Jis net rūpino
si universiteto pastatų su
planavimu ir pastatymu.

Jeffersono gabumai buvo

| riausiose srityse, jog jais 
i tikrai galima stebėtis. Jis 
| be perstojimo mokėsi ir 
! mokėsi: skaitė, studijavo, 
i tyrinėjo, išradinėjo. Jam 
! nebuvo svetimi nė techni
kos mokslai. Ypatingai jis 
daug studijavo ir daug pa
gerinimų įvedė žemės ūky
je. Be to, Jefersonas turėjo 
nepaprastai lanksčią ir ga
bią plunksną. Jo raštai, — 
ar tai laiškai, ar oficialūs 
pranešimai, išpuošti nuo
širdumu ir huma n i z m u . 
Demokratija Jeffer šonui 
nebuvo tiktai gražus žodis, 
tiktai šventadieninis žais
las. Demokratija jis gyve
no, ja kvėpavo, jai viską 
aukojo. Jis visiems laikams 
pasiliko paprastumo ir de
mokratiškumo pavyzdžiu.

Jeffersonas mirė 1826 m. 
liepos 4 dieną, — tą pačią 
dieną, kaip ir John Adams.

Iš “ Amerikoj prezidentai”

B ei r utas, L i b a n a s. — 
Miesto centre bombos 
sprogimas užmušė 4 žmo
nes.

t
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San Jose, Calif. — Mirė 
Alexander Smith, sulaukęs 
90, metų. Buvo šiaurės tyri
nėtojas.

Įvyks Tradicinis L ietuvių Sąskrydis

LAISVES PIKNIKAS

BOSTONO 
APYLINKĖ

LIEPOS (JULY)

Bus Dvi Dienas, Penktadienį ir Sekmadienį

1 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.

Piknikas bus laikomas gražiajame pušyne:

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

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

Puiki Meninė Programa:

Montello Trio
Rožė Stripinis

Alb. Potsus ir Wni. Yuodeikis

Vyrų Grupė
Vadoavujant Alb. Potsus

Broliai Saukai
Benny ir Edward

Smuiko ir Akordiono duetas

Namie Gaminti Valgiai
Širdį Gaivinanti Gėrimai

Art Mason’s Orchestra Šokiams
’Penktadienį prasidės 11 valandą ryto ir tęsis iki 11 vakaro. Muzika nuo 

’ , 3:30 p. m. Programa prasidės 5:30 p. m. Sekmadienį prasidės 1 p. m. 
I i

Muzika nuo 5:30 p. m.



Waterbury, Conn.
PALAIDOJUS 

*• ADOMĄ’ZULPĄ.
Birželio 21 cl. mirė šio 

miesto gyventojas Adomas 
Zulpa. Mirė sulaukęs apie 
70 metų. Gimęs ir augęs 
buvo Lietuvoje, Kauno apy
linkėje, prie Mažeikių. Į 
Amerika atvyko prieš 49 
metus, i Waterbury, Conn., 
ir dirbo American Brass 
Co. Prieš apie trejus me
tus buvo pasitraukęs iš dar
bo ir gyveno iš senatvės 
pensijos.

Adomas Zulpa buvo pa
žangus žmogus, pri klausė 
pažangiose draugijose i r 
jas rėmė pagal savo išgalę 
ir supratimą. Buvo ilga
metis Laisvės skaitytojas. 
Priklausė prie Lietuvių Pol. 
Klubo 103.

Adomas Zulpa paliko liū
desy žmoną Marcelę, du sū
nus ir viena antika. Velio
nis buvo labai rimto būdo 
žmogus, mokėjo sugycvnti su 
visais ir tuomi Įsigijo daug 
draugų. Daug vainikų pri
siųsta jam pagerbti. Dau
geliui žmonių palydint, tapo 

f palaidotas birželio 24 d. 
Waterburio Lietuvių Kapi
nėse. Laidotuvių direkto
riumi buvo John Stokes. 
Palydovai tapo pakviesti su
sirinkti i Bankers Grill, 786 
Bank St., kur buvo gražiai 
pavaišinti gera vakariene.

Likusiems Zulpos arti
miems, sūnums, anūkui ir 
Tau, Marcei i ūke, reiškiu 
užuojautą liūdesio valando
je. Tau gi, Adomai Zulpa, 
lai nūva lengva Dėdės Šamo 
žemelė ilsėtis mažinai Lie-* 
tuvių Kapinėse kartu su ki
tais lietuviais.

Tavo draustas
J. Strižauskas

So. Boston, Mass.
Proga Suzanos Šukienės 

gimtadienio, duktė Olga ir 
žentas Frank Graham, pa- 

t įdedant M. Pautienei ir Mi
neikienei, paruošė kuklų 
parengimėlį. Jos artimi 
draugai ir draugės buvo su
kviesti ir maloniai pavai
šinti. Jubiliejatei įteikta 
kukli dovanėlė.

Draugė Šukienė atmin
čiai savo mylimo vyro, ku
ris jau prieš 18 mėnesių iš
siskyręs iš gyvųjų tarpo, 
paaukojo Laisvei dešimt 
dolerių. Po to palinkėję jai 
ilgiausių metų, dalyviai iš
siskirstė.

Nepataiko
Birželio 14—15 dd. Mask

vos Moisėjevo šokėjų gru
pė atlaikė ir Bostoną. Kaip 
kitur, taip čia jie puikiau
siai pasirodė. O dipukai, lie

tuviai, latviai ir kiti, giria
si atlikę didelį darbą, būk 

■< jie pikietavę besivalkioda
mi prie North stoties ant 
šaligatvio. Bet kadangi į 
svetainę įėjimas yra kaip iš 
traukinių ir gatvekarių, tai 
publikai nėra reikalo lipti 
žemyn, todėl pikieto nė ne
matė.

Viena dipuke, neva pro
fesionalė, turėjusi tikietąir 
žadėjusi su pažangiečiais 
eiti šokėjus pamatyti, bet 
kai sužinojusi, kad yra pi- 
kietas, atsisakiusi eiti. Ro
dos, be reikalo ji išsigan
do, savųjų nebūtų nė ma
čiusi.

M. K.

TSRS PAKVIETĖ ILO 
DELEGACIJĄ

Geneva. — Tarybų Są
junga pakvietė Internation
al Labor Organization pri
siųsti savo delegaciją ir su
sipažinti su tos šalies unijų 
.veikla ir jų santykiais su 
’valdžia..

ILO priklauso 79 šalys.

PRISIMINIMAS

JONAS KUKAITIS
MIRĖ L1EPOS-JULY 3, 1957

Jau vieneri metai, kai nelaboji mirtis atskyrė 
nuo mūsų mano mylimą vyrą. Liūdime mes jo.

Velionio Našlė AGOTA
Podukra BIRUTA KAŠĖTAITĖ
Posūnis VYTAUTAS KAŠĖTA

Montello, Mass. ,

Lawrence. Mass.
Geras pranešimas nuo bu- 

so organizavimo komisijos, 
kurią sudaro J. Kodis ir Ig. 
Chulada. Busas organizuo
jamas nuvežimui žmonių į 
Laisvės pikniką liepos 4 d. 
Montellon. Komisija sako, 
kad busas jau pilnas. Bet 
ji sako, kad nepaliksime nė 
vieno, kurie norės j pikni
ką važiuoti. Jeigu nebus 
vietos buse, tai jos bus au
tomobiliuose.

Pasirodo, kad mūsų ko
misija labai gerai darbuo
jasi. Ji nori visus nuvežti 
į pikniką, idant jie ten galė
tų gražiai ir linksmai laiką 
praleisti ir pasiklausyti lie
tuviškų dainų. Kurie dar 
negirdėjote Montellos Trijo 
ir vyrų grupės, tai išgirsite 
šiame piknike. Šitie daini
ninkai, atsiminkime, labai 
gražiai pasirodė pas mus 
apskričių piknike M apie 

Į Parke. Tad visi, seni ir 
i jauni, traukime į Laisvės 
1 pikniką Ų • 
i

Beje, šiame Laisves pik
nike turėsime viešnių net iš 
Kalifornios. Atvyks drau- 

. gė V. Taraškienė su dukre- 
> le Carolina dalyvauti pik
nike. Mes šia tolima vieš
nią puikiai atsimename dar 
iš tų laikų, kai ji gyveno 
Bostone ir Lawrence ir bu
vo žymi veikėja. Dabar bus 
proga visiems su ja vėl su
sitikti ir pasikalbėti.

Lietuvių Moterų Piliečių 
Klubas turėjo išvažiavimą

CfflCAGOS ŽINIOS
Nusisekusi pavasarine 

‘‘Vilnies” gegužinė
Birželio 22 d. Santa Fe 

parke įvyko “Vilnies” pa
vasarinė gegužinė (pikni
kas) . Iš ryto diena buvo pui
ki ir tikėtasi, kad, kaip 
paprastai, ir šiais metais 
gegužinės nesulis. Bet taip 
nebuvo. Kuomet daugiau
sia žmonės važiuoja į lau
kus, tai tuo laiku lietus 
pradėjo “šventinti.” Bet, 
nežiūrint oro nepalankumo, 
svečių suvažiavo gana daug, 
ir galime sakyti, kad gegu
žinė pilnai pavyko. Be to, 
smagu žymėti tai, kad tu
rėjome gana daug svečių ne 
tik iš Chicagos ir artimos 
apylinkės, bet ir iš tolimos 
Kalifornijos svečiavosi V. 
Taraškienė su dukrele, P. 
Simanienė ir kt. Iš N e w 
Yorko — d-gė E. Grubienė, 
iš Floridos — A. Metelio- 
nis ir kt.

Dabar apie patį pobūvį. 
Visi draugiškai svečiavosi, 
diskusavo dienos klausi
mais. Atrodė lyg vienos 
šeimos pažmanys.

Programa buvo puiki. 
Nors ne visi chorai dalyva
vo, bet kurie dainavo — tik
rai gražiai ir pavyzdingai 

5 p.-Laisve (Liberty)— Antnad., liepos (July) 1, 1958

birželio 22 d. Maple Parke. 
Žmonių nedaug tesusirinko. 
Priežastis, kad tą pačią die
ną įvyko net du piknikai. 
Ateityje reikėtų vengti 
dviejų lietuviškų parengi
mų tą pačią dieną.

Moterys savo piknike tu
rėjo ir programėlę su dai
nomis.

Lawrence mokyklos ant 
vasaros užsidarė. Mokslei
viai laisvi. Bėda su jais, 
kad kai kurie jų pradėjo iš
dykauti. Breen Home Me- 
thuene pridarė nuostolių 
ant $9,000. Du berniukai 
sulaikyti, vienas 14, o kitas 
15 metų. Kiti pasivogę au
tomobilį norėjo pabėgti, bet 
policija sugavo. Tėvams 
tikra bėda su tokiais vai
kais. Nepilnamečiai vaikai 
nuo 9-tos valandos turėtų 
būti namie; o ne valkiotis 
gatvėmis.

Vienas jaunuolis tapo su
gautas plėšikaujant. Teisė
jas klausė, kodėl jis taip da
rė. Jaunuolis atsakė, kad 
jis buvo susitaręs su mer
gina vestis, bet neturėjo pi
nigų. Na, o jam pinigų tė
vai neduoda, nes jie nemyli 
jo merginos. Tai jis ir už
simanė pasipinigauti plėši
mu.

Tėvai irgi negerai daro, 
kai bando priversti vaikus 
tuoktis su tais, kurie jiems, 
tėvams, patinka. Tai juk 
dalykas tų, kurie ženijasi.

S. Penkuuskas

pasirodė. Programos vedė
jas Jokubka pakvietė pakal
bėti svečią iš Floridos—A. 
Metelionį. Jis palietė eilę 
svarbių klausimų ir ragino 
visus daugiau dirbti spau
dos išlaikymui. Taipgi kal
bėjo “Vilnies” redaktorius 
Vincas Andrulis.

Publikos ūpas buvo pui
kus ir matėsi daug gražaus 
ryžto laikraščio labui. V.V.

A. YŪRIS TEBĖRA 
LIGONINĖJ

A. Juris birželio 17 d. va
kare sunkiai susirgo širdies 
liga ir tapo nuvežtas į La 
Porte, Ind., ligoninėn. Bu
vo manyta, kad ligonis grei
tai grįš, bet, kaip pasirodė, 
draugui Jūrini reikės pa
gulėti dar keletą savaičių.

Daugelis draugo Jūrio 
draugų norėtų jį aplankyti, 
bet ne visiems įmanoma iš 
Chicagos pas jį nuvažiuoti. 
Laiškus galima adresuoti: 
A. Yuris, Fairview Hos
pital, Room O. P., La Porte, 
Ind. S. J. J.~ka

Norite geros vietos vakaci- 
joms — važiuokite pas 
J. A. Bekampį, 147 13th St., 

Avalon, N. J. Tel. 
AVALON 7-3117.

Miami, Fla.
everglades

NATIONAL PARK
Laisvės Nr. 64 Įvairumų 

puslapyje, straipsnyje “Flo
ridos miestai,” parašė ma
no artimas draugas Vai. 
Sūnus. Aš jį perskaičiau 
su dideliu smalsumu. Ačiū 
tau, drauge, už kruopštu-!

| ma.
Everglades Nacionalis 

parkas įkurtas prezidento į 
Trumano laikais, 1947 me
tais. Nuo Miamės miesto 
iki Everglades parko yra 
maždaug apie 48 mylios. į 
Taip mano auto užregist
ruota į vieną pusę. Važiuo
jąs i No. 1 vieškeliu, per 
Homestead miesčiuką, už 
miesčiuko reikia pasisukti į j 
dešinę pusę — į vieškelį No. j 
27. Tas tarpas, api-e 15 my-i 
lių, yra platūs laukai, pa-i 
midorii, šebelbonu ir visokiu 
daržovių. Trokąi ir trakto
riai darbuojasi su šimtais 
darbininkų, daugiausia ne
grų. Ar jie yra organizuo
ti į unijas ir po kiek jie už
dirba, -nesidavė patirti, bet 
apie tai bus pasirūpinta vė
liau.

Prieš metus laiko baigta 
nutiesti nauji ir moderniški 
vieškeliiai. Privažiavus pa
tį parką, du valstijos polici- 
jantai sustabdo kožną auto,! 
draugiškai painformuoja ir* 
įteikia parko žemėlapį su j 
trumais aprašymais, kur 
pasakyta, kad parkas uži
ma 2,300 kvadratinių my
lių plotą. Tai yra pelkių ir 
brūzgynų—palmetų ir viso
kių viksvų — karalystė su 
milijonais tropiškos rūšių 
ilgasnapių ir trumpasnapiųj 
paukštelių, kurie ten maisto 
sau turi gausybe. Kanaluo- 

l se pilna visokio dydžio žu- 
j vyčių, tai nei krokodilams 
netenka badauti, o jų čia 
galima pamatyti visur.

Pačiame parke pastatytas 
Į šaunus pastatas su išviete, 
didelis plotas pataisytas au
tomobiliams ir busams pa
statyti, šalimai mažas -eže
riukas, o jo pakraščiais vie
nas kitąs krokodilas žiopso 
užsimerkęs. Kožrią dieną 
valstijos milicijantas 2-rą 
valandą pasako kalbą, ypač 
jis draudžia, kad lankyto
jai nebandytų maitinti vi
sokių pelkių gyvūnų mais
tu, kuo jiems tik žalos pa- 
da rom a—ski lvi us suga dina. 
Pabaigęs “spyčių,” jis išva
džioja turistus po brūzgy
nus ištaisytais takais, pa
aiškindamas, ką koks aug- 
muo reiškia, kurių randasi 
eibės, didelių ir mažų. Mes 
ten dažnai nuvažiuojame; 
ne tik šio to pasižiūrime, o 
ir papiknikaujame.

Nuo tos vietos pavažiavus 
šauniu vieškeliu dar 35 my
lias gilyn, yra Flamingo 
restoranas ir gazolino sto
tis. Ten galima pasiren- 
duot žuvavimui laivelį arba 
nusivežt savo valtelę ir žve
joti visą dieną.

; K. J. Stankus

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičiio poezijos knygą “Pro
švaistes”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisves knygy
ne.

!: NAMŲ SAVININKAMS : 
/Pentinamė namus iš lauko h į 
: Į Vidaus; apkalame šingeliais:: 
;! sutaisome pijazus ir dengia-; 
!me bei taisome stogus. ■

<: Prašom kreiptis: ;
!: JOHN PETRUS
I; 14 Gartland Street į 
■; Jamaica Plain, Mass. ;

Tek: JA. 4-4576 ;
1

Žinios iš Lietuvos

PIEMENĖLIŲ ŠVENTĖ 
VELIUONOJE

Nekasdieniškai atrodo tą 
dieną gražioji Veliuona. 
Skaidrios saulės nuauksin
tame miestelyje mirgėjo 
gėlėtos, baltos skarelės, 
įvairiaspalviai tautiniai rū- 
bai. Tai merginos ir jau
nuoliai, pagyvenę žmonės 
ir vaikai iš viso Vilkijos ra
jono susirinko į “Veliuo
nos” kolūkį atžymėti seno
vinę tradicinę piemenėlių 
šventę.

Daug svečių susilaukė ir 
“Veliuonos” kolūkio ker
džius Juozas Palaitis — į 
ganyklą atėjo tautinius rū-

Amžinai gražūs Anykščiai
AUKšTAIčIŲ žemė

“Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę, 
Kas jūsų grožiui senoviniam tiki.”

Romantikas Antanas Ba
ranauskas savo “Anykščių! 
šilelyje” gailiai skundėsi —į 
“kur toji puikybe pasidė-l 
jo?,” lyg šilelis iš tiesų jau 
baigė gyventi savo dienas. 
Kai šiandien pasižiūri į A-j 
nykščių šilelį, padūmoji ant, 
prosenolio Puntuko nuga-, 
ros, neatrodo, k a d p o e t o į 
skundas turėjo į 
Šiandien Anykščių 
lygiai gražus, mielas, savas, 
lietuviškas. : 
mis ir _________ _ x.____  ,
kė poeto amžių, kaip dešini-lmos Zakopanės jo. kaulus ir 
tirais metų ilgiau gyvena ir!palaidotų ant Šventosios 
dar ilgai gyvens jo puikusis uPes kranto! Nepadėjo. Bi-

■ • /liūnas neturėjo nuopelnų 
Šiandien Č u r u a zUaL nereikalingi

Biliūnas sugrįžo
“Kai numirsiu, mane pakaskit
/Vnt šventosios upės kranto...”

Niūronys. Piestupį s. Jo
nas Biliūnas. Vienas di- 

’ džiausiu, artimiausių darbo 
i žmonėms, liaudžiai lietuvių 
i rašytojų.

Kiek bėgiojo, landžiojo po 
])agrindo.-| buržuazinės Lietuvos minis- 

šilelis terijas ir įstaigas velionis 
Antanas Vienuolis-Žukaus- 

ŠiĮelis dešimti- J<as» kac^ iv;Ykdytų Biliūno 
ir šimtais metų pralen- testamentą, parvežtų iš toli-

kūrinys apie aukštaičių že
mę, jos gamtą. 1______ ;
Baranausko “Anykščių šile-į Ja* buvo nė jo palaikai.
lis,” išverstas į rusų kalbą! 
ir išleistas Maskvoje, pasi-e-i 
kė tolimiausius didžiosios j 
Tarybų Sąjungos kampe-! 
liūs ir išgarsino Anykščių! 
vardą toli už Anykščių ir! 
Lietuvos ribų.

Daug gražių kampelių | 
mūsų Lietuvoje. Bet vienas | 
nuostabiausių — Anykščiai.' 
Ne tik šilelis: miela Švento-! 
ji, pušynai, kalneliai. Svei-! 
kas, gaivinantis oras. Ro-! 
jus poilsio ištrošku s i c m s • 
darbo žmonėms.

Išgarsėjusių poetų ir ra
šytojų gimtinė. Žemė, davu-; 
si daug pavyzdžių k i e t o s i 
su caro ir kapitalizmo iš-! 
naudojimu, darbo žmogaus Į 
pavergimu. Visais laikais.! 
Užsidaręs, susimąstęs yra!

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
| LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA. LATVIJA, ĖŠTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO„ Ine 
(Laisniuota per U.S.S.R.)

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

MCSŲ SKYRIŲ RASTINAS:
332 Fillmore A ve., Buffalo 6, N. Y. 

Tel. MOhawk 2674
682 W. Girard Ave. 
Philadelphia. 28, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

116 E. 7th St., N. Y. C.
Tel. YU. 2-0380

900 Literary Rd.
Cleveland 13, Ohio
Tel. TOwcr 1-1461

11339 Jos. Canipau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsned 9-8980

Del platesnių informacijų reikale išsiuntimo paketų giminėms ir draugams, susisiekite su 
mūsų patyrusiais, mandagiais ir veikliais raštinės Vedėjais skyriuje jūsų mieste.

Jie su mielu noru suteiks jums informacijas.
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garan- 

tija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas. Adresatą pasiekia i 6-7 savaites^ 
oro paštu j 7-12 dienų. . .

Jūsų paketas dabar gali pasiekti adresatą rugiaplūtės metu.
Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas įvairių, pirmos rūšies valgių, sviesto, arbatos, kavos, 

taukų, ryžių, kumpių, ir tt. Taipgi išdirbystės dalykų: vilnonės medžiagos, sirvtetiško šilko, visokių odų, 
skepetaičių, batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir tt., už labai žemas kainas.

Atsiminkite: mes esame specialistai reikale Išsiuntimo paketu. . ą ;

Del platesnių informacijų

bais pasipuošę jaunieji ko
lūkiečiai. Merginos apkaišė 
žalumynais visų karvių ra
gus, vaikinai uždėjo didžiu
lį vainiką kerdžiui, sveikino 
jo padėjėjus — piemenukus 
Arūną Palaitį, Viaduką Ba- 
kaną, Algį Baltrušaitį. Į 
ganyklą atėjo ir pats kolū
kio pirmininkas Bronius 
Adomaitis. Visiems šios 
dienos didvyriams jis įteikė 
kolūkio vardu dovanas.

Iki vėlyvos nakties links
minosi jaunimas, toli virš 
Nemuno aidėjo gegužinės 
garsai.

Nuotraukoje: “V e 1 i u o- 
nos” kolūkio jaunimas puo
šia karves vainikais.

šios žemės aukštaitis, bet jis 
labai myli tuos kalnelius, 
pušynėlius, Šventąją.

Bet jautriai girdėjo po
mirtinį rašytojo šauksmą 
Tarybų Lietuva. Su didelė
mis iškilmėmis Jono Biliū
no kaulai buvo atvežti ir 
palaidoti toje vietoje, kur 
norėjo rašytojas. Nuo jo 
dabartinio kapo akimis ga
lima aprėpti ir mėlyną 
Šventosios juostą, ir visą 
gražią Anykščių žemę.

Vienulis ir liko 
Anykščiuose

Mūsų literatūros klasikas 
Antanas Vienuolis buvo lai
mingesnis už savo pirmata- 
kus, garsius anykštėnus — 
rašytojus. Jis dar gyvas 
Lietuvoje susilaukė nepa
prastos visos visos liaudies 
pagarbos ir meiles. Jo kū-

riniai nuolat leidžiami vis 
naujais leidiniais, 'insceni
zuojami, pagal jo kūrybą 
rašomos operos, vaidinami 
spektakliai. Ir šis didysis 
anykštėnas liko ištikimas 
iki mirties savo gimtai že
mei: jis negalėjo ir nenorė- 

• jo palikti Anykščių. Čia jis 
' parašė stambiausią savo ro- 
m a n ą “Puodžiūnkiemiš.” 
Čia ir toliau kūrė. Skaity
tojai dar neseniai gavo 
pluoštą naujos, neįkainuo
jamos Vienuolio kūrybos. 
Bet jo paties’ jau nebėra 
mūsų tarpe. Anykščių že
mė priglaudė trečiąjį didįjį 
anykštėną.

Kūrybingi čia žmones. 
Kažkaip nejučiomis imi sie
ti jų kūrybingumą su gam
tos grožio poveikiu į žmo
nes.

O Anykščių gamta — ži- 
nom’a, nepakeičiama tiems, 
kurie čia gyveno ir gyvena. 
Taigi nenustebau, praėju
sią vasarą pamatęs Anykš
čiuose kasdieną važinėjant 
autobusą su iškabėte “Lie
tuvos kinostudija.” Atvykę 
čia kino artistai ir opera
toriai filmavo atskirus kad
rus naujam lietuviškam fil
mui “Žydrieji horizontai.” 
Jis jau pasirodė prieš kelis 
mėnesius Lietuvos ekranuo
se. Taip, ir filmui prireikė 

i Anykščių gamtos.
Nėra abejonės — Anykš

čiai buvo, yra ir amžinai 
bus gražūs. (“T. B.”)

ATKURIAMI MIŠKAI
Vilnius. — Tarybų Liėtu- 

vos miškų ūkiuose pasibai
gė pavasariniai miškų žel
dinimo darbai. Naujų želdi
nių plotas užima 12 tūks
tančių hektarų.

Tarybų valdžios metais 
respublikoje atliekamas di
delis darbas — miškai pla
ningai atkuriami ir rekon
struojami, įdiegiant ver
tingas greitai augančias 
veisles. Po karo pasodinta 
ir pasėta 202 tūksetančiai 
hektarų naujų miškų. Prieš 
kelerius metus Lietuvos 
TSR vyriausybės numatyta 
užduotis atkurti dešimt 
tūkstančių hektarų ąžuoly
nų jau viršyta pusantro 
karto. Miškuose pirmą kar
tą įdiegiamas maumedis, 
kuriam skirtas plotas jau 
užima 1300 hektarų. Pasta
ruoju laiku kasmet apsodi
namas miškais žymiai di
desnis plotas, negu iškerta
mas liaudies ūkio reika
lams;

Įdomu sugretinti: per 20 
buržuazijos valdymo metų 
Lietuvoje buvo grobuoniš
kai išnaikinta daugiau kaip 
260 tūkstančių hektarų 
miško, o pasodinta per tą 
patį laiką buvo tik 55 tūks
tančiai hektarų.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai



AI DU) REIKALAI
Jei ten būčiau, 

balsuočiau...
Kokia bus LLD ateitis? 

Apie tai jau skaitėme pluoš
tą pareiškimų spaudoje. 
Asmenų pokalbiuose irgi 
girdėjome įdomių minčių. 
Nuomonių buvo nuo pat 
kraitelio (“nieko neberei
kia”) iki maloniausios sva
jonės (suorganizuoti Ame
rikos jaunimą viršmoder- 
niškai pagerintos Šviesos 
pagalba).

Didele dauguma narių nė 
nepasisakė. Susirinkimuose 
tik kelintas taria organiza
cini žodi. Gi spaudai rašo 
tik keliasdešimtas, o gal ir 
rečiau.

Pasisakytos mintys, aiš
ku, visos yra patiektos su 
nuoširdžiais Imkėj i m a i s 
draugijai gerovės. Tikėki
me, kad suvažiavimas ims 
domėn visu mintis ir suda
rys programą, kokia atitiks 
gyvenamajam laikui ir ga
lės būti įvykdoma mūsų są
lygomis.

Už ka balsuočiau aš? v
Balsuočiau leisti taip il

gai, kaip ilgai išgalima, 
knygas ir Šviesą. Taip, ir 
šviesą! Dėl ko?

Šviesa turi organizacinį 
pagrindą.

Šviesos mažas formatas 
įgalintų ją išleisti net tada, 
kada nebeišgalėsime savo 
spaustuvės.

Ji patogi skaityti senukui 
ir ligoniui.

Retkarčiais išgirstame: 
“Šviesa nekoks žurnalas”.

gų laikraštį paskiausių me
tų sąlygos buvo keleriopai 
blogos. Stebėtis reikia, kad 
Šviesa išsilaikė taip gera, 
kokia yra. Jos redaktorius 
A. Bimba paskiausius kele
rius metus dirbo raidžių su
rinkėjo darbą spaustuvėje.

, Darbo spėkoms sumažėjus, 
j darbo buvo kupinai. Po at- 
i likto ten dienos darbo rašė
Laisvei Krislus, lankė drau
gijų susirinkimus ir pramo
gas, vyko į užmiestį sakyti 
kalbas ar palydėti mirusius 
draugus, vaikščiojo pas ad
vokatus LLD apgynimo reL 
kalais. O po to visko (ir 
daug ko kito) dar redaga
vo Šviesą (nemokamai).

Ar dar išgalime techniš
kai ir. finansiškai leisti 
draugijos spaudą?

Spaustuvėje, kuri atlieka 
tuos darbus, ir dabar spė
kos labai ribotos. Tačiau 
darbai atliekami. Tai dėka
dirbančiųjų ryžto, ir dėka 
to, kad kai kurie pensinin
kai retkarčiais pagelbsti 

• dieną kitą.
Finansų stokos LL Drau

gijoje dar nebuvo. Įver
tinantieji organizaciją ir 
soausdintą pažangų žodį 
nariai laiku užsimoka 
duoklę ir dar spaudos fon
dui prideda pagal išgalę. 
Tokie kai kurie nariai net 
po savo mirties, pasilieka 
talkininka's gyviesiems iš
laikyti draugiją ir jos spau
dą. Vieni jų iš anksto pasi
mokė jo daugelio metų 
duoklę, kiti surado kitokią 

i priemonę. Ateityje taip pat 
rasis palaikančių draugiją 
iki paskutinio jos nario.

Bet nepasako, kas jame blo
ga. Gal tuo norima pasaky
ti, kad galėtų būti geresnis. 
Tam, žinoma, nėra ribų. Jei 
visi rašantieji pasistengtų 
parašyti geriau; jei nepa
rašiusieji nė eilutės, o galin-■ 
tieji rašyti, parašytų, žur- ■ 
nalas būtų įvairesnis, jei ir| 
ne geresnis.

Įvairinti bile kurį pažan- i

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

vatkos. Jos dar ir an d aro k u s 
pakeldavo ir savo “turtą” pa
rodydavo.

Ką dar daugiau prie Mark- 
! so statulos minėtas Vaičeliū- 
nas parodė?

Ir geruoju ir piktuoju aną 
dieną prašiau “Keleivio” re
daktorių J. Sondą parodyti 
mums menševikų programą 
Lietuvos žemės ūkiui. Niekas 
iš tų mano pastangų neišėjo.

Dabar, be niekur nieko, 
Chicagos menševikų “Naujie
nų” redaktorius surinka: “že
mės ūkio kolektyvizacija buvo 
žiauriausia, kvailiausia ir 
kenksmingiausia žmonėms re
forma, aršesnė už baudžiavą.”

Dabar to paties prašau Pi
jaus Grigaičio; kokią gi re
formą siūlo menševikai? Ar 
jie norėtų Lietuvon sugrąžin
ti šniūrus ir šniūrelius, sklypus 
ir sklypelius, kuriuose nė sap
nuoti negalima apie pavarto
jimą moderniškų žemės įdir
bimo įrankių, k u r i u o s e ir 
kiaules, ir ožkas reikia’‘laiky
ti virvėmis pririštas?

štai mano rankose Lietu- 
ivoje išleistas poezijos rinkinė
lis. Rinkinėlis pavadintas “Il
gu, ilgu man ant svieto.” Tai 
Antano Vienažindžio eilėraš
čiai.

Vienažindys stovi greta 
Strazdelio. Labai, labai daug 
jo sukurtų dainų tapo liau
dies dainomis. Atsimenate, 
kiek jų, jauni būdami, dai
nuodavome, net viTi Lietuvos 
laukai skambėdavo!

Niekados nepamiršime :

Kiekvienas dra u g i j o s 
darbas ilgina jos gyvenimą. 
Gerai veikianti draugija I 
turėtų išgalėti leisti savo 
spaudą dar per eilę metų.

Jei tai būtų mano valioje, 
Šviesa turėtų būti paskuti
nis Amerikoje miręs lietu
vių pažangus laikraštis.

S. Sasna

LIETUVIAI ATIDARĖ VASARNAMĮ
Puikios Jūrų Maudynes Prie Pat Namo

Išrenduojame apartmentus po 2, 3, ir 4 kambarius.

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

Užsisakykite vietas laišku arba telefonu.

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

Telefonas 5-2338

O O LIEPOS 
AAj (JULY)

Visi Didžiojo New Yorko Apylinkės Lietuviai 
Būkite LLD 2-os Apskrities Metiniame

PIKNIKE
Tai bus puikiausias vidurvasario pasilinksminimas, 

iš visos apylinkės pasimatymas vienų su kitais.

Vieta—Steamboat Inn
91 Steamboat Rd. Great Neck, N. Y.

Bus skanių užkandžių ir įvairių gėrftnų 
patenkinimui jūsų apetito. 

Nepraleiskite progos.

Gera Muzika Šokiams
Pradžią 1-mą vai. dieną. Įžanga 50 centų.

6 p.—Laisve (Liberty)— Antnad., liepos (July) 1, 1958

Oi dainos daineles, 
jūs mano palieka!

Sudie, kvietkeli
tu brangiausias!

Kur prapuolė tas kelelis, 
Kurs pro kryžių ėjo?

Oi tu sakai sakalėli, 
Svietą vandravoji...

še, motute, galionėlis,
Tegul skrynėj sau paliks...

Pasak y k i, m e r gu žele, 
Ar tu mane myli ?

Neik už bernelio,
Panele jaunoji,

Kur derėt pasogą 
Pas tave atjojo.

Linksminkimos,

NEW YORKAS
BROOKLYN, N. Y.

Liepos 3 d., 1958 m., sukanka vieneri metai, 
kai mirė mūsų mylimas pusbrolis----

JUOZAS KOVAS
Didžio gailesčio suspaustomis širdimis mininje 

tą liūdną sukaktį ir amžinai atsiminsime 
Juozą kaip savo brangų giminaitį.

MARY GURKLIS ir
HELEN CHESKO

Mahanoy City, Pa.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
TSRS PROTESTUOJA
Tarybų Sąjungos delega

cija Jungtinėse Tautose 
įteikė protestą, kad chuli
ganai nuolatos pikietuoja 
jos buveinę ir neleidžia ra
miai dirbti.

New Yorke jau baigė 13,- 
000 mokinių aukštesniąsias 
mokyklas (high schools). 
Viso bus iki 35,000 tokių 
mokinių. Bet jie egzaminus 
turi ne vienu laiku.

JAV DARBININKAMS
PAKĖLĖ PENSIJAS

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhowweris pa-*^ 
sirašė bilių, sulyg kuriuo ■ 
pakelia valdžios darbinin
kams pensijos. Pridės . 10 
nuošimčių. Pensininkų jau 
yra 232,000 buvusių val
džios darbininku ir 12,000 C- z
našlių. Pensija pakeliama 
su rugpiūčio 1 diena. Atski
ro asmens metinė pensija 
nebus didesnė $504.

13,000 BAIGĖ 
MOKYKLAS

Vaikas gudresnis 
už suaugusius

Mrs. S. Parker, 648 War
wick Ave., Brooklyne, par
sinešė iš banko $400 auto
mobiliui pirkti. Pinigus ji 
padėjo neatsargiai, ir jie 
dingo.

Buvo pašaukta policija, 
detektyvai, psichologis tai, 
kurie turi patyrimo tokiais 
atvejais. Jie per valandų 
valandas ieškojo, darė pla
nus ir niekaip negalėjo su
rasti nei pinigų, nei vagies 
pėdsakų.

Jie klausinėjo ir 3-jų me
tų mergaitę Iris, kuri 
ir tą pat sakė: “In the 
y ole.” O kas tas per “yole,” 
tai niekas negalėjo suprasti.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

KELRODIS j divejų dienų pikni
ką, rengiamą Massachusetts Apšvie
tus Organizacijų, Liet. Taut. Namo 
Paiko, liepos 4 ir 6 dd.:

Važiuodami iš Bostono keliu 
Route 28, privažiavę Montclloj pir
mų trafiko šviesą, sukite į kairę, 
per tiltą; pervažiavę per tiltą, su
kite j kairę ir privažiavę pirmą gat
vę sukite į dešinę—tai bus Winter 
St.; važiuokite iki Keswick Rd.; 
ten kairėj bus ir pikniko vieta.

SO. BOSTON, MASS.

Visi tie, kurie važiuos busu j 
Laisvės pikniką liepos 4 d., Brock- 
tone, tai pribūkite 12:30 vai. dieną 
prie 318 Broadway. Nesivėluokite. 
LLD 2 kp. Komitetas.

linksminkimos, 
Pakol jauni esam.

Kaip gražus gražus
rūtelių darželis—

Pilnas jau prisėtas 
gražių žolynų!

žirgeliai sukinkyti
Prie gonkų pastatyti.

Sunku gyevnti našlaitėliams 
Ant šio balto svieto...

Karvelėli paukštužėli,
Ko gi tu burkuoji ?

Ir daugybė, daugybė kitų 
Vienažindžio sukurtų dainų 
dainelių !

Rinkinėliui įvadą parašė B. 
Pranskus, trumpai, bet gra
žiai apibūdindamas šio geni- 
jalaus dainiaus gyvenimą ir 
kūrybą.

TSRS PROTESTUOJA |
Tarybų Sąjungos delega

cija Jungtinėse Tautose 
įteikė protestą, kad chuliga
nai nuolatos pikietuoja jos 
buvainę ir neleidžia ramiai 
dirbti.

BROCKTON, MASS.

Cambridge’iaus Liet. Am. Klubo 
piknikas įvyks liepos 13 d., pradžia 
1 vai. dieną, Liet. Taut. Namo Par
ke, Winter St.—Keswick Rd. Kvie
čiame visus dalyavuti. G. š.

(68-69)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 

antradien’į, liepos 1 d., 7:30 v. v., 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Avė. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Kurių duoklės nemokėtos, 
malonėkite užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumėt. Valdyba. (67-68)

NEWARK, N. J.
šeštadienį, liepos 5 d., įvyks iš

važiavimas į ARROW PARKĄ. Ruo
šia Arrow Parko B-vė. Busas iš
vyks nuo Russian-American Center, 
277—17th Ave., kamp. 18th St., 8 
vai. ryto. Kelionė į abi pusi $2.- 
25. Galite tikietus dabar užsisa
kyti per telefoną ES. 2-9313, kiek
vieną vakarą ar ateikite į Centrą ir 
klauskite John Semenovich ar H. 
Pilutik. (67-68)

BROCKTON, MASS.
Massachusetts Moterų Sąryšio me

tinis piknikas, Taut. Namo Parke, 
birželio 29 d. neįvyks.

Piknikas nukeltas į rugp.-Aug. 3 
d., toj pačioj vietoj. Tad prašome 
visų įsitėmyti ir dalyvauti Moterų 
Sąryšio piknike, rugp. 3 d. M. S. 
Komitetas.

Pajieškoįimai
Ieškomi Vcnspoliai, Monika, Ka

zimieras ir Juozapas. Lietuvoje ki
lę iš Pakruojo parapijos. Jie išvy
ko j Chicago. Žinanti apie juos, ar
ba jie patys, lai praneša man, už ką 
būsiu dėkingas. Paul Jonaitis, 2417 
No. 7th St., Philadelphia 33, Pa.

(67-69)

HAMID-MORTON
CIRKAS

Dabar matoma Ebbets Field. 
Iki liepos 12. 

Du rodymai kasdien.
3 vai. ir 8:30 v. v. 

Rezervuotos sėdynės.
$1.50; $2.50; $3.00 

Vaikams pusė kainos.
Generalis Įėjimas: 50c vaikams 

suaugusiems 90c. 
Rašykite: Ebbets Field, 

B’klyn 25, N. Y. IN. 9-7400.
t

Tada jos broliukas Jerry, 
10 metų amžiaus, paėmė iš 
policininko dolerį ir sako 
sesutei: “Parodyk, kur yra 
“yole.” Mergaitė pasiėmė 
broliuką už rankos, išėjo į| 
gatvę, atvedė prie kampo ir, j 
rodydama į skylę, pakarto
jo: “In the yole.” Mat, ji 
negali ištarti “hole.” Poli
cininkai skylėje surado vi
sus $400.

AR JAU KELS 
Už VAŽIUOTŲ?

Miesto važiuotės tvarky
tojai skelbia, kad jie turi 
didelių nedateklių. Nors 
kiekvieną dieną važiuoja iki 
7,000,000 žmonių, už va- 
žiuotę mokame po 15 cen
tų, bet “pinigų negana.” 
Sako, turi net $23,730,000 
nedatekliaus.

Mat, pinigus, gaunamus 
už važiuotę, vartoja ir ki
tiems reikalams. Todėl bus 
pakelta kaina, bet ne anks
čiau kaip 1959 metų sau
sio 1 d.

PATARNAUJAME 
Vestuvėms, Baliams, Parems 

ir Kitokiems Pokiliams.
ANTUNS

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

Paimkite šį skelbimą dėl 
specialaus patarnavimo.

HO. 8-6400.

AIR FILTERS CO.
Distributors of Fiberglass 

‘‘Dustop” Air Filters. 
Authorized fabricator of special 
sizes. Tremendous slection. 185 
sizes in stock.

32 E. 4th St., N. Y. C. 
ORegon 3-5350.

CONCRETE CONTRACTORS
Sidewalks, Driveways, Cellar 

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

PAUL ALLRED
401 Chauncey St. GL. 3-0009

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

Residential—Industrial.
All Work Guaranteed. Upper 

Manhattan & Bronx.
J. G. WATERPROOFING CO. 

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

Overhead Garage Doors
Also Electrically operated. In

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

WALAAS
. OVERHEAD DOOR CO.
98-102 Lawrence Ave., B’klyn.

UL. 4-0066.

SENIS NUSKRIDO Iš 
JAV Į ITALIJĄ

Palermo, Sicilija. — Čio
nai nusileido lakūnas Max 
Conrad su mažyčiu 240 ark
lių pajėgos lėktuviuku. Jis 
iš International orlaukio, 
New Yorke, atliko 4,440 
mylių į 33 valandas. Daž
niausiai skrido žemai.

Max Conrad yra 55 metų 
amžiaus, gimęs Winona, 
Minn. Jis praeityje yra at
likęs daug ir tolimų’ skridi
mu. £

New Yorke 13,000 moki
nių jau baigė vidurines mo
kyklas (High Schools). Vi
so bus iki 35,000 tokių mo
kinių. Bet jie egzaminus tu
ri ne vienu laiku.

Boston, Mass. — Supleš
kėjo aliejaus vežimo “Stra-" 
totankeris” lėktuvas. Jame 
buvo 8,000 galionų gazoli
no, kuris aplaistė kelių my
lių plotą ir sukėlė apie 500 
gaisrų.

Havana. — Kubos sukilė
liai turi suėmę 28 Jungtinių 
Valstijų karinio laivyno 
žmones.

Nicosia. — Kipro saloje 
įvyko susirėmimų tarpe gy
ventojų ir anglų karių.

Chicago. — Senatorius! 
W. F. Knowla”d išvadinto 
ir Tito tironu. /

ADAM WIEGAN 
WATERPROOFING 

CORPORATION
Above and Below, Grade Com

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

FLushing 8-3388.

Help Wanted—Female

E. WATSON
Prompt—Efficient

RUBBISH REMOVAL

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

By Day, Month or Load
If

Brooklyn.
HYacinth 3-8375 
666 Hancock St.

WATERPROOFING
Painting & Caulking. Steam 

Cleaning. Brick & Stone Point
ing. Guaranteed work at low 
prices.

QUALITY BUILDING 
MAINTENANCE CO.

8602 Ridge Blvd., Brooklyn.
BE. 8-0472.

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.

Johln Kraus, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

VICTORE TELEVISION
Garantuoti pataisymai visokių 

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

86—2nd Avė., prie E. 5th St.
N. Y. C.

GRamercy 5-1755.

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos.. 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto. 
Kiekvienas pakas apdraudžiamas.

Mūsų klientų patogumui, mes turime Įvairių aukščiausios kokybes medžiagų prieinamomis kainomis. 
Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.

NEWARKO RAŠTINĖ ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RAŠTINĖ ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 

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

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

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

11601 Jos. Campau Ave. 
Detroit 12, Mich. 
TO'vnsend 8-0298

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

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

OPERATORĖS. Geros algos, pui
kios darbo sąlygos, nuolatinis (dar
bas. Patyrusioms. Dviem ir diena 
adata operavimas. PERFECTION 
GARMENT CO., 52-02 103 St./ Co
lona. NE. 9-5350. ■

(6(6-68)

Business Opportunity

PARSIDUODA
PARKING LOT 25x100

Kaina $5,500
Williamsburg

Šaukite po 6 P. M. 
EV, 8-3975

(66-69)

REAL ESTATE

LAURELTON 
$25,990 7

Merrick Rd. Į šiaurę. /W1
STANICK HOMES, INC.

Statytojų išpardavimas. 2 pusiau 
atskirti mūriniai, 2 šeimom namai. 
Nužeminta kaina. Garadžius, nuo 
gatvės įėjimas į 4 kambarių apt. 
Ant 2-rų lubų 6 kamb., 3 miegr.

i Abiejuose erdvios virtuvės, gesas 
karštam vandeniui. Gera įeiga. Ide
ališka vieta, visi patogumai. Staty
tojas ant vietos. 233rd St.-Merrlck 
Rd. Arba šaukite A. J. Panzarella. 
241-20 So. Conduit Ave. LA. 8-5551.

(66-68)

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)

Graaiitevilie. 4 na. senumo namas. 
4 miegrūmiai, Cape Cod. Didelis sa- 
lionas, virtuvė iš pusių medžio: ga
radžius. Aluminiai langai su sie
tais. Didelis plotas. $17,500. GI. 
2-8572. GI. 8-8063. SA. 7-2927.

(66-68)

Port Chester. 8 kamb. nenaujas 
namas. Gerame stovyje. Gera vieta. 
Gražiai apaugta žalumynų; 50’-x 100’ 
plotas. Visi patogumai. Divonai nuo 
sienos iki sienos. 4 miegrūmiai, po
ilsio kamb. IV2 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 miegrūmiai, 
2 vonios, salionas, valgomasis ir 
virtuvės kambariai. 100 x 100, gra
žus daržas, aptvertas, 4 m. 4 % % 
mortgičius. PY. 8-4407. (66-68)

hlATTHEWAj
BU YUS

•• (BUYAUSKAS) L■ •

:: LAIDOTUVIŲ ••
:: DIREKTORIUS ;•

<>

• • Newark 5, N.J. ;;
•• M Arket 2-5172 j j

:■ 426 Lafayette St. L
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