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Įvyko geras ir ūpingas L. L.
Draugijos suvažiavimas

Vakaru prekyba su 
Rytu šalimis

Rašo R. Mizara
Laisvės naudai piknikas, 

Įvykęs liepos 4 dieną Montel- 
los lietuviu parke, pavyko vi
sais žvilgsniais, žmonių buvo 
daug, nuotaika gera.

Trys autobusai atvežė Naš- 
vės, Lowel'io, Lawrenciaus, 
Haverhiilio ir Bostono publi
ką; buvo svečių iš tolimų ko
lonijų.

Tek<> šnekėtis su daugeliu 
žmonių, mūsų laikraščio skai
tytojų : visi sako, jog jiems 
daug geriau patinka Laisvė, 
einanti du kartu per savaitę, 
negu seniau, kai ėjo penkis 
kartus.

Daug gerų draugų ir drau-Nj j kitas šalis daugiau fab- 
gių pasimokėjo prenumeratą į rjkinių dirbinių, taipgi fak- 
už Laisvę; daugelis jų šutei-kad draudimas nesulai
kė laikraščiui dovanų. .................

Didelis ačiū jiems!
Taipgi tenka nuoširdžiai 

padėkoti pikniko rengėjams, 
visiems, kuiie piknike sunkiai 
ir gerai dirbo, aptarnaudami 
publiką: dėkojame skaitlingai 
publikai už atsilankymą į mū
sų metinę šventę, į pikniką!

•
Su liepos mėnesio pradžia 

paštas atnešė keletą Įdomių 
laiškų, žurnalo “Pergalės” nr. 
5 ir vieną lauktą knygą.

Senas Vincas apdovanojo 
v^iane knyga, šiemet išleistą 

^Lidtuvoje.
Tai labai dailiai išleista kny

ga, kurią paruošė Ant. Vai- 
vutskas, buvęs pietamerikietis, 
o dabar gyvenąs Vilniuje.

“Gyvenimo verpetuose” ši 
knyga pavadinta, ir joje telpa 
16-ka Seno Vinco apsakymų, 
taipgi ir autoriaus atsiminimų 
pluoštas. Knyga turi 376 pus
lapius; telpa S. Vinco nuotrau
kų, o viršelį piešė dailininkas 
P. Rauduvė.

žodžiu, knyga meniškai alt- 
likta, miela paimti į rankas.

Įžanginiame žodyje A. Vai- 
vutskas sako :

“Ir štai Seno Vinco knygos 
pradeda vaikščioti po Lietuvos 
miestus ir kaimus, kaip kadai
se pats autorius vaikščiojo po 
juos jaunas būdamas...”

Tenka pasveikinti draugą 
. Vincą su pirmąja jo knyga, 

pasirodžiusia mūsų tėvų žemė- 
■*je! Didžiuotis gali ne tik pats 

autorius, o ir visa pažangioji 
Amerikos lietuvių visuomenė, 
su kuria jis praleido didesnę 
savo amžiaus dalį, kuri Vincą 
myli ir gerbia!

Žurnale “Pergalėje” prade
dama spausdinti žymaus Lie
tuvos rašytojo A. Venclovos 
romanas “Gimimo diena.”

Ką gi reiškia gimimo die
na? Tai reiškia gimimą tary
binės santvarkos Lietuvoje.

Kadaise pats A. Venclova 
rašė, kad šis veikalas veikiau
siai išeis trijuose tomuose — 
tai bus kapitalinis veikalas, 
vaizduojąs bene patį svarbiau
sią mūsų tautos istorijoje lai
kotarpį.

žinant A. Venclovos erudici
ją ir talentą, žinant jo pri
tyrimus, galima drąsiai saky
ti, kad šis veikalas susilauks 
gražiausios ateities. '

^Lietuvos rašytojai pasiryžo 
s^avo Veikalais atvaizduoti 
svarbias Lietuvos gyvenime 
epochas:

Washingtonas. — Valsty-ikė socialistinių šalių pro
bes sekretorius Dulles ko n- greso. Pasaulinė paroda 
ferencijoje su spaudos at-'Prūselyje tą aiškiai parodė, 
stovais pripažino, kad Va-| . - XT * .
, . . 1 1 t ’ , , Europines NATO valsty-karai jau ves daug platesne , - • , • •_ i / ! bes reikalauja nuimti em-prekvba su komunistinėmis . z . ■. . .šalimis jbargo (draudimą) bent nuo

T/.J‘ i i-i • - - 4.- 1 pusės iki dabar draudžiamuKiti valdiški žmones ati- J i t • i i i • .
dengė United Press žinių lnev$V dl (ay#Lb J b a?.P'e . i i t) -.A masinu, mašinoms daliu,agentūrai, kad Paryžiuje , , . . . ... r’• i math • i e techniniu įrengimu, žaliųjų įvyko NATO nariu konfe- L / ,,te‘ J ... n • i j i medziaeu ir tt.rencija. Pasirodo, kad Eu-| 
ropos valstybės reikalauja1 Kartu p a a i š k ė j o, kad 
panaikinti prekybos apribo- Jungtinės Valstijos, su'Dul-Į 
j imą su Tarybų Sąunga, lesu priešakyje, 
Kinija ir kitomis 
respublikomis.

Prie to jas veda 
sumažinti nedarbą

SU
liaudies

reikalas 
ir išvež-

Libane vyksta 
žiaurūs mūšiai

Beirutas. — Valdžios tan- 
| kai ir amerikiniai “jet” 
lėktuvai atmušė druzų par
tizanus nuo Beiruto. Bet 
Chamouno valdžia laukia 
naujų atakų. Sukilusios 
liaudies daliniai jau valdo 
tris šalies ketvirtadalius.

Liaudies armijos dalinių 
vadas Jublattas pareiškė, 
kad jeigu tik Amerika, An
glija ar Francūzija iškels 
savo armijas j Libaną, tai 
visi arabai kovos prieš in- 
terventus. Jis taipgi sakė, 
kad tada libaniečiai kvies 
sau į pagalbą iš kitų šalių 
laisvanorius.

A. Gudaitis-Guzevičius su
kūrė du didžiulius romanus— 
“Kalivo Ignoto teisybe” ir 
“Broliai” — vaizduojan č i u s 
1918-1920 metų kovas už ta
rybinę santvarką Lietuvoje.

V. Mykolaitis-Putinas jau 
rašo antrąjį “Sukilėlių” tomą, 
vaizduojantį 1863 metų suki
limą Lietuvoje.

Savo romanui lyg ir įvadą A. 
Venclova pasirinko ištrauką iš 
nemirštamo amerikinio po
eto Walt Withmano kūrinio.

Beje, rašytojas J. Baltušis 
praneša, kad jau atiduota 
spaustuvei pažangiųjų ameri
kiečių lietuvių poetų rinktiniai 
eilėraščiai. Knyga bus gata
va už mėnesio.

O su šių mqtų pabaiga Vil
niuje išeis L. Prūse i k os knyga, 
“Atsiminimai ir dabartis.” Gi 
sekamais metais ten pat išeis 
iš spaudos A. Bimbos knyga 
“Amerikos Darbininkų klasės 
istorija.’

Beje, girdėjau, kad šiemet 
Lietuvą aplankys Dr. A. Mar
ge r i s.

Vienas žymus Argentinos 
lietuvių veikėjas rašo:

“Mūsų kontinente—Argen
tinoje—politiniu atžvilgiu da
lykai pakrypo į gerą pusę...’

Su gegužės mėn. 2 d. Argen
tinos Komunistų partija pra
dėjo leisti dienraštį “La Horą,’ 
sako laiško autorius. Dienraš
tis turi didžiulį pasisekimą 
darbininkuose.

nori kuo 
mažiausiai palengvinti pre
kybą, nepaisant, kad Jung
tinėse Valstijose viešpatau
ja nedarbas. Dulles prisi
pažino, kad bus embargo 
nuimtas nuo tokių dalykų, 
kuriems jis yra priešingas.

Alaska jau bus 
49-ji valstija

Washingtonas. — Senato 
nariai 64 balsais prieš 20 
nutarė, kad Alaska būtų 
4 9-o j i valstija. Kiek pir
miau Atstovų Butas tokį 
pat tarimą padarė.

1867 m. Amerika Alaską 
nupirko nuo Rusijos. Ji iki 
šioj buvo tik su teritorinė
mis teisėmis.

Alaska yra milžiniškas 
571,065 ketvirtainių mylių 
kraštas ir labai turtingas 
gamtiniais turtais. Ji bus 
didžiausia valstija.

. ATSTOVŲ BUTAS IR . 
PAGALBA DĖL NATO
Washingtonas? — Prezi

dentas Eisenhoweris reika
lavo iš Kongreso, kad 
NATO nariu pagalbai pa
skirtų $3,950,000,000. Atsto
vu butas sumažino sumą 
$600,000,000.

Prezidentas kreipėsi j At
stovų butą persvarstyti ir 
duoti jo reikalaujamą su
mą, nes “numušimas suda
ro pavojų”. Atstovų butas 
antru kartu 253 balsais 
prieš 126 patvirtino savo 
pirmesnį nutarimą.

BRAZILIJA TURĖS 
NAUJĄ SOSTINĘ

Brasilia. — Miestelis 
Brasilia bus naujoji šios ša
lies sostinė. Virš 30,000 dar
bininkų dirba prie statymo 
valdiškų namų ir kitų pa
statų.

Šalies prezidentas Ku- 
bitschekas, užsienio diplo
matai ir kiti pareigūnai 
buvo atvykę, kada buvo pa
dėtas “Aušros Palociui” 
kertinis akmuo. Brasilia 
miestelis yra apie 800 my
lių nuo jūrų.

Varšuva. — Mirė profe
sorius Dr. Rafal Tauben- 
schlag, Varšuvos universi
teto istorijos dėstytojas.

Istanbu'lis. — Turkijoje 
puola kairaus nusistatymo 
žmones, kaipo komunistus, 
ir masiniai areštuoja.

“Laisvei einant į spaudą 
gavome iš Lietuvių Litera
tūros Draugijos suvažiavi
mo nuo jos darbuotojo A. 
Bimbos, sekamą telegramą:

L:.etuvių Lite r a t ū r o s 
Draugijos suvaži avimas 
buvo labai pasekmingas. 
Nutarė ir toliau leisti kny
gas ir žurnalą “šviesą”. Nu
tarė, kad Draugijos Centra- 
lin's Komitetas ištyrinėtų 
galimybę pasiuntimui dele
gacijos į Lietuvą. Kreipiasi 
į Jungtinių Valstijų vald

Buriuos komunistai
stoja už

Rangoon.—1947 m. Bur
ma atgavo savo tautinę ne
priklausomybę. Nuo 1612 
metų Burmos gyventojai 
buvo britų imperijoje. Ji 
yra didelė šalis, užima 261,- 
790 ketvirtainių mylių, turi 
per 20,000,000 gyventojų. 
Ji randasi prie Indijos did- 
jūrio. Sausumoje susieina 
su Indija, Kibi ja ir Thai- 
landu (Siamu).

Šalyje dar vis nėra ramu
mo, nes britai ir kiti impe
rialistai kišasi į vidaus rei
kalus. Dabar vyriausybei 
vadovauja Antifaši s t i n i s 
Liaudies Frontas, su prem
jeru U Nu priešakyje. Ši 
partija nėra tvirta organi
zaciniai ir politiniai. Ją su
daro atskiros partijos ir pa
vieniai žmonės. Bet ji turi 
apie 1,000,000 narių.

Vėlesniu laiku karinė są-

Svarbūs Aukščiausio 
Teismo nutarimai

Washingtonas. — Aukš
čiausias Teismas atmetė 
Alabama valstijos reikala
vimą iš negrų organizaci
jos NAACP $100,000 “atly
ginimo už nuostolius”.

Aukščiausias Teismas 5 
balsais prieš 4 nutarė, kad 
New Yorko mieste, požemi
nių traukinių konduktorius 
ir Philadelphijoje mokyto
jas neprasikalto prieš kons
tituciją, kada jie nesutiko 
atsakyti, ar priklauso prie 
komunistinių organizacijų 
ar ne. Todėl jie negali būti 
pabalinti iš darbo.

IŠSKRIDO MOISEJEVO 
ŠOKĖJŲ GRUPĖ

New Yorkas. — Iš In
ternational orlaukio išskri
do tarybinių šokėjų Moise- 
jevo grupė. Jų pasirodymas 
Amerikoje sukėlė daug sen
sacijų. Jų parengimus lan
kė virš pusės milijono žmo
nių. Kada buvo užklausti, 
ar jie norėtų vėl atvykti į 
Ameriką, tai Moisejevas jų 
vardu atsakė: “Su mielu 
noru.”

Pekinas. — Kinų spauda 
kietai kritikuoja titojistus. 

žią, kad sunormalizuotų 
santykius su Lietuva, ir į 
Kongresą, siūlydamas nu
mušti taksus kovai prieš 
nedarbą.

Suvažiavimas ragina 
LLD Centralinį Komitetą 
sudaryti planus išleidimui 
progresyvių Amerikos lie
tuvių istorijos. Suvažiavi
mas šaukiasi į visus narius 
ir kuopas sutvirtinti Drau
giją. Jis gavo daug, daug 
sveikinimų ir aukų. Plačiau 
bus parašyta vėliau.

vienybę
junga (The Southeast A- 
sian Treaty Organization) 
daro spaudimą į Burmą, 
kad ją įtraukus į savo ak
tyvią veiklą. Bet dabartinė 
Burmos vyriausybė tą są
jungą skaito didžiausiu ša
liai pavojumi.

Premjeras U Nu pasiūlė 
legalizuoti Komunistų par
tiją, jeigu jos kariniai da
liniai pasiduos. Komunis
tai sutinka bendrai ginti 
šalį. Jie sako: “Mūsų gink
luotos jėgos visada gynė ir 
yra pasirengusios ginti savo 
šalį.” Jie siūlo, kad jų 
ginkluoti daliniai, kuriuose 
yra apie 15,000 vyrų, būtų 
priimti į Burmos armijos 
dalinius, kaip buvo padary
ta Laose. Dabar tarpe 
premjero U Nu ir komunis
tų atstovų eina derybos.

Kinija ketina 
paimti Taiwaną

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė pareiškė, kad jei
gu Jungtinės Valstijos bė
gyje 15 dienų ■ nepanaujins 
atstovų pasitarimams Gene- 
voje, tai Kinija skaitys juos 
baigtus. Tie pasitarimai 
eina nuo 1955 metų.

Kinija sako, kad JAV pa
sitarimus naudoja priedan
gai Čiang Kai-šeko viešpa
tavimo Taiwano saloje. Ki
nijos pareiškimas tarp, kit
ko sako: “Kinijos liaudis 
yra užtektinai tvirta, kad 
atsiimti Taiwano salą, ir 
jokia jėga mūs nuo to nesu
laikys.”

Už SAUGIUS
ORO KELIUS

Washingtonas. — Civili
nės Aviacijos Komitetas 
pateikė Kongresui pasiūly
mą, kaip padaryti saugius 
lėktuvams kelius. Dabar į 
dieną yra po tris lėktuvų 
nelaimes. Siūlo, kad nusta
tyti karinių lėktuvų skrai
dymo aukštį, nes nelaimės 
įvyksta dažniausiai iš jų 
pusės.

Elizabeth, N. J. — Mirė 
inžinierius Alonzo Flack, 
73 metų.

Geneva. — Prielankioje 
dvasioje prasidėjo Rytų, ir 
Vakarų specialistų konfe
rencija dėl būdų susitari
mui atominių ginklų ban
dymų. Konferencios pra
džioje abiejų pusių specia
listai “padėjo į šalį” poli
tinius, skirtumus, idant su
radus kelią susitarimui.

Iš Vakarų pusės už Ang
liją, Francūzija, Kanadą ir 
Jungtines Valstijas kalbė
jo amerikietis Dr. Fisk. Jis 
pareiškė, kad jis kalba vi
sų keturių šalių vardu ir 
pasitiki, kad “konferencija 
atliks tą istorinę misiją,” 
kuriai ji sušaukta.

D r. Evgeni jus FedoroVas 
kalbėjo už Tarybų Sąjun-

Jau sudegė JAV 
“Explorer” III

Washingtonas. — Sudegė 
Amerikos armijos “Explor
er” III. Jis 'į erdves buvo 
iššautas kovo 26 dieną. Šis 
mėnulis nuo pat pradžios 
ėmė “kreivai eiti” aplink 
žemę. Jis svėrė arti 31 sv.

I Dabar aplink žemę ke
liauja du Amerikos ir vie
nas Tarybų Sąjungos paly
dovai. Amerikos “Van
guard” I sveria biskį dau
giau 3-jų svarų, o “Explor
er” I — virš 30 svarų. Ta
rybinis Sputnikas III sve
ria arti 3,000 svarų.

TSRS UŽPROTESTAVO 
PRIEŠ KURSTYMUS
Maskva. — Tarybų Są

jungos Užsienio ministras 
Gromyko užprotestavo prieš 
Jungtinių Valstijų Genera
linio prokuroro Rogers 
kurstymus. Kaip žinia, bir
želio 21 d. Chicagoje Rogers 
sakė, būk “TSRS nenori 
taikaus sugyvenimo” ir 
“rengiasi užpulti Ameri
ką.” Gromyko sako, kad tai 
“tuščias prasim a n y m a s , 
kurstymas žmonių ir palai
kymas ‘šaltojo karo’.”

ĮVYKO KOMUNISTŲ 
KONFERENCIJA

Berlynas. — Čionai atlai
kyta ‘ Europos komunistų 
partijų konferencija. Da
lyvavo atstovai nuo: Fran- 
cūzijos, Danijos, Anglijos 
Italijos, Hollandijos, Norve
gijos, Austrijos, Švedijos. 
Lenkijos, Čekoslovak i j o s. 
Šveicarijos, abiejų Vokieti
jų, Tarybų Sąjungos ir kitu 
šalių. Svarbiausias tikslas 
—kova už taiką.

INDONEZIJA JAU 
NUBAUDĖ PRIEŠUS
Jakarta. — Indonezijos 

parlamentas nutarė atimti 
pilietybę nuo visų tų, kurie 
vienaip ar kitaip susidėjo 
su sukilėliais ir dabar yra 
pabėgę į užsienį. Jų nuo
savybės paimtos šalies ži
nion.

gos, Lenkijos, Čekoslovaki
jos ir Rumunijos delegaci
ją. Jis nurodė, kaip didelį 
pavojų žmonijai sudaro ga
minimas atominių ginklų ir 
jų bandymai. Jis sakė, kad 
pirmiau tūlų valstybių po
litikai norėjo tą nuslėpti 
nuo žmonių, bet viso pa
saulio mokslininkai nuola-
tos kėlė ir kelia tą klausi
mą, išaiškindami atominių 
ir hidrogeninių bombų bai
sią grėsmę visai žmonijos 
civilizacijai.

Fedorovas išreiškė viltį, 
kad Vakarų mokslininkai, 
suprasdami atominio karo 
baisų pavojų, dirbs sutarti
nai su Rytų delegacija nu
galėjimui tų kliūčių, kurios 
stovi prieš susitarimą.

Atidarė 3^000 myliu 
“Jūrų kelią”

Massena, N. Y. — Ant
radienį oficialiai atidarytas 
beveik 3,000 mylių ilgio 
“Jūrų kelias.” Jį taip vadi
na, .nes per St. Lawrence 
upę jis sujungė Didžiuosius 
ežerus ir į juos įtekančias 
upes su Atlanto vandenynu.

Per kelis metus Jungti
nių Valstijų ir Kanados in
žinieriai ir apie 30,000 dar
bininkų dirbo prie statymo 
užtvankų, paruošimo kana
lo Vagos, gilinimo upės ir 
ežerų. Nors “Jūrų kelias” 
oficialiai jau atidarytas, 
bet visi rengimo darbai bus 
baigti tik 1959 metais.

PASTATĖ ILGIAUSIĄ 
PASAULYJE TILTĄ
St. Ignace, Mich. — Jau 

atidalytas Mackinac tiltas, 
kuris Jungia Michigano 
valstiją su jos šiaurine da
limi. Tiltas nutiestas per 
Mackinac pertaką tarp Hu
ron ir Michigan ežeru. Šio 
tilto pakabinamoji dalis tu
ri 8,614 pėdų, tai ilgiausia 
pasaulyje. Tiltas kainavo 
$100,000,000.

PASMERKĖ REAKCINĮ 
KALIFORNIJOS ŽINGSNĮ

Washingtonas. — J A V 
Aukščiausiasis Teismas 7 
balsais prieš 1 atmetė Ka
lifornijos valstijoje pasiūly
mą, kad norinti gauti tak- 
sų paliuosavimą turi atlik
ai “ištikimybės priesaiką.” 
Aukščiausiasis Teismas pa
reiškė, kad toks Kaliforni
jos valstijos žingsnis yra 
orieškonstitucinis.

AUTO NELAIMĖSE 
ŽUVO 350 ŽMONIŲ

New Yorkas. — Per tris 
dienas sąryšyje su Nepri
klausomybės švente auto
mobilių nelaimėse žuvo 350 
žmonių, o kelis kartus dau
giau buvo sužeistų. '

Inžinieriai ir policija da
ro išvadą, kad ant kelių bu
vo ne mažiau 20,000,000 
automobilių.

I 
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FRANCŪZIJOJE premjero vietoje atsistojo gene
rolas Charles De Gaulle. Tai bus asmeninė diktatūra; 
parlamento sutikimu, per šešis mėnesius jis vienas val
dys šalį ir darys reformų.

De Gaulle į šią poziciją pastatė reakcinių generolų 
sukilimas Alžyre prieš buvusią Francūzijos valdžią. 
Francūzijos liaudies griežta kova neleido įvesti fašisti
nės diktatūros.

Bet respublikos gyvybei pavojus dar nepraėjo, nes 
reakcininkai daro spaudimą į de Gaulle, kad jis taptų 
asmeniniu diktatorium. Kol kas de Gaulle nesutinka su 
reakciniais generolais ir daro žingsnių jų suvaldymui.

Sunku pasakyti, kuo šis “bandymas” pasibaigs. “De
mokratinė” buržuazija pataikauja reakcijai, ką parodė 
prezidento Coty ir buvusio premjero Pflimlino pasiel
gimai. Laike perdavimo neribotos galios de Gaulliui 350 
parlamento deputatų balsavo už, o 163 prieš. Komunis
tai stovėjo prieš jo asmeninę diktatūrą, socialistai susi
skaldę pusiau.

ITALIJOJE birželio 1-2 dd. įvyko parlamentari
niai rinkimai. Krikščionys demokratai pasiliko valdžio
je, nes iš 590 parlamento narių jie turi 375. Jie turi dau
gumą ir Senate.

Pakilo komunistų ir kairiųjų socialistų balsai, o nu
puolė dešiniųjų socialistų, monarchistų ir fašistų. Ko
munistų partija gavo 6,700,000 balsų, tai yra, 22.7 proc. 
visų balsavusių, ir parlamente turės 140 atstovų. 1953 
metais ji buvo gavusi 6,122,633 balsus. Išeina, kad jos 
balsai daugiau įįaip puse milijono padidėjo.

Kairieji socialistai gavo 4,198,522 balsus. Išvakarė
se rinkimų jie atmetė komunistų pakvietimą į bendrą 
frontą. Jeigu jie būtų priėmę pasiūlymą, tai abidvi par
tijos būtų dar daugiau gavę balsų.

•

TAIKOS REIKALAI. Varšuvos Apsigynimo Sąjun
ga užgyrė Tarybų Sąjungos ir liaudiškų respublikų ar
mijų mažinimą. Ji pakvietė NATO narius pasirašyti 25 
metams sutartį, kad abiejų sąjungų nariai nekariaus 
vieni prieš kitus.

Sukamo, Indonezijos prezidentas, griežtai pasmer
kė Amerikos ir Anglijos atominių ir hidrogeninių bom
bų bandymus. Jis. užgyrė Tarybų Sąjungos sulaikymą 
bandymų ir ragino kitus pasekti ją

Amerikoje įvyko Presbyterijonų bažnyčios atstovų 
suvažiavimas, kuris atstovavo 4,000,000 tos religijos 
žmonių. Jis griežtai pasisakė prieš atominių ir H-bom- 
bų bandymus.

Jungtinių Valstijų vyriausybę taikos reikalais kri
tikavo buvęs bankininkas ir knygų autorius James P. 
Warburgas. Jis sakė, kad dabartinė mūsų politika “su
bankrutavo ir sudaro civilizacijai pavojų”.

LIBANAS. Artimuosiuose Rytuose taikai pavojų 
sudaro įvykiai Libane. Ten liaudis masiniai sukilo prieš 
dabartinę valdžią, kuri, negalėdama pasmaugti sukili
mo, sudarė sąlygas užsienio intervencijai.

Jungtinė Arabų Respublika ir įvairios arabų orga
nizacijos pareiškė, kad ginklu kovos prieš intervenciją. 
Tarybų Sąjungoje spauda rašo, kad jeigu bus interven
cija Libane, tai gal iš TSRS savanoriai vyks liaudžiai 
pagelbėti.

NEDARBAS AMERIKOJE nesumažėjo. Nors, bir
želio pradžioje buvo paskelbta, kad 216,000 nuimta nuo 
nedarbo apdraudos, bet tuo pat kartu pasirodė, kad 
120,000 pareikalovo pašalpos. Ekonomistai ir tyrinėto
jai mano, kad. bedarbių šalyje yra per 6,000,000.

Daug ekonomistų ir stambių biznierių pasisakė: no
rint mažinti nedarbą, tai, greta viešų darbų, valdžia tu
rėtų numušti taksus, Taksų numušimas pakeltų žmonių 
perkamąją jėgą.

_  •

AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SPRENDIMAI. Perei
tąjį mėnesį JAV Aukščiausiasis Teismas padarė visą ei
lę svarbių sprendimų liaudies ir demokratijos, naudai. 
*. Jis nutarė 5 balsais prieš 4, kad Valstybės sekreto
rius neturi teisės neišduoti piliečiams pasportų, pasire
miant tų piliečių priklausymu kokioms nors organizaci
joms ar jų įsitikinimais. Kongresas nėra davęs Valsty
bės departmentui tokios teisės.

. . Teismas, 6 balsais prieš 3, atmetė valdžios reikala
vimą deportuoti Frank Bonerrį, kurį valdžia kaltino 
prigulėjime komunistų partijai, pirm to, kai jis antru 
kaitų atvožiavo į Ameriką.

Teismas, 7 balsais prieš 2, nutarė, kad policija ne
turi teisės be “warranto” veržtis į žmonių gyvenamus 
namus. Teisėjas Brennan pareiškė: “Kiekvieno žmo- 

< gaus butas yra jo tvirtovė... nepaisant ar žmogus yra 
geras, ar blogas. Jo namai yra apsauga nuo priešįstaty- 
miškų įsiveržimų.

•Kiek mes žinome, eilėje miestų pas pažangius lietu- 

t .. - '

SLA BRUOŽAIi

vybe, tai buvo visiems aiš
ku.

Jau pirmesniuose s e i- 
muose minima vadovybė 
sudarydavo didžiumą tik 
suspendavimu bent kelių 
pažangių delegatų, iškepda
mi prieš juos nors ir inepa- 
matuotus skundus., o tam jų 
geriausioji kozyrė buvo, 
tai mandatų komisija. Jie 
tą pačią metodą siekėsi pa
naudoti ir 36-me Seime. Bet 
progresyviai turėdami dele
gatų didžiumą, reikalavo 
bent vieną iš jų tarpo skirti 
į mandatų komisiją. Tačiau 
prez. Gegužis ir ko. pasi
rinko geriau su policijos 
pagalba išmėtyti didžiumą 
Seimo delegatų, negu įleis-

William Lu msden
Liepos 6, 1930 m., Wil- 

liamas Lumsdenas iš Ros
lyn, Washington, trakto
riaus priepuolyje neteko 
kairės rankos. Wiliamas 
ketvirtas iš eilės toje, šei
moje netekti kairės rankos 
nelaimėje. Jo prosenelis, se
nelis, tai yra tėvo tėvas ir 
jo tėvas neteko kairių ran
kų, kuomet buvo to paties 
amžiaus kaip ir Williamas!

Pastaruoju laiku S.L.A. 
organe “Tėvynėje” telpa 
nemažai istorinių ištraukų 
iš praeityje buvusių seimų 
eigos. Jas sekant matosi 
pergyventa įdomių dalykų. 
Taipgi matoma ir kontras
tų tarpe pirmesniųjų S.L.A. 
veikėjų ir dabartinių. Ko 
pirmesinieji siekėsi, tai tą 
dabartiniai paneigia. Pa
vyzdžiui: S.L.A. 21mame 
Seime, įvykusiame 1906 me
tais Chicagoje, tarpe kitų 
įnešimų, buvo įnešimas pa
skirti $1000 revoliuciniam 
judėjimui Lietuvoje. Pagir
tinas tai buvo žygis ir, su
prantama, juom didžiavosi 
tų laikų vadovybė. Bet kuo
met įvyko lauktoji revoliu
cija ir nušlavė ne tik cariz- j ti vieną žmogų į mandatų 
mą, bet ir smetoninį fašiz-! komisiją. O to viso pasek- 
mą, tai mūsų dabartiniai mės jau žinomos. Įš S.L.A. 
S.L.A. vadovai gvoltu rėkia tapo pašalinta virš 4 tūks- 
ir tiG'tina vėl savo iždą ir tančiai narių, ir, reikia pa- 

kad1 sakyti, kad tai veikliausių 
Susivienijimo narių. Ir ne
žiūrint, kad tie nariai, išei
dami, paliko ten sudėtą 
jų turtą, S.L.A. nė kiek ne
praturtėjo. Po to, netrukus 
sekė kitos ligos, teko pra
vesti konversijas, visi na
riai turėjo pasirinkti vieną

I iš dviejų: ar pasikelti savo 
duokles, ar sumažinti savo 
apdraudą. Tas irgi išstūmė per visą gyvenimą mylėjo 
nemažai narių. O taipgi ir tris dailės:

savo sekėjų kišenes, 
sukelti kontrrevoliuciją. Ar 
ir šios vadovybės siekiai iš
sipildys, reikia labai abejo-

ligos patalpas prisiėjo iki 
pusės sumažinti.

Nepasisekimų pasitaiko vi-

Kas įvyko 1906 metų ir 
pirmesniuose seimuose, tai 
palieka kaipo istorija, nes 
reikia abejoti, ar yra beli- į 
kęs bent vienas, tų seimų 
dalyvis, kuris galėtų kon- 
testuoti jų eigos teisingu
mą. Bet kuomet aprašo 36- 
to seimo eigą, įvykusio 1930 
m., irgi Chicagoje, kurio 
dalyvių dar desėtkai randa
si gyvųjų tarpe ir gerai at- sose organizacijose, bet tuos 
mena tą įvykį ir žino gerai nepasisekimus išlyginti 
ten įvykusios suirutės kai- visuomet pavyksta geriau, 
tininkus, tai stebėtis reikia I kur viršūnės skaitosi su di- 
iš tokio istorinių dalykų iš- džiumos narių norais ir sie- 
kraipymo.. Jie sako, kad ta- kiais.
me seime suįrutę sukėlė! Skaitlinėse irgi matome, 
komunistų partija. Tai jau į kad kas nors numerius su- 
labai senas ir nudėvėtas maišė: Viso delegatų buvo! 
užmetimas. Ar ten buvo nepilnai 300, o išmeluos 
tarpe nepasitenkinusių Ge- 180 delegatų,, jie gyrėsi sei- 
gužio vadovybe komunistų, , mą pradėję su 307 delega- 
niekas nežino, bet kad buvo I tais! Iš kur jie atsirado, ne- 
nepasitenkinimo įvairių pa-| pasako, 
žvalgų nariuose tokia vado- . , J. šidaras

Darbininkų Sveikata

Thomas Jeffersonas — 
trečias prezidentas

Jeffersonas buvo trečias 
konstitucijinis Jungt. Vals
tijų prezidentas. Jis buvo 
trečias šeimoje Thomas, 
trečias tėvų sūnus, ėjo į 
tris mokyklas, parašė Ne- 
prigulmybės Deklarac i j ą 
būdamas 33 metų, buvo pa
skirtas trečiuoju komisijo- 
nieriumi ir ištarnavo 3 me
tus kaipo trečias ambasado
rius Francijoje. Jis buvo 
trečias narys Washingtono 
kabinete ir trečias prezi
dentas Amerikos filosofiš
kos draugystės. Jis prarado 
prezidento vietą 1796 m.dėl 
trijų balsų. Jis neapkentė 
trijų dalykų: rojališkumo, 
ponybės ir fanatizmo. Jis

J. J. Kaškia/učius, M. D.

: architektūrą, 
piešimą ir muziką. Jo prisi
minimui, jis norėjo, kad bū
tų atmenamas dėlei trijų 
dalykų: kaipo tėvas Nepri- 
gulmybės Deklaracijos, kai
po tėvas Virginijos stovy- 
los, ir kaipo tėvas Virgini
jos universiteto. Jo gyveni
mo siekis buvo:

“Gyvenimas, laisvė ir sie
kimas laimės”.

Jeffersonas buvo visapu
siškas amerikietis. Jis buvo 
botanistas, kareivis, advo
katas, keliauninkas, opera
cijų darytojas, ekonomis
tas, poetas, išradėjas, bu- 
davotojas, auklėtojas, che
mikas, inžinierius, astrono
mas, zoologas, natūralistas 
ir keleto kitų mokslo šakų 
žinovas, bet dėlei vietos 
stokos visus čia suminėti 
būtų perdaug.

Kasdien eik pasivaikščioti
Yra daug veiksnių, nau

dingų sveikatai pataisyti. 
Vienas tokių sveikatai rei
kalingų faktorių yra kas
dieninis pasivaikščiojimas. 
Deja, čia, Amerikoje, šitas 
puikus įprotis visai išėjęs iš 
mados. Automobiliai, lėktu
vai, tramvajai viską čia su
gadino ...

Aš tiesiog stebiuos, vaikš
čiodamas gatvėmis: nieko 
nesutiksi, nepamatysi 
vaikščiojant. Tušti šaligat
viai, tik vaikiūkščiai pabė
gioja retkarčiais. O suau
gusių nematysi besivaikš- 
čiojant.

Ne taip būdavo mano lai
kais miestų gatvėse Lietu
voj, Latvijoj, Estijoj. Va
karais tokioj Mintaujoj 
(Jelgavoj) prasimušti šali
gatviais vargu būdavo. ’ Vi
si, kas gyvas, eidavo pasi
vaikščioti. O Amerikoj ša
ligatviai geri tik trumpam 
į krautuvę užbėgti. Vaikš- 
č i o j a n č i ų vien dėl pasi
vaikščiojimo nematyti. Už
mirštas, apleistas labai 
svarbus sveikatai palaikyti 
veiksnys.

Sučlribėhų pilni pakraš
čiai, tūno jie kambariuose, 
“taiso“ sveikatą, rūkydami, 

girkšnodami, o visiems to
kiems labai reikia eiti 
sivaikščiot — kasdien, 
tem ingai, ar saulė, ar lie
tus, ar sniegas.

Paprasta gimnastika ar 
šiaip namų apyvokos dar
bai, darbeliai —- nors ir ge
ras daiktas, bet pavaduoti 
pasivaikščiojimo negali. 
Juk kam kam pasivaikščio
jimas būtinai reikalingas: 
jis reikalingas pagyvenu
siems, senyviems žmonėms.

Vaikščiojimas gražiai iš
judina, išmankština raume
nis, pagyvina kraujotaką, 
padeda širdžiai ir visiems 
kūno organams. Vaikščio
damas, turi giliai kvėpuoti, 
daugiau gauni deguonies, 
to svarbiausiojo gyvybės 
palaikytojo ir nešėjo.

Perskaitęs šitą straipsniu
ką, broleli, nebesiteisink, 
nebeišsikalbinėk. Kada nors 
į pavakarę ir mauk gatvėn. 
Eik vikriai, žvaliai, kaip 
ant muštro. Po gerą pus
valandį sparčiai vaikščiok 
kas dieną. Jei atpratęs ar 
apsilpęs, tai pradėk iš leng
vo, palaipsniui. Ir kojos pa
sidarys stipresnės ir visas 
organizmas gaivesnis. Sa
vijautą pataisysi, sveikes
nis, ir darbihgesnis būsi ir 
ilgiau gyvensi.

pa- 
sis-

New Jersey gubernatorius 
William Franklin

Benjamino Fran k 1 i n o, 
garsiojo amerikiečio tikras 
sūnus William Franklin bu
vo Jungt. Valstijų išdavi
kas. Kuomet Benjamin 
Franklin daug prisidėjo su 
savo protu ir gabumais 
prie J. V. iškėlimo, tuo pa
čiu laiku jo sūnus, būdamas 
New Jersey valstijos gu
bernatorium, tapo Anglijos 
šalininku ir paskelbė, kad 
bus pakarti trys Amerikos 
patrijotai už nužudymą vie
no toriaus.

Williamas buvo areštuo
tas kaipo šnipas ir šios ša
lies laisvės priešas. Po dve^ 
jų metų iškalė j imo jis buvo 
deportuotas į Angliją. Ang
lija jį' priglaudė ir 
ant. viso gyvenimo 
pensiją.

William Temple
lin, išdaviko sūnus, nėjo tė
vo pėdomis. Jis buvo tikras 
pasekėjas tėvuko (grand
father). Jis 18 metų būda
mas buvo Benjamin Frank
lino sekretorius Francijoje 
ir daug pasidarbavo prie 
pakėlimo šios šalies gerbū
vio.

suteike
$9,000

Frank-

vius. buvo atsilankę slaptosios policijos narių, kurie būk 
tų “žmonių labui” su jais diskusavo politinius ir orga
nizacinius reikalus.

Jie tai darė nelegaliai, prieš įstatymus.
Tokius “Svečius” reikia paprašyti pasitraukti iš 

namų!

vo “Pede Pinkit” — pieštas 
su koja!

Belgijos ir Rusijos didžiū
nai carai jį globodavo ir di
džiausiai gerbdavo. N-et 3 
karaliai buvo tarpe jojo ar
timųjų draugų!

Felusas didžiuodavosi, kad 
karaliai ir didžiūnai, kuo- • fmet jį sveikindavo, kraty-j 
davo jo koją. Belgijos kara
lius Leopoldas II sakydavo, 
kad tai yra “šalčiausias ir 
maloniausias pasisveikini
mas.”

Jis ėjo į mokyklą kaip ir 
kiti vaikai jo metų, bet jis 
vaikšto ant rankų, nes jigk 
neturi kojų. Jis aukštąją/ 
mokyklą baigė 14 metų. Jis 
lošia beizbolę. Jis puikus 
plaukikas ir narstytojas.

Neturėjimas dalies kūno 
nekenkia jo sveikatai. Jis 
gali valgyti, ką tik jis nori. 
Jis nėra sirgęs nė vienos 
dienos.

Jis turi dvynuką * brolį, 
kuris yra visiškai norma
lus. Abudu gimė Baltimo
re je, Md., 1900 metų rug- 
piūčio 27 d.

Tai matote, kokie gam
tos prajovai. Ji žmogų nu
skriaudė kūniškai, bet atsi-ŽMOGUI AUGA

PLUNKSNOS VIETOJE mokėjo apdovanodama mil-'
BARZDOS

Uria Henkel iš Parson, 
Kansas, buvo sužeistas.

žinišku protu ir gabumais.
J. Bimba

Jam kulka nupiešė smakrą. v . » .» . „ 
Tai gydytojai žaizdą užlopė j rozemine jėgainė
nuo vištos gurklio skūra. 
Todėl dabar jam ir užaugo 
plunksnos,’vietoje barzdos.

Indijoje ruošiamasi sta
tyti stambiausią Azijoje po
žeminę hidroelektrinę, šios 
elektrinės statybai nereikės 
cemento ir plytų — ji bus 

kalna
gūbrio granite, iškirtus ■ 
šachtas vandeniui tekėti iiy 
patalpas mašinoms.. Už-1 
tvanka, perkertanti Koinos 
upę, sudarys kalnuose dirb
tinį ežerą apie 1 milijardo 
kubinių metrų talpos, iš ku
rio vanduo ir pateks į hid
roelektrinės turbinas. Pože
minė hidroelektrinė, kurios 
galingumas numatomas 500 
tūkst. kilovatų, tieks elekt
rą Bombėjaus, miestui, ku
rio pramonei labai trūksta 
anglies.

John Eck, baltimorietis, 
gimė be abiejų kojų, ir gy-
dytojai manė, kad jis gy-!irengta Sachiardi 
vens tik kelias valandas. 
Mat, jo kūnas be kojų buvo 
tik trečdalis normalaus kū
dikio. Bet Jonas išsilaikė ir 
tapo nuostabiausiu žmogum 
jo padėtyje visoje istorijo
je. Jis yra ekspertas ant 
rašomosios mašinėlės, akro
batas ir linksmintojas. Jis 
yra gabus dailvdė, orkestru 
vadas ir muzikos kompozi
torius, didelis juokdarys ir 
net ant ištemptos virvės 
vaikščiotojas ir puikiausias 
šokikas.

einame gatve, dasileidžiama prie masinių 
dirbame1 žudynių, deginimo gyvų 

žmonių krematorijų pečiuo
se, mėsinėjijno jų koncent
racijų stovyklėse, kalėji
muose bei nuovadose, ir viS* 
tai ne už kokius nors krimi- < 
nąliškus prasižengimus ar 
nedorybes, bet už idealiz
mą, už teisę gyventi ir 
siekti palaimos lygiai vi
siems žmonėms.

Atleistina būtų, jei • tie 
kriminališkai - sadist i š k i 
mėsinėjimai nekaltų žmo
nių būtų atliekami laukinių 

! barbarų, bet kaip tik prie
šingai: jie yra atliekami 
aukštai lavintų, civilizuotų 
žmonių, aukštosios kultūros 
gynėjų, giedančių “Hassa- 
nas ir Alleliujas” už broly- 

I bę, lygybę, demokratiją,

Laisvoji Sakykla
7 1VT O TV J? I S* gali tarpti ideališ- Iri v/ 11 Li 0 | kasis humanizmas ten, kur

Kada mes * 
važiuojame kur, 
fabrike ar meldžiamės baž
nyčioje, visur matome 
žmones... Mūsų akimis žiū
rint, jie visi atrodo vienodi, 
panašūs vienas į kitą. Žmo
nės iš prigimties taip, kaip 
bitės, skruzdės ar kiti gy
vūnai, būriuojasi, nori būti 
ir gyventi artimai vieni ki
tų, bendrauti. Vienok nuo 
pat žmogui žinomos seno
vės iki šių laikų, nuo bar
barizmo iki šiandieninio 
žmonijos išsivystymo: iš
naudojimas, kankin i m a i, 
tyčiojimasis ir užmušystės 
žmogaus žmogumi, nežiū
rint pažangos humanistinių 
mokslų, ne tik kad nemažė
ja, bet tobulėja, dauginasi. 
Juk didieji įkvėpėjai tiky-į 
bu, kaip tai: Konfucijus, 
Budha, Maižius, Mahome
tas ir Kristus, visi mokė 
žmones neužmušti, mylėti 
vieni, kitus, siekti teisingu
mo, tobulybės ir daugybės 
kitų prakilnių tezių atsieki- 
mui palaimos ir išganymo, kultūringą žmogų gretimai 
Kiekvienas iš jų turi mili- būti moralistu ir nuožmiu 
jonus ir milijonus pasekėjų,' sadistu ? Krik š č i o n y b e 

mums sako, kad tai darbas 
piktos dvasios. Marksistinė 
dialektika sako, kad turtas, • 
pinigai, privatinė nuosavy
bė, troškimas vadovybės, 
politinės galios ir garbės 
yra priežasčia visų tų nedo
rybių. Su siekimu turtų, 

lima suprasti tą aukotąją 
kultūrą su jos aukštais mo^f 
ralybės dėsniais, kuri yra 
kiauraio persisunkus bar- 
btrizmu, nuožmumu? i

Kas gi pamatiniai verčia I

• 11

pasiryžusių gyventi pagal 
jų nurodytas taisykles, vie
nok vardan tų humanizmą 
skelbusių vadų, vardan, jų 
idealizmo ir “dieviško pa
šaukimo” ir pasiaukavimo 
per jų pasekėjus išskersta,

nuskriausta ir iškoneveikta
individualiai ir masiniai ne- tiesa, marksistiniam pasau- 

; lyje bus susidorota ir su 
tas i laiku užmiršta, bet kaip gi 

su garbėtroškom ir siekė-

g

I 
I f

GAMTOS PR A JO VAI
Kazimieras Felusas (Ch. 

Felu) gimė Belgijoje (1830- 
1900) be abiejų rankų. Ta
čiau jis buvo vienas gabiau
sių ir garsiausių artistų 19- 
tame šimtmetyje. Jis nupie
šė daugelį gražiausių pieši
nių, po kuriais pasirašyda-

suskaitomi milijonai ž m o 
nių! Tas buvo seniau, 
tebesidaro ir šiandien.

Vakarų pasaulis, tai yra jais politinės galios, kokią 
krikščioniškasis pasaulis, 
didžiuojasi tobulumu savo 
humanizmo, idealizmo ir 
abelnai kultūros, įr tuomi 
pretenduoja į pasaulinę va
dovybę, trokšdami primesti 
visam pasauliui savo die
viškąją komediją, pasaulė
žiūrą ir demokratiją. Bet 

1

garantiją marksizmas ar 
bile izmas gali duoti, kad 
kelias bus pastotas ir žmo
nės perauklėti, kad liusno- 
riai susivaldys save ir vengs • 
ekscesų? Aš norėčiau su
tikti filosofą, kuris man 
išaiškintų, t r

ArejMt-

2 p.-Laisve (Liberty)—An trad., liepos (July) 8, 1958
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Balso chirurgija
Maskvos konservatorijos 

viename kambaryje stovi 
sudėtinga, toli gražu muzi
kos instrumentus neprime
nanti aparatūra. Tai akus
tinė laboratorija. Kokia gi 
jos paskirtis?

Kai konservatorijon atei
na pradedantieji vokalistai, 
pedagogui svarbu tiksliai 
nustatyti balso tipą: bosas 
ar baritonas, sopranas ar 
meco-sopranas. Iki šiol tai 
buvo daroma iš klausos. Bet 
ir patyrusio specialisto au
sis ne visada gali tiksliai 
nustatyti balso tipą., O jei
gu balsas nustatytas ne
tiksliai, tai ir mokymo me
todika bus' taikoma netei
singai. Tai, savo ruožtu, 
gali sužaloti balsą. Bet da
bar šis pavojus jau išnyko, 
nes egzaminų metu jauna
sis vokalistas dainuoja ne 

* koncerto salėj, bet akusti
nėj laboratorijoj, ir jo bal
są nustato ne komisija, o... 
elektroniniai aparatai, ku
rie dainininko balsą prepa
ruoja — suskaldo į sudėti
nes dalis ir jas išnagrinėja. 
Šie prietaisai sugeba pa
gali t i subtiliausius, žmo
gaus klausai neprieinamus, 
balso virpėjimus. Įjungus piešiniai turi, ryškų realis- 
aparatą, ekrane p r a d e d a1 tinį pobūdį. Jo darbams bū- 
šviesti horizontali tašku li
nija. Pasigirdus balsui, nuo 
kiekvieno taško j viršų kyla 
melsvai . šviečia stulpeliai. 
Tai savotiška 
balso diagrama.
galima tiksliai nust a t y t i 
balso tembro analizė. Tuo 
tikslu balso įrašas pralei
džiamas pro specialių filtrų 
sistemą, kuri iš jo išskiria

da in in inko
Pagal ją

atskirus tonus. Specialus 
aparatas juos iššifruoja .ir 
rodyklė nurodo kiekvieno 
tono intensyvumą. T a i p 
šiuo metu tiriami busimųjų 
dainininkų balsai.

A. Tumas

Juozas Balzukevičius
(1866—1915)

J. Balzukevičius gimė Vil
niuje. Jo tėvas, Vincas Bal
zukevičius, drožinėjo bažny
čioms skulptūras. Jis pats 
pradžioje mokėsi Vilniuje I. 
P. Trutnievo vadovaujamo
je piešimo m o k ykl oje, o 
(1887-1893) metais — Pe
terburgo Dailės Akademijo
je prof. Vilevaldo batai in ės 
t a py b os sti (dij oje.

Jo kūryba labai įvairi: 
buitinės kompozicijos, urba
nistiniai peizažai, bažnyti
niai paveikslai, portretai, 
iliustracijos ir pie s i n i a i 
plunksnele, vaizdi to j antie ji 
daugiausiai įvairius lietu
vių tipus su būdingais na
cionaliniais d r a b u ž i a is. 
Daugiausiai mėgdavo vaiz
duoti valstiečius, dirban
čius įvairius lauky darbus, 
įžymesnius Vilniaus archi
tektūros pamin klus.

Dailininko paveikslai ir

dingas techninis meistriš
kumas, tvirta akademinė 
mokykla, geras skonis, prie
monių paprastumas ir nuo
širdumas.

J. Balzukevičius mirė VII- amžiaus
niuje. Jo kapą R a s u o s e\ carinėje Rusijoje buvo tik 
puošia dailininko brolio, I 600 stomatologų. Beveik vi- 
skzdptoriaus Boleslovo, dar- si jie gyveno d įdėliuose 
bo antkapis.

VI. Drėma

~ Danty gydytojai 
Vilniuje

1858 metais “Vilniaus 
kurjeris” vasario 25 dienos 
numeryje išspausdino tokį 
skelbimą: v

“Dantų gydytojas Zeno
nas Levanda, baigęs medici
ninių mokslų kursą impera
toriškame šv. Vlad i m i r o 
universitete Kijeve ir pa
te n t u otas dentistas, turi 
garbe pranešti, kad jis

I

traukia, stato be spyruok
lių ir metalo dantis, plom
buoja ir valo juos nuo ak
mens, ir aplamai gydo vi
sas dantų ligas. Gyvena 
Vokiečių gatvėje ( dabar 
muziejaus. — R. Š.) kuni
gaikštienės Puznienės, bu
vusiuose grafo Tiškevičiaus 
namuose. Neturtėlius pri
ima nuo 8 iki 9 valandos 
nemokamai.”

Įdomu pastebėti, kad jau 
anksčiau, apie 1850 metus, 
Vilniuje buvo du dantų gy
dytojai — Mališevskis ir 
Mejerhofas.

Sunku pasakyti, kas buvo 
pirmasis dantų gydytojas. 
Šios srities specialistai eg
zistavo jau senovės Egipte.

Mokslinės stomatologijos 
pradininku laikomas pran
cūzų chirurgas F o š a r a s, 
1728 metais išleidęs platų 
dviejų tomų veikalą apie 
dantų gydymą.

1829 metais medikas So
bolevskis Peterburge išleido 
pirmą originalią knygą apie 
dantų gydymą rusų kalba 
“Dantistika arba dantų 
menas...” Bet dantų gydy- 
tojų-specialistų skaičius au
go labai iš lėto. Praėjusio 

pabaigoje visoje 

miestuose. Vilniuje prieš 
pirmąjį pasaulinį karą buvo

(Iš Lietuvos žmonių 
kasdieninio gyvenimo)
Dar visai neseniai Vytau

tas Misiūnas čia dirbo klu
bo-skaityklos vedėju, vado
vavo tarybinio ūkio pirmi
nei jaunimo organizacijai. 
Ir tik prieš kurį laiką jau
ną deputatą sesijoje išrinko 
Kazliškio apylinkės Tary
bos vykdomojo komiteto 
pirmininku. Bet ir dabar 
jis nepamiršta kazliškiečių 
darbininkų.

Vytautas Misiūnas užsu
ko į kiaulių šėrėjos Adelės 
Bakanienės butą. Jis žino
jo, kaip sunku verstis Ba- 
kanienei, ne taip seniai ne
tekusiai vyro, palikusiai su 
keturiais vaikais ir'senute 
motina.

— O pas mus džiaugs
mas! — pasisveikinusi ir 
visa nušvitusi, pranešė Vy
tautui senutė. — Anūkas 
parvažiavo.

Ir tikrai — kambario vi
duryje dar tebestovėjo la
gaminas. Greit į kambarį 
įvirto ir pats vyriausias — 
šešiolikmetis Bakanas, kaž
kaip paaugęs ir suvyriškė
jęs žemės ūkio mechanizavi- 
mo mokyklos mokinio uni
formoje.

Tiesiai iš mokyklos
—Baigei? — spausdamas 

jo ranką, paklausė pirmi
ninkas.

jau 90 dantų gydytojų. Pa
žymėtina, kad buržuazinės 
lenkų okupacijos metais 
Vilnius šiuo atžvilgiu užė
mė antrą vietą po Varšu
vos: 1926-1927 metais Vil
niuje dirbo 180 dantų gy
dytojų. Krokuvoje, pavyz
džiui, jų buvo 34, o Pozna
nėje—tik 17. ,

R. Šalūga

mus nuo visų prievolių vals
tybė atleido... O kaip aš ma
ža mokytis norėjau! Ver
kiau, tėvui rankas bučia
vau. Bet argi tėvas ką ga
lėjo padėti. Be lito moks
lo sunku buvo paragauti. 
Atidavė mane į Žėkus pas 
vieną buožę karvių ganyti. 
Tai, būdavo, pasiimu kny
gelę ir ganydama raides dė
lioju, žodžius lipdau.

Gaspadorius šykštus bu
vo, už algą galėjo odą nu
lupti. Na, paliepė kartą iš 
lauko namo du kibirus pie
no parnešti. Vos partem
piau, juk per sprindį nuo 
žemės tebuvau pakilusi. 
Nuo tada ir pajutau, kad 
sevikatos netenku. Paduos 
šeimininkė ■> valgyt, o man 
kąsnis į burną nelenda. 
Apsidairiau, kad niekas ne
pamatytų, ir išmetu valgį į 
pamazgas. Mat, bijojau, 
kad pastebės, jog susirgau, 
pavarys iš darbo. O liga 
įsi senėj o.

Namiškiai pastebėjo, kad 
iš veido nebe ta palikau, 
nuvežė į Pandėlį pas tokį 
vokietį daktarą. O jam kas 
—pinigus mokėk. Na, žvilg
telėjo j burną, prirašė vais
tu nuo kirminu. O tie vais
tai — 18 litų kaštuoja. 
Šiaip taip sugraibė tėvai 
tuos litus, nupirko. Bet ne
gelbėjo vaistai.

Tada mane vėl pas tą vo
kietį nuvežė. Sako, per
šviesti reikia. O už peršvie
timą 10 litų ima. Nebeturė
jo tėvas tiek pinigų, surado 
pigesnį felčerį. O tas ir sa
ko : “Skrandį sugadino 
mergaitė...”

’ Taip nuo to laiko ir pali
nkau ligota. Gaspadoriui, 
I žinoma, tokia jau buvau ne
reikalinga...

— Baigiau! Dvi specia
lybes parsivežiau. Trakto
rininkas ir kombaininkas. 
Dabar dirbsiu mūsų tary
biniame ūkyje.

Tuo tarpu į namus grįžo 
ir pati šeimininkė Adelė 
Bakanienė. Dar gan jau
nai atrodanti, energinga, ji 
su meile pažvelgė į unifor
muotą sūnų, priglaudė prie 
savęs šešiametę dukrelę.

Vytautas pasi domėjo,, 
kaip sekėsi mokslas Šilutės 
žemės ūkio mechanizavimo 
mokykloje. Jaunasis Baka
nas su užsidegimu ėmė pa
sakoti apie draugus, naują 
techniką. Galiausiai prasi
tarė:

— Žadu toliau mokytis. 
Tik nežinau, ar darbininkų 
jaunimo mokyklą lankyti 
ar į technikumą stoti...

Motinos balsas
Adelė Bakanienė susi

mąsčiusi prabilo:
—Dabar tai tikras gyve

nimas jaunimui atėjo. Gali 
ne tik mokytis, bet ir pa
sirinkti, kuo būti... Štai, 
šitas, — ji meiliai paževlgė 
į sūnų, — per metus trak
torininku ir kombaininku 
išmoko. Kiti du Kazliškio 
vidurinę lanko. Ričardas, 
mūsų dešimtokas, neblogai 
mokosi. Sportuoti mėgsta. 
Viso pasaulio sportininkus 
pažįsta. Pareina namo ir 
pasakoja, kas ką nugalėjęs, 
kokią vietą varžybose lai
mėjęs. O aš klausausi ir 
nesusigaudau. Labai jau 
skurdžios mano žinios.

Liūdni prisiminimai
Bakanienė liūdnai palin

gavo galva.
—Rodos, ir nelengva vie

nai, bet visus vaikus į 
mokslą leidžiu. Bepigu da
bar — mokslas nemokamas,

Darbšti, nuoširdi moteriške
Dabar Adelė Bakanienė 

su kita kiaulių šėrėją pri
žiūri apie 350 kiaulių. Už
dirba neblogai, leidžia Į 
mokslą du savo vaikus, sū
nus, kaip jau minėjome, 
baigė mechanizacijos mo- 
mokyklą. Jos vaikai sveti
miems nedirba, sveikatos iš 
mažens nenuodija.

Nebeiškentė ir senutė
—Taigi, anksčiau žmonės 

į Ameriką laimės ir geres
nio gyvenimo bėgo ieškoti,— 
atsiliepė senutė motina. — 

O dabar ,ir čia geras gyve
nimas atėjo. Būdavo, nuse- 
nai — ir ponas išmeta tave 
iš kumetyno. O dabar, žiū
rėk, kaip valdžia rūpinasi 
senaisiais. Vien mūsų sky
riuje Krasauskas, Striupas 
ir kiti senatvės pensijas 
gauna.

—Ne pats jis atėjo, ma
myte, — prasitarė Vytau
tas Misiūnas,—Tarybų val
džia jį atnešė.

E. Uldukis 
Pandėlio rajonas, 
Kazliškio tar. ūkis.

MAŽIAUSIAS PASAULYJ 
TRAUKINYS

Erevanės muzikantas 
Kasarjanas laisvalaikiu 
mėgsta užsiiminėti minia
tiūriniu graviravimu. Nau
dodamas tik paprastą ašt
rų, plonytį rėžtuką, Kasar
janas iš vieno plaukelio 
išpiaustinėjo ‘ miniatiūrinį 
traukinį su garvežiu, o iš 
antro plauko — tunelį, į 
kurį gali “įvažiuoti” šis 
traukkinys...

Tokio. — Japonija pager
bė pereitame kare kritu
sius amerikiečius ir japo
nus, pastatydama jiems 
bendrą paminklą. \

i

Rojus Mizara

* Prieš 90 metų lietuviai pradėjo emigruoti į Ameriką
Šiemet sukanka 90 metų, 

kai prasidėjo masiškas Lie
tuvos žmonių emigravimas 
į Ameriką. S. Daukantas 
“Lietuvių Būde” rašo, jog 
dar 17-to amžiaus pabaigo
je į Ameriką buvo išvyku
sių lietuvių, bet jie čia pra
nyko, kaip pavasarį snie
gas, nepalikdami jokios žy
mės. 1868 metais prasidė
jęs Lietuvos emigra c i j o s 
tirštesnis srautas į JAV tę
sėsi iki pirmojo pasaulinio 
karo.

Priežastys, pastūmėjusios 
didesnius skaičius lietuvių 
Tautos tunų ir dukrų ke
liauti i Amerika, buvo šios:

JAV jau buvo pasibaigęs 
* pilietinis karas, oficialiai 

panaikinta vergija. Kare 
žuvo daugiau kaip pusė mi
lijono žmonių. Smarkiai be
sivystančiai Amerikos pra
monei stokojo darbininkų. 
Vakarų Europoje Amerika 
jau buvo plačiai išrekla
muota kaip vieta, kur gali-i 
ma gauti ne tik pelningus 
darbus, o ir pralobti. Tos 
“žinios,” be abejonės, buvo 
pasiekusios ir Lietuvos žmo
nių ausis.

Lietuvoje baudžiava buvo 
panaikinta, bet valstiečių 
būklė tebebuvo baisi. Be to, 
1867 -1868 m. m. Lietuvą 
siaubė badmetis. Pi ires
niais metais lietūs javus 
laukuose supūdė, o kitais— 
sausra juos nuniokojo. 
Žmonės ieškojo išeities emi
gracijoje, bėgo į Vakarus, į 
^meriką.

Per pirmuosius 30 metų, 
sjėjama, į Ameriką atvyko 
50-60 tūkstančių lietuvių, o 

gal ir daugiau, — to niekas 
tikrai nežino, nes iki 1899 
metų amerikinė valdžia at
vykstančius lietuvius regis
travo lenkais bei rusais.

Tarp 1899 ir 1914 metų, 
pasiremiant valdiniais duo
menimis, Amerikon lietuvių 
atvyko 252,594, iš kurių 
buvo 170,699 vyrai ir 81,895 
moterys, — tame skaičiuje 
buvo 112,717 analfabetų, 
nemokančių nei rašyti, nei 
skaityti. Atvyko nemaža 
lietuvių ir slaptai.

Kai po pirmojo pasauli
nio karo lietuvių įsileidimas 
į JAV buvo smarkiai kvotų 
aprėžtas (beveik sulaiky
tas)), tuomet jie, skurdo ir 
bado varomi, masiniai iš 
Lietuvos emigravo į Pietų 
Ameriką: Braziliją, Argen
tiną, Urugvajų. Spėjama, 
jų ten bus nuvykę apie 80,- 
000. Keletas tūkstančių at
vyko į Kanadą.

Sunki būkle
Pirmųjų lietuvių emi

grantų būklė buvo pasibai
sėtina. Nerado jie nei savo 
kalba spaudos, nei lietuviš
kų organizacijų, nei jokios 
savo kalba paguodos bei pa
tarimų. Bet jie rado go
džius samdytojus, ieškan
čius pigios darbo jėgos; jie 
rado daug sukčių, tykojan
čių pasigauti imigrantus ir 
juos apskusti ligi kaulo.

Niujorkas buvo vartai, 
pro kuriuos milžiniška Lie- 
tuvbs emigrantų dauguma 
vyko šion šalin. Iš čia jie 
sklaidėsi po plačiąją perifef 
riją. Daugelis vyko į ang
lies kasyklas Pennšilvanijos 
valstijoje, kur per kurį lai
ką buvo susidarę lietuvių 

kultūriniai centrai. Kiti vy-, 
ko į Pittsburgho plieno fab-' 
rikus; kiti į Čikagą, į mil-i 
žiniškas gyvulių skerdyk-' 
las; nemažas skaičius pasu
ko į šiaurės rytus, link Bos
tono, į tekstilės bei avalynės 
fabrikus. Niujorke daug 
lietuvių dirbo siuvimo pra
monėje, cukraus fabrikuo
se, uoste laivų krovėjais.

Anuo metu .darbininkų iš
naudojimas Amerikoje bu
vo baisus. Jie dirbdavo po 
12 ir daugiau valandų kas
dien už labai mažas algas; 
profesinių sąjungų nebuvo, 
politinių darbininkų parti
jų taipgi. Tiesa, šen ir ten 
veikė grupelės marksistų,— 
Tarptautinės D a r b ininkų 
Asociacijos (Pirmojo Inter
nacionalo) šalininkų, bet 
tai buvo daugiausiai tarp 
vokiečių, t u r ė j u s ių savo 
spaudą. Tarp mūsų tau
tiečių viešpatavo skurdas, 
slopino juos tamsa, plėtojo
si girtuoklybė.

Kai kuriuose miestuose 
dalis lietuvių emigrantų 
šliejosi prie lenkų, kurie 
čia buvo anksčiau atvykę ir 
gausesni. Iš vien su lenkais 
lietuviai kūrė savo susišel- 
pimo draugijas, parapijas, 
statė bažnyčias, steigė ben
dras kapines.

Viena pirmųjų, lietuvių- 
lenkų susišelpimo draugijų 
buvo įkurta 1871 metais Ša- 
mokino miestelye, Pennsyl- 
vanijos valstijoje, pavadin
ta “Šv. Vaitiekaus” drau
gija.

Spauda
1879 metais Niujorke My

kolas Tvarauskas pradėjo 

leisti neva laikraštį “Gazie- 
tą lietuvišką.” Menkas buvo 
tas laikraštis savo išvaizda, 
bet dar prastesnis savo tu
riniu ir kalba. Biznierius 
M. Tvarauskas rūpinosi ne 
žmones šviesti, o klerikaliz
mą ginti, ir tarp lietuvių 
ir lenkų “uniją” palaikyti. 
Apie save Tvarauskas rašė: 
*Esu čystai lenkas, bet tar
pe lietuvninkų užaugęs, 12 
metų amžiaus išmokau tą 
kalbą...” Pirmajame “Ga- 
zietos lietuviškos” numery
je buvo tokia dainuškėlė:

Ura, ura! visi šaukia,
Tegul girdi visas svietas, 
Kad mes susilaukėm
Skaityti lietuviškas gazietas!

Po keleto mėnesių išdro
žęs aštrų lietu v i a m s pa
mokslą už tai, kad jie ne
skaito “gazietos,” Tvaraus
kas ją greit uždarė. Tuo
met pradėjo skleisti “ap
švietę” knygomis: 1880 m. 
pasirodė jo “Praractvos Mi- 
chaldos karalienės iš Sa
bos,” paskui — “Morfeušas 
arba išguldymas sapnų.”

Tokią pirmąją spausdintą 
lietuvišką “apšvietę” Ame
rikos lietuviai gavo!

1884 metais Amerikon at
vyko jaunas, energingas 
Maskvos Universiteto stu
dentas Jonas Šliupas. 1885 
m. jis pradėjo leisti Niujor
ke savaitraštį “Lietuviškas 
Balsas.” Tai jau buvo 
žingsnis pirmyn. “L. Balsą” 
laikome pirmuoju lietuviš
ku laikraščiu A m e r i koje. 
Jis buvo socialistiškai-lais- 
vamaniškas laikraštis, ta
čiau pasisekimo neturėjo 
dėl to, kad pats jo leidėjas 
ir redaktorius nebuvo “nu

sistovėjęs” žmogus, be aiš
kaus politinio vairo. Po ke
leto metų “L. Balsas” užsi
darė.

Pirmasis lietuviškas spek
taklis Amerikoje įvyko 
1889 m. Plymoutho mieste
lyje, anglies kasyklų srity
je. Buvo suvaidinta kome
dija “Be sumenės, arba 
kaip ant svieto einasi,” pa
rašyta Turskio.

Su 1905 metais
Rimtas politinis ir kultū

rinis Amerikos lietuviuose 
darbas pradėjo šakotis tik 
1905 metais, kai įsikūrė 
Lietuvių Socialistų Sąjun
ga, leidusi savo laikraštį 
“Kovą.” (1917 metais val
džia “Kovą” uždarė dėl to, 
kad rašė prieš imperialisti
nį karą.)

Didžiulės įtakos mūsų 
žmonėms turėjo 1905-1907 
metų revoliucija Rusijoje. 
Šen ir ten kūrėsi LSS kuo
pelės, dramos saviveiklos 
rateliai, liaudiški chorai. 
Subrusta rinkti aukas nuo 
revoliucijos nukertėjusiems 
kovotojams. Iš Lietuvos 
pradėjo atvykti pralavintų 
veikėjų, revoliucijos daly
vių, kurie įsijungė į judėji
mą. Dramaturgas Bronius 
Vargšas - Laucevičius pa
rašė eilę veikalų, kuriuos 
saviveiklininkų rateliai sta
tė scenoje. Visoje šalyje 
darbininkai subruzdo orga
nizuotis j profesines gretas, 
ir ne vienas jų paguldė sa
vo galvą už bendrus darbo 
žmonių interesus.

Į911 metais South Bosto
ne šeši jauni pasiaukoję vy
rai įkūrė laikraštį “Lais
vę,” kuri vėliau buvo per
kelta į Brooklyna ir pradė
ta leisti kooperatiniais pa
grindais. Šiandien “Lais^- 
vės” kooperatyvą sudaro 

apie 2,000 lietuvių darbo 
žmonių pajininkų.

1919 metais Čikagoje bu
vo įkurtas kitas pažangus 
lietuvių laikraštis “Vilnis.” 
Ją taipgi leidžia kooperaty
vas su daugeliu pajinin
kų. Šiandien “Vilnis” ei
na dienraščiu.

Mūsų šalį aplankė du įžy
mūs Lietuvos darbininkų 
judėjimo vadovai: Pranas 
Eidukevičius—prieš pirmą
jį pasaulinį karą ir V. Kap
sukas — 1916-1917 metais.

Neįkainuojamą rolę čia 
suvaidino V. Kapsukas. Sa
vo didžiu talentu ir energi
ja jis sutvirtina pažangųjį 
lietuvių darbininkų judėji
mą ir padėjo jam surasti 
marksistinį-lenininį kelią.

Kultūros srityje didelį 
vaidmenį atliko lietuviškos 
operos tėvas Mikas Pet
rauskas, išgyvenęs Ameri
koje arti dvidešimt metų.

Didžioji Spalio revoliuci
ja išjudino tūkstančius mū
sų žmonių.. Ji tarytum at
vėrė jiems akis ir pasakė: 
žiūrėkite, ką darbo žmogus 
gali — jis valdosi be ponų, 
be fabrikantų, be išnaudo
tojų; jis tapo savo dabar
ties ir ateities viešpačiu; jis 
pradeda kurti naują san
tvarką, kurioje nebus žmo
gaus išnaudojimo!

Vis daugiau ir daigiau 
lietuvių darbininkų stojo į 
socialistinį (vėliau komu
nistinį) judėjimą. LSS au
go narių skaičiumi. Didėjo 
pažangiosios spaudos tira
žas. Mūsų žmonių daugumą 
sudarė, palyginti, jauni, 
pilni energijos, pasišventi
mo ir noro veikti.

šiandien
Nūnai mūsų tautiečiai 
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yra išsibarstę po visas JAV, , 
bet didžiausi jų centrai (ko
lonijos) tebėra Čikagoje, 
Niujorke, Bostone, Pitts- 
burghe, Detroite, Philadel- 
phijoje, Clevelande.

Ilgainiui atsirado ir lietu
viška buržuazija: vieni spe
kuliacijos būdu, kiti kitokiu 
pralobo. Sutvirtėjo kleri
kalizmas. Prie to viso pri
sidėjo po antrojo pasaulinio 
karo iš Lietuvos pabėgę 
įvairūs liaudies priešai. Vi
si jie sudaro bendrą frontą 
Tarybų Lietuvai šmeižti, 
apie ją melus skleisti, mul
kinant tuos, kurie jiems dar 
vis kol kas tiki. Dar ir 
šiandien sutiksi tokių pasi
gailėjimo vertų žmonelių, 
esančių priešo įtakoje, kurie 
mano, kad Tarybų Lietuvo
je nesą jokio lietuviško laik
raščio, nei. lietuviškos mo- ’ 
kyklos!

Pažangiajam lietuvių ju
dėjimui, taigi, tenka ne
lengva pareiga: atmušti 
buržuazinių nacion a 1 i s t ų 
skleidžiamus apie Tarybų 
Lietuvą melus. Mūsų dar
bą pasunkina tas faktas, 
kad dar vis tebesiautėja 
šaltasis karas, dar vis vi
dutinis Amerikos lietuvis 
negali gauti iš Tarybų Lie
tuvos nei laikraščių, nei 
knygų. Daug Amerikos lie
tuvių trokštų grįžti į Lie
tuvę ir ten gyventi, bet da
bartinėmis sąlygomis jie tik 
gali svajoti apie tai.

Kiek šiuo metu JAV yra 
lietuvių, nieks negali pasa
kyti. Užtenka pabrėžti, kad 
mirtis senąją kartą skina 
be pasigailėjimo, o Ameri
koje augusieji į lietuvišką 
judėjimą jau neįsitraukia.

(Iš žurnalo “švyturio”)
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Takais takeliais į didį kelią Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

(Tąsa)
BALVOČIAUS IR MOČIAUS 

TEISMAS
Pasibaigus II-jai Lietuvos Komjauni

mo sąjungos konferencijai, nuvykau i 
Šiaulius. Ten pradėjome ruoštis rajono 
komjaunimo konferencijai. Po areštu 
organizacija jau atsigavo ir ėmė veikti 
gana sėkmingai. Partijos rajono komi
tetas pranešė, kad ruošiamas viešas ko
munisto Balvočiaus ir komjaunuolio Mo
čiaus karo teismas.

Balvočiaus ir Močiaus byla buvo labai 
Įspūdinga. Žvalgybai pavyko susekti 
slaptą mūsų sandelį senose Šiaulių kapi
nėse, kur buvo slepiama nelegali litera
tūra ir sprogstamoji medžiaga. Tas san
dėlis buvo įrengtas grafų Zubovu pro
tėvių rūsyje, kur karstuose gulėjo bal
zamuoti kūnai, seniai jau užmiršti ir ne
belankomi. Balvočius padarė didžiulį 
raktą, atrakino rūsį ir sudrumstė miru
siųjų ramybe. Čia buvo gera vieta lite
ratūrai laikyti; kartais, slėpdamiesi nuo 
žvalgybos, ateidavo čia nakvoti ir, mūsų 
draugai.

Dėl Balvočiaus ii- Močiaus bylos Cent
ro Komitetas pavedė man susitarti su 
šiauliečiu advokatu Bukausku. Karolis 
Požėla parašė jam raščiuką ir prašė kal
bėti su manim atvirai, nes aš šnekėsiu 
komunistų partijos vardu. Jis iš seniau 
buvo pažįstamas su Bukausku, kaip su 
pažangiu ir doru inteligentu, i)- todėl ne
bijojo siusti mane pas jį.

Bukauskas apsiėmė ginti tą gana su
dėtinga bylą, kur kaltinamiesiems grėsė 
mirties bausmė. Paklausus jo, kiek tai 
kainuos, jis griežtai atsisakė imti pini
gus. Aš padėkojau jam.

Teismas jokiu būdu negalėjo įrodyti, 
kad sandėlį įrengė tikrai Balvočius ir 
Močius, bet žvalgybai labai rūpėjo su
šaudyti tuos atsidavusius savo klasei 
darbininkus. Žvalgyba ėmėsi įvairiausių 
priemonių savo tikslui pasiekti. Viena iš 
tų priemonių buvo padaryti šį teismą 
viešą, sukviesti daugiau žmonių, davat
kėles zitietes ir sudaryti įspūdi, kad ma
sės reikalauja Balvočiaus ir Močiaus 
mirties.

Kunigai išdalino tam tikrus leidimus 
zitietėms — šv. Zitos draugijos narėms. 
Ši draugija gyvavo Lietuvoje jau n u o 
1907 metu ir buvo subūrusi keletą tūks
tančių tarnaičių, daugiausia vienišų 
merginu. Visą savo uždarbį jos įnešdavo 
į draugijos fondą, o mirdamos palikdavo 
savo sutaupąs. Ta draugija ypač išplė
tė savo veikla buržuazijos viešpatavimo 
laikais: steigė skalbyklas, valgyklas, 
viešbučius. Visa tai atnešdavo milijoni
nes sumas pelno, kuriuo naudojosi kuni
gai, vadovavę draugijai, ir kiti jxmai, tik 
ne vargšės tarnaitės.

Mūsų komjaunuolėms pavyko gauti iš 
zitifčių leidimus į teismą, o taip pat pra
vesti agitaciją jų tarpe.

Abu kaltinamieji laikėsi teisme pui
kiai Jie daugiau kaltino teismą, negu 
gynėsi.

Į teismo salę pavyko prasiskverbti ir 
Balvočiaus sūneliui. Kai buvo paskelb
tas mirties sprendimas Balvočiui ir iki 
gyvos galvos sunkiųjų darbų kalėjimo 
bausmė Močiui (kadangi jis buvo dar 
nepilnametis), kažkas užkėlė į sceną 
vaiką, kuris puolė prie tėvo. Jie apsika
bino, ir Balvočius, pasinaudodamas ta 
proga, pasakė kalbą, kreipdamasis į vi
są salę. Zitietės ėmė balsu raudoti ir 
šaukti, kad teismas neteisingas, jei tei
sia žmogų mirti. Žvalgyba, susikvietusi 
zitietes, tikėjosi iš jų pritarimo šauksmų, 
reikalaujančių sušaudyti bolševiką, bet 
Vargšės moterėlės, nepaisydamos kunigų 
grasinimų, ėmė viešai protestuoti.

Nors Balvočius buvo nuteistas mirti, 
tačiau Lietuvos budeliai nedrįso jo su
šaudyti. Pasistengę sudaryti jam naują 
bylą, jie vėl nuteisė Balvočių mirtį, bet 
čia pat mirties bausmę pakeitė sunkiųjų 
darbų kalėjimu iki gyvos galvos.

Vėliau Balvočius ir Močius gavo Tary
bų Sąjungos pilietybę ir išvyko į Tarybų 
Sąjungą. Balvočius gyveno Leningrade, 
Močius—^Charkove. Balvočius jau mi
ręs, o kur Močius—nežinau.

PIRMOJI ŠIAULIŲ RAJONO 
KOMJAUNUOLIŲ KONFERENCIJA

1921 metų rudenį įvyko Šiaulių rajono 
komjaunimo konferencija. Konferenci
joje dalyvavo visų kuopelių atstovai, iš
skyrus Telšių. Šioje konferencijoje bu

vo svrstomi beveik tie patys klausi
mai, kaip ir kitų rajonų konferencijose. 
Konferencija vyko Šiaulių mieste, mažy
tėje trobelėje, kur vos galėjome sutilpti, 
nes ten buvo vietos tiktai vienai lovai, 
staliukui ir porai taburečių pastatyti, o 
delegatų susirinko palyginti nemažai: 
du iš Šiaulių miesto, po vieną—iš Gu
bernijos dvaro, Tirkšlių, Mažeikių, Bir
žų, Pasvalio ir Joniškio. Dalyvavo dar 
partijos raikomo atstovas Ignas Gaška 
ir aš—Komjaunimo Centro Biuro atsto
ve.

Nors buvo ankšta ir trūko oro, bet 
konferencija praėjo labai pakiliai. Kon
ferencijoje apsvarstėm kuopelių veiklą, 
taipgi nutarėm ten, kur bus daugiau 
kaip penkios kuopelės, organizuoti pa- 
rajonius ir rinkti parajonių komitetus. 
Taip pat tvarkėsi tada ir mūsų partija: 
buvo rajonai, parajoniai ir vietos arba 
miesto komitetai. Rajonai iš viso buvo 
penki: Kauno, Panevėžio, Suvalkijos, 
Šiaulių, Vilniaus.

Kauno rajone buvo miesto komitetas ir 
parajoniai: Jonavos, Vilijampolės, Pane
munės, Ukmergės. Visos aplinkinės vieto

vės buvo priskiriamos prie artimiausių 
parajonių.

Panevėžio rajonas turėjo šiuos para
jonius: Rokiškio, Kupiškio, Obelių, Bir
žų. Buvo taipgi miesto komitetas.

Suvalkijos rajonas turėjo šiuos para- 
jonius: Vilkaviškio, Marijampolės, Gižų, 
Kazlų Rūdos ir kt.

Šiaulių rajonas apėmė visą Žemaitija. 
Čia buvo Mažeikių, Skuodo, Telšių, 
Plungės, Tauragės, Joniškio ir kiti para
joniai.

Vilniaus rajonas, nors jį buvo okupa
vusi ponų Lenkija, iš pradžių priklausė 
Lietuvos Komunistų partijai. Jame bu
vo Širvintų, Nemenčinės, Traku ir kiti 
parajoniai. Vėliau Vilniuje pradėjo veik
ti Lenkijos Komunistų partija ir Lenki
jos Komjaunimo sąjunga, nes susisiekti 
iš Lietuvos su Vilniumi darėsi vis sun
kiau.

PIRMOJI LKP ŠIAULIŲ RAJONO 
KONFERENCIJA

1921 m. rugpjūčio pradžioje buvo su
šaukta Lietuvos K o m u n i s t ų partijos 
Šiaulių rajono konferencija. Ji vyko 
vienkiemyje, kurio pavadinimo neatsi
menu, tarp Plungės ir Kretingos, j kon
ferenciją važiavome traukiniu iki Mažei
kių, o iš Mažeikių ėjome pėsti—taip ke
liaujant, mažiau pavojaus. Oras buvo 
labai mums palankus, o kaimuose mažai 
tesutikdavome žmonių — visi kirto ru
gius. Ėjome, tiesa, per daug pasitikėda
mi, kad pėstiems negresia joks pavojus. 
Susidarė gana didelė grupė: Ignas Gaš
ka, Balys Petniūnas, Zigmas Valaitis 
(jau miręs), Vladas Senutis-Jasaitis 
(jau miręs) ir aš. Keliavome labai links
mai nusiteikę, juokavome, dainavome. 
Per dvi paras mums pavyko nueiti be
veik šimtą kilometrų.

Gerokai pavargę, nutarėme apsinak
voti miško tankumyne. Diena buvo labai 
karšta. Saulė svilinte svilino, prakaitas 
sruveno per įraudusius skruostus, o pui
kus Žemaitijos miškas svetingai priglau
dė mus po šakotomis šimtametėmis eglė
mis—čia pasijutome kaip namie. Pasiė
mę nuo lauko rugių pėdų, pasiklojome 
minkštą, švelnų patalą ir sugulėme. Ra
mus miško ošimas greit mus užmigdė. 
Rytui tik pradėjus aušti, pakilome ir, 
nunešę atgal rugių pėdus, ėjome toliau.

(Bus daugiau)

męs katalikystę. Reikia su
prasti, kad abudu kartu jis 
tą darė, siekdamas kryžiuo
čių pagalbos.

Po to, kai Jogailos šali
ninkai nužudė Kęstutį, Vy
tauto tąvą, tai Vytautas, 
pabėgęs pas kryžiuočius, 
apsikrkštijo ir į Lietuvą 
grįžo su 40,000 kryžiuočių 
karui prieš Jogailą. Aišku, 
kad jis krikštijosi ne todėl, 
kad pamylėjo tą tikėjimą,
bet tik todėl, kad jam buvo 
reikalinga kryžiuočių pa
galba.

Nelaimė Lietuvos kuni-

Ūžauja, stūgauja!
Ūžauja, stūgauja vėjai .pasiutėliai:
Debesis dulkių ir siaubų jie sukelia,

Daužo ir klaipo ir laužo medžius,—
Šakos nulaužtos—nebėr jau—nudžius...

Kartais mauroja, it piktas galvijas,—
Vaikas prie motinos krūptelia, slyjas!..

Vėl kad sukauks, it padūkęs žvėris,
Brazda palangėj, klabena duris...

Sučiaža, subraška staigiai pastogėj:
Šiurpas supurto suklususi žmogų!

Šiūstelia, suka, baisus sūkurys:
Viską sulaužys, šapų pridarys!..

Nėr šitam siausmui nei krašto nei galo.
Viskas aplinkui sustyro, pabalo...

Siaučia pikta, nežabota galia—
Imperializmo subrinkus valia!..

Janas KaukaiLis
1957. IX. 29
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vo pusės jis turėjo ponams pagalbą kovoje dėl vielų, 
pataikauti. Vytautas pra- dėl buvimo Lietuvos kuni- 
dėjo ponams dalinti dar gaikščiu. Ji
laisvus valstiečius. J. Jur- Kas dėl darbo žmonių/

Vytautas, Lietuvos 
did. kunigaikštis

Kalbant apie žymius žmo
nes, kurie visuomeninę rolę 
vaidino prieš šimtus metų, 
reikia imti dėmesin tą ga
dynę, tas sąlygas, aplinką, 
kurioje jie gyveno.

Kęstučio ir Birutės sūnus 
Vytautas gyveno ir veikė 
gadynėje, kada ėjo tautų

ginis rašo:
“Valstietis, atiduotas ba

jorui, virsdavo to bajoro 
baudžiauninku. Jis nebega- 
galėjo iš savo gyvenamosios 
vietos pasitraukti, nes tiek 
jis pats, tiek ir jo žemė bei 
kitas turtas priklausė bajo
rui. Bajoras galėjo ji baus
ti, išmainyti ar parduoti, 
pabėgusi gaudyti. Tarp ba
jorams atiduoto valstiečio 
ir šeimynykščio baudžiau-

apsijungimas ir centraliza
cija i valstybę. Kova kun
kuliavo ne tik tarpe skir
tingų tautų, bet ir tų pa
čių tautų viduje. Iš vienos 

į pusės priešakiu iššokę val- 
1 donai dėjo pastangų, kad 
į kitus prievrsti nusileisti, o 
1 iš antros -— atskiri kuni- 
igaikčiai, didieji feodalai, 
visokie baronai priešinosi 
centralizacijai.

Vytauto gadynėje Rusija 
baigė nusikratyti totorių 
jungu. Rusų atskiros kuni
gaikštystės jungėsi aplin
kui Maskvos didžiąją kuni
gaikštystę. Tas apsi j tingi
mas ėjo kovų ir karu keliu. 
A t s k i r i r u s ų ku n i ga i kšč i ai 
p r i e š inosi centralizacijai. 
Kai kurie iš jų susidėdavo 
su totoriais, lenkais, lietu
viais kovai prieš Maskvą. 
Bet rusų tautoje buvo liau
dies traukimas į vienybę.

Lietuvos didžioji kuni
gaikštystė, Vytauto gady
nėje, nebuvo lietuvių tau
tos valstybė. Lietuviai joje 
sudarė labai mažą gyvento
jų dalelę . Valstybinė kal
ba buvo rusų kalba. Valsty
biniai dokumentai buvo ga
minami rusų kalba. Algir
do, Vytauto dėdės, namuose 
tik rusiškai tekalbėjo. Jo 
vaikai buvo daugumoje ru-

valstiečių, tai Vytautas bu
vo ponų-feodalų pusėje. Jis 
nei negalvojo apie palengvi
nimą sunkios baudžiaunin
kų būklės. Jis, kaip matė
me, dar laisvus, valstybi
nius valstiečius atidavė ba- 
j orams į baudžiauninkus. 
Jis žiauriai slopino Žemai
tijoje sukilimą.

Jau vien 1429 m. sureng
ta septynių savaičių puota 
Lucko mieste, kur suvažia-
vb tūkstančiai ponų ir poninko skirtumo beveik ne

buvo.. Tokiu būdu Vytau- nių, kur į dieną suvalgyda- 
tas, stiprindamas savo val
džią, daugelį valstiečių pa-

gaikščių buvo ta, kad jie 
vietoje siekti vieningumo, 
susidraugavimo su rusų ir 
ukrainų kunigaikštystėmis (auį0 el^esi 
ir pirmoje vietoje su stip~| įvyko didelis valstiečių 
riausia — Maskovs, tai lai-j dilimas. J. Jurginis r 
kėši agresijos linkui šių 
tautų. Kaip galima buvo; # ....
tikėti, kad lietuvių ir lenkų Į gaila, surinkęs vietinius ba- 
armijoje būdami rusai, Į Įwus ir parsikvietęs bajorų 
baltarusiai ir ukrainiečiai 
eis pavergti savo tautų žmo-Į 
nes?

1380 metais Maskvos ar
mija, vadovystėje Dimitri jo* 
Donskojo, Kulikovo J 
sumušė ~~~ 
rių armiją. Jogaila su lie-: slopiunus, jo įsakymu vals- 
tuvių armija skubinosi to- trečiai buvo žudomi. (Ten

verte bajorų baudžiaunin
kais.” (Ten pat 29 pusi.)

Žemaitijoje prieš tokį Vy- 
į 1418 metais 

i su- 
______ J. Jurginis rašo:

“Žemaitijos seniūnas Kęs-

! iš Ariogalos ir kitų vietų, 
'užpuolė sukilusius valstie- 
'čius, ėmė juos mušti, suimi
nėti ir žudyti. Sukilimo 
slopinus, jo įsakymu vals- 

-- ; lauke i bino ir Vytautas su karino-
/ "apie* "300,000 toto-! menės būriu. Sukilimą nu-

čiatikių tikybos.
Daugelis istoriku tų laikų 

i Lietuvą vadina Rusų-lietu
vių valstybe.

Latvijoje buvo vokiečių 
' Livonijos (kalavij u o č i ų ) 
ordinas. Rytų Prūsijoje — 
antras vokiečių Teutoniškas 
(kryžiuočių) ordinas. Iš 
pietvakarių Lenkija, kuri 
turėjo daug bėdų. Į pietus 
nuo Lietuvos totorių Krymo 
c b ana tas, o į rytus — rusų 
k u n i gaikštystė: Maskvos, 
T ve r i o, Novgorodo ir kitos.

Rusų, ukrainų ir balta
rusių tautų žmonės, kuri-e 
arba per Lietuvos kuni
gaikščių vedybas su rusų 
kunigaikštėmis, ar karo keliu 
buvo Lietu vos didžiojoje ku
nigaikštystėje, siekė jung
tis su galingiausia savo tau
tos Maskvos valstybe.

Lietuvos valdovai turėjo 
reikalą: arba leisti rusų 
plotams jungtis su Maskva, 
arba agresijos keliu nusilp- 

■ n i riti ir Maskvą.
Lenkijos valdonai, kurie 

turėjo savo teritorijoje ukrai
niečių, susidūrė su panašia 
padėtimi. Todėl Lietuvos ir 
Lenkijos valdovų užsienio 
politika buvo svyravimų 
politika. Jie tai jungėsi su 
rusais, slavais bendrai ko
vai prieš kryžiuočių agresi
ją, tai jungėsi su kryžiuo
čiais ir totoriais prieš rūsų 
ir ukrainiečių tautas.

Lietuvos ir Lenkijos val
donai siekė apsivienyti, kad 
sudarytų bendrą valstybę. 
Lietuvos kunigaikščio Jo
gailos ir Lenkijos karalie
nės Jadvygos susituokimas 
nebuvo meilės dalykas, bet 
abiejų valstybių valdonų 
reikalas.

Vytautas, užgimęs ir už
augęs pagoniu, du kartus 
buvo apsikrikštijęs: kartą 
Aleksandro vardu, o antrą 
kartą — Vygando, ir priė-

toriams į pagalbą. Bet, su- pusi.) 
žinojęs apie totorių likimą, 
pasitraukė atgal į Lietuvą.

Vytautas taipgi kelis kar
tus puolė rusų tautą, 
zas Jurginis, Lietuvos 
r i kas, rašo:

“Stambieji Lietuvos 
dalai su Vytautu priešaky
je, siekė ne tik prijungti 
prie Lietuvos 
Kunigaikštystės 
giau rusų žemių, bet ir už
imti Maskvą, apie kurią 
tuomet vienijosi rusų kuni
gaikštystės. T a m tikslui 
Vytautas, nukariavęs Smo- Šus Vytautas? Ne/nebuvo! 
lenską ir Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės sienas 
išplėtęs net iki Juodosios 
jūros, 1398 m. sudarė su- 
tartį su kryžiuočių ordinu. 
Ta sutartimi Vytautas1 ati
davė ordinui visą Žemaitiją 
iki Nevėžio ir didelę dalį lis, gynė 
Užnemunės, o ordinas pasi- prieš kryžiuočius, 
žadėjo nebepuldinėti Lietu
vos i 
Novgorodą.

“Lietuvos feodalai susira
do ir kitą sąjungininką — 
išvytą iš savo valstybės to
torių chaną Tochtamyšą. 
Vytautas pažadėjo grąžinti 
jam sostą, o Tachtamyšas 
už tai pažadėjo padėti Vy
tautui įsigalėti Rusijoje. 
Mėginimas pasodinti Tach- 
tamyšą į totorių chano sos
tą nepavyko. 1399 m. prie 
Vorkslos upės totoriai su
mušė didžiulę Vytauto ka
riuomenę. Žuvo daug karių, 
ponų ir kunigaikščių. Pats 
Vytautas vos išsigelbėjo.” 
(Lietuvos TSR istorija, 29- 
30 pp.)

Tais laikais kunigaikščiui 
rekrūtus, arklius, mundi- 
ruotę ir kitokius reikmenis 
duodavo ponai-feodalai. 
Vytautas, dažnai kariauda
mas prieš rusus, tai kry
žiuočius, tai kovos padėtyje 
būdamas su Jogaila, reika
lavo ponų pagalbos. Iš sa-

buvusi

vo 700 jaučių, 1,400 avių 
ir išgerdavo 700 statinių 
įvairių gėrimų, nekalba už 
tai, kad Vytautas būtų bu
vęs lietuvių masėms artus.

Mes nesigilinsime į jo su
tartis, kombinacijas, suo
kalbius būti Lietuvos di
džiojo kunigaikščio vietoje. 
Toje gadynėje už tokias vie
tas visur buvo varžytinės. 
Vieni kitus žudė, akis iš
lupdavo ir tt. Ambicija bū
ti tautos ar šalies valdonu 
dar asmens nepakelia į tošį? 
tautos didvyrius. ’

Vytautas nedaug pasižy
mėjo ir kariniais gabu
mais. Jis suvaidino nema
žą rolę Žalgirio mūšyje 
1410 m. liepos 15 d. Bet 
ten prieš kryžiuočius ge
riausiai stovėjo Smolensko 
rusų pulkai, vadovystėje 
savų vadų. Mūšy dalyvavo 
čekų didvyris žižka, kuris 
ten neteko akies. Kovėsi 
lietuvių, lenkų, rusų, bal
tarusių, ukrainiečių, čekų 
ir net totorių pulkai, vado
vą u j am i savų vadų.

Lenkai šovinistai už per
galę prie Žalgirio stengiasi 
garbę atiduoti tik Jogailai. 
Lietuviai patriotai — Vy
tautui. Abieji šovinistai 
pražiūri kitus vadus, kurie * 
ren Įdėjo savo gabumus ir 
žinojimą.

Dabartiniai karo strate
gai ir istorikai mato, kat^F 
prie Žalgirio sąjungininkų 
jėgos mūšį laimėjo, bet jo 
rezultatais nepasinaudojo. 
Lietuviai ir kiti nepribaigė 
kryžiuočių jėgų — leido jų 
likučiams pasitraukti. Są
jungininkai neužėmė kry
žiuočių sostinės Marijan- 
burgo, ką jie galėjo pada
ryti. Jie nepadarė kryžiuo
čių valstybei galo, o tą galė
jo padaryti. Vytautas su 
jo vadovaujama kariuomenė 
pasitraukė į Lietuvą, o Jo- 

' gaila į Lenkiją.
1411 m. Torunės mieste 

buvo pasirašyta su kryžiuo
čiais taika tokiomis sąlygo
mis, tartum jie būtų buvę 
pergalėtojai, nes jiems pali
ko pavergtus lietuvių vaka-J 
rinių žemių plotus. Tik 
1422 metais kryžiuočiai bu-, 
vo priversti pasitraukti iš ■ 
Žemaitijos ir. Užnemunės.

Vytautas buvo prasilavi
nęs žmogus. Jis mokėjo ru
sų, slavų, lotynų ir vokiečių 

i 5-tame puslapyje

isto-

feo-

Didžiosios 
dar dau-

■

Su traukoj e mes galime 
padaryti sekamas išvadas. 
Tauta gerbia savo 
vadą, ar tai karvedį, kuni
gaikšti ar karalių, kuris 
tautą gelbėjo, kuris vadova
vo tautos kovai už jos lais
vę. Tokiais buvo rusų ku
nigaikščiai Alek sandras 
Nevskis, Dimitrius Doriš
kasis, fieldmaršalas Kutu
zovas; Amerikoj — Jurgis 
Washingtonas, Thomas Jef- 
fersonas ir Abrahomas Lin- 
colnas.

Bet ar buvo jiems pana-

Jis siekė pavergti didesnes 
tautas su pagalba tų tautų 
jau pavergtų žmonių.

Ir jo kovoje prieš kry
žiuočius mes matome, kad 
jis skiriasi nuo savo tėvo 
Kęstučio. Kęstutis statė pi- 

Lietuvą, kovojo 
k u r i e 

veržėsi į Lietuvą, grobė, te- 
ir padėti užkariauti riojo, žmones gaudė, į ne

laisvę išsivarydavo. Vytau
tas kelis kartus pataikavo 
kryžiuočiams, jis jiems bu
vo atidavęs Žemaitiją, dide
lius plotus Užnemunės (Su
valkijos) už kryžiuočių jam

iDnuuunnnuuiuūJflngrpniirnnnminmiiuinuiiujiiiiiiniuiiiiiffi
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New Jersey naujienos
Su pradžia liepos mėnesio 

ilgametė Jersey City gyven
toja Ona Kačergienė aplei
do Jersey City ir apsigyve
no Bayonne, N. J. Ji ne tik 
apleido Jersey City, bet pa
keitė savo pavardę Į O. Mu- 
zikevičienę. Jiedu apsivedė. 

' Abu našliai. Jų vedybų liu
dininkai buvo jų vaikai. Jie 
tai atliko liepos 3 d.

O. Muzikevičienė, 
Kačergienė,

WATERBURY, CONN.

Mirus
Mūsų Brangiam Draugui

ADOMUI ZULI’AI

I
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I
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I
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Apie buvusį Amer. Lietuvių 
Tarybos kongresąBingo būna kiekvieną savai

tę. Tai geriausias įplaukų 
šaltinis.

Čia teko susitikti su ke
liais pažįstamais, kurie pir
miau lankė progresyvių pa
rengimus, bet šiais laikais 
jų jau nesimato.

Esu įsitikinęs, kad Kear
ny lietuvių bažnyčia yra 
viena iš moderniškiausių

buvusi lietuviu bažnyčių šioje ša- 
yra. LDS 133- lyje.

čios kuopos finansų stkreto- 
rė. Ar ji pasiliks tose par- 
gose ir toliau, ateitis paro
dys. Vieno moteris, kitos čių “Laisvės 
vyras mirė prieš keletą me- bo narių, 
tų. Muzikevičius yra ilga
metis Bayonnės gyventojas pensijonieriai, ir jau ne pir- 
ir jie abu yra mūsų organi- mi metai, kai savo laikraštį 
zacijų nariai 
skaitytojai, 
kylio nebuvo, 
savų vaikų būryje. Laimin
go jiems gyvenimo!

Labai malonu buvo skai
tyti birželio 27-tos dienos

Prieteliu Klu- 
Jie man visi ge

rai pažįstami ir visi jau

jie gerbia ir remia. Senas

Reiškiame širdingą užuojautą 
jo sūnums, anūkui, moteriai Marcelei i)* 

kitiems giminėms ir artimiesiems.

M. ir J. STKIZAUSKA1

Birželio 28-tą d. Čepins- 
kai iš Harrisono suruošė 
savo dukteriai ir žentui 

. Gardinskams

ir “Laisvės
Vedybinio po- Jonas, nors buvo ligoninėje 

apsivedė tiki ir nesija'učia gerai, irgi pa-
Isimokėjo Į Prieteliu Klubą.
Kearniečiai J. K. padarė tą Į 
pat. i

Neskelbsiu miesto nei var-

Chicago, iii.
Mirė Adomas Jūris

Birželio 29 d., gavęs aut
ui irė

25-kių metų spauda paskelbė. Tūlas po- 
ktį. Pokylis licininkas įteikė moteriai 

įvyko Kearny lietuvių baž-i “summons” stoti i teišma
nyti nėję svetainėje. Svečių! būtį, kad ji dirbdama namų 
buvo virš šimto. Valgių ir 
gėrimų buvo apsčiai. Mu
zikantai grojo, o jaunesnio

jo iki vėlumos.
yra ilgamečiaiI p o 1 i c i n inkui, Į 
užeigos savinin- “summons” stoti į teisma-

Į būtį, kad policininkas, nuo-
3S gatvės sargas, išvyko i Amerika, 
vai k š č i o d a m a s

ruošą pro langą kratė “ma- 
pą” i gatvę. Moteris pasi- 
mokėjo pabaudos $5.

Gi moteris ,atsimokėdama

je pasiekimui lietuivių gy
venančių Pietų Amerikoje.

Bet tam reikia daugiau 
pinigų. Sakė, kad Vilniaus 
radijo stoties jie klausosi 
per visą parą, tai yra 24 
valandas. Jie seka Lietuvos 
spaudą ir todėl žino, kas 
Lietuvoje dedasi. Sakė, kad 
Lietuvoj e yra daugiau 
mokslus pasiekusių vyrų ir 
moterų, negu jų buvo “ne
priklausomoje Lietuvoje”, 
industrija pagamina dau
giau reikmenų. Jis neminė
jo apie žemės ūkyje atsie- 
kimus.

Kalbėjo vyskupas Pa- 
dolskis. Jis kalbėjo jaus
mingai, gal kaipo dvasiškis 
stengėsi visiems įtikti. Sa
kėsi turįs daug laiiškų nuo 
lietuvių iš Sibiro. Jis, rodo
si, sakė, kad būtų geri ir 
lietuviai komunistai, jeigu* 
jie nedraugautų su visos 
Tarybų Sąjungos komunis
tais.

Priimta sveikinimo tele
gramos prezidentui Eisen- 
howeriui, Valstybės sekre- 

I toriui Dullesui ir keliems 
kitiems. Lietuvos reikalais 
priimtos labai aštraus tono 
rezoliucijos.

Sekiau Bostono spaudą,’ 
ką ji pasakys apie “vaduo
tojų“ kongresą. “The 
Globė“ birželio 28 d. buvo 
pranešta, kad dalyvaus se
natorius Kennedy ir kiti 
keli politikieriai. Juk kong
resas buvo surengtas Stat
ler, viešbutyje pasirekla
muoti. Bet anglų spauda 
nutylėjo, lyg vandens paė
mus į burną.

Laisvės Korespondentas

turėjo $166,800, o išlaidų 
$170,137.17. Paskelbė, kad 
per kongresą aukų gauta 
apie $10,000.

Laike finansinio raporto 
pranešė, kad yra miręs 
ALT narys Olis, o jo vietą 
užėmė už jį geresnis... Čia 
kilo tūlų delegatų protestų. 
Viena delegatė paaiškino, 
kad tai buvo tik “slip of 
the tongue”. Iždininkas 
paskui paaiškino, kad Olis 
iš priežasties ligos jau ne
galėjo gerai veikti. Taip ir 
nusiramino užsigavę' dele
gatai. Buvo pranešta, kad 
pribuvo daugiau delegatų.

VLIKO pirm. A. Trima- 
1 ko kalba. Jis sakė, kad ato
minė energija keičia pa
saulyje santykius. Ji nelei
džia įvykti “karštajam ka 
rui“, todėl “šaltasis karas“ 
tęsiamas. Jis sakė, kad 
“pavergėjas“ jau net ara
bus pasiekė, ir todėl tas ne
duoda lietuviams “greitų 
vilčių“ išsilaisvinti. Bet, 
kad taip nepasiliktų visiems 
laikams, tai reikia veikti ir 
prieštarybinę propagandą 
vesti. Radijas tam yra ge
riausias įrankis. Mes, girdi, 
turime radijo stoti?. Romo
je, Italijoje, ir Hamburge, 
Vakarų Vokietijoje, o pa
siekimui lietuvių Sibire rei
kėtų įsteigti radijo stotį 
Formosoje. Sakė, kad būtų 
naudinga, jeigu turėtume 
radijo stotį ir ispanų kalbo

Boston, Mass. — Puoš
niame Statler viešbutyje 
birželio 27—28 dd. atsibuvo 
daug garsintas Amerikos 
Lietuvių Tarybos Kongre
sas. Jį atidarė ALT Bosto
no skyriaus pirmininkas A. 
Matijoška. Po to visi dele
gatai nuvyko į So. Bostono 
lietuvių katalikų bažnyčią 
pamaldoms. Ten jie, kunigo 
vadovaujami, poterius kal
bėjo ir meldėsi.

1

Sugrįžę į viešbutį pasky
rė mandatų komisiją. Ko
misija sužiūrėjo manda
tus, išrinko prezidiumą ir 
kongresui . sekretorių. Tą 
atlikę padarė pertrauką 
pietums.

Antroje sesijoje manda
tų komisija pranešė, kad 
yra 371 delegatas nuo 301 
organizacijos iš 36 koloni- 
nijų. Komisija taipgi pra
nešė, kad prezidiumą suda
rant buvo pasidalinmas, 
pasidarė dauguma ir mažu
ma. Po ginčų buvo suvažia
vime 148 balsais prieš 48 
priimtai didžiumos prezi
diumas. Tai buvo pirmas ir 
paskutinis jų balsavimas 
laike viso kongreso. Kituo
se klausimuose dalyviai ne
balsavo, ar gal jiems buvo 
neleista balsuoti.

Toliau, vienam kitam ta
rus žodį, eita prie atsako- 
mingo sekretoriaus rapor
to. Grigaitis raportavo per 
dvi valandas apie Lietuvą, 
Amerikos lietuvius, valdiš
kų sluoksnių nusistatymą 
kas dėl Lietuvos ir tt. Jis 
aiškino, kad prie Amer. 
Lietuvių Tarybos priklau
sančios grupės be jokių pa
sidalinimų dirbą “išlaisvini
mui Lietuvos”. Darbo ir vi
sokių reikalų esą daug 
ir kartais būną didelio susi
rūpinimo, abejonių, būkšta- 
vimų, va, kad ir, girdi, Ker- 
stono pralaimėjimas laike 
kongresinių rinkimų į J. V. 
Kongresą. Kerstono vieton 
reikėję surasti kitą, siunti
nėti laiškus ir pranešimus 
Kongreso nariams ir ki
tiems pareigūnams, o tas 
ėmė daug laiko .ir padarė 
lėšų. Tai Lietuvių Tarybos 
pastangų dėka ir Valstybės 
sekretorius. John Foster 
Dullesas sakęs, kad Tarybų 
Sąjunga yra “užgrobus 
Lietuvą“.

Po Genevos konferenci
jos, kaip kartais tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos “įšaltasis ka
ras“ atvėstas, imanti bai
mė, kad gali įvykti jų tar
pe susitarimas. Grigaitis 
sakė, kad daug susirūpini
mo padarė ir kapitalisto 
Eatono ir kitų skelbiamoji 
koegzistencija, tai yra, tai
kus sugyvenimas tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos. Grigaitis sa
kė, kad A.L.T. duoda infor
macijų JAV atstovui Cabot 
Lodge.

1956 metų įvykiai Veng
rijoje suteikė A.L.T. va
dams daugiau vilčių, nes 
pasirodė, kad koeggistenci- 
ja, tai tik svajonė. Toliau 
sakė, kad iš JAV pareigū
nų buvęs paklausimas iš ko
kių žmonių Amerikos Lie
tuvių Taryba susideda, ar 
iš jau seniau Amerikoje gy
venančių, ar iš D. P.? Jis 
atsakė, kad iš seniau Ame
rikoje gyvenančių. Tuo pa
reiškimu įsižeidė D. P. ir 
įteikė protestuką. Grigaičio 
raportas aklamacijos būdu 
buvo priimtas ir tuo baigė
si antroji sesija.

Trečioje sesijoje, raporta
vo ALT iždininkas. Įplaukų

Nashua, N. H.
MIRĖ

JONAS VIRBICKAS
Lai ir vėl supylėme nau-;rą širdies priepuolį,
kapą. Mirė Jonas Vir-Įvisų taip daug mylimas ir 

bickas. Jis paėjo iš Lietu-1 gerbiamas nuoširdus visuo- 
vos iš Kėdainių miesto. Į menės veikėjas ir taurusis 
Buvo bežemis, vargo nuo; lietuvis Adomas Jūris. 
jaunų dienų. Vargo ver-' - .................... ■
či'amas ir i Amerika atvyko. 1 , T- . . ._ g suruose cld. Jūriams atsi-Dar jaunas būdamas ps1 > •. n -• -i i- sevikinimo vaisęs, kuriebuvo Rusijos gilumoje, dir- _ . n- • v. J g, 1 rengėsi vykti 1 Kalifornijąbo anglies kasyklose, kuri. P *’€1 , . 1 • ir ten norėjo pastoviai ap-darbas buvo sunkus ir ma- . ,. •'v.1 . ... įsigyventi, o čia toji negai-zai apmokamas. Buvo pa-'g. t. r r ■’ y.

1 • Nestinga, širdies liga pakir-sauktas 1 Rusijos kariuo-l. .° , ••’ i to jo gyvybes stygą ir vie-
, _ L . . toje gražaus ir įdomaus gy-pas tėvus atostogoms ir 1 •• •1 .. .. i Č 1 4. • venimo Kalifornijoje su vi-arnują negrįžo, bet slaptai 4 *’I sa

. ... 4. • • i-, I riamas amžinas poilsis Lie-Amerikoje taipgi dirbo . . m .. - f • ~.. , :1 ] . I tuviu Tautinėse kapinėse.glies kasyklose. Paskui ‘ 1
atvyko Į Nashua tikėdama-; Sunku ir neapsakomai 
sis, kad fabrikuose bus leng-: širdį varsto tik pagalvojus 
viau ir patogiau. Bet ir čia;apie šią baisią nelaimę — 
buvo sunku ir uždarbis ma-i draugo Adomo Jūrio mirtį, 
žas. Kiek daug jis savo gyvenime

Pradėjo knygas ir laik- yra nuveikęs pukių visuo- 
raščius skaityti ir tik tada meniškų darbų, bet apie tai 

darbo žino- kitą kartą. O kiek dar bu- 
kodėl jie vo tikėtasi, kad jis atliks!

Velionis re- Tačiau jo

įteikė jam mene. Gavęs proga parvykoČepinskai
Hai•risono užeigos savinm-Į 
kai. Jie turi gražų vasar
namį prie Budd Lake, N. 
J., su dideliu sklypu žemės. į visada 
Matyt, jie turi apsčiai pa-lspiaudo 
žįstamų ir draugų, kad toksi " 
skaičius dalyvavo jų duk
ters ir žento pagerbime.

Man teko pirmu kartu bū
ti ir matyti Kearny naują 
lietuviu bažnyčią ir klebo
niją. Tai moderniškas pa
statas su dideliu sklypu že
mės. Aišku, kad vietos lie
tuviai savomis išgalėmis to
kios bažnyčios pastatyti ne-įtūros Draugijos kuopomis 
galėjo. Jie turėjo turėti iš-!tas pat. Tai parodo, kaip 
laukinės pagalbos. Visiems mūsų kuopos “rūpinasi” vi- 

* žinoma, kad katalikų baž-Aliniais organizacijų reika- 
nyčios ir religija yra tarp-Jais. Nemanau, kad senatve 
tautinis Romos trustas. lyra pagrindinė to priežas- 
Svetainėje neteko matyti nė Uis; -didžiausias kaltininkas; o-erai Ir teisingai, 
vieno pranešimo lietuvių.— tai silpnas finansinis A jonas Virbickas sulaukė 
kalba,—viskas anglų kalba.| kuopų stovis. Pilietis j 72 metu amžiaus, bet i se- 

1 natvę mainų dusulys jį la- 
' bai kankino. Jo mirtis suda
vė skaudų smūgį jo žmonai. 
Prieš ketverius metus ji ne- 

Buvo'te^° savo brolio K. Baraus- 
įko; antri metai, kai mirė 
ijos brolienė; o dabar—ir

I ali ko inti ų v edv oti m o ; mylimas gyvenimo draugas, 
terį, posūnių, podukrių ir' 'Velionis buvo lenkų kil- 
dukterį. Lai būna jam am-1 mes. Jis ir jo žmona, su vi- 
žinas poilsis, o šeimai reiš-įsais gražiai sugyveno. Pa- 
kiu užuojautą. i laidotas laisvai Lietuvių

— •— ( Kooperatyvo kapinėse. Nuo
Lietuvių Piliečių Klubas 1 kapų publika buvo užkvies- 

išsirinko naują gaspadoriųj ta į Lietuvių Klubą ir tin- 
R. Mikolaitį, dar jauną ir ■ karnai pavaišinta. Lai Jo- 
smarkų žmogų. Pirmesnis; nui Virbickui būna lengva 
gaspadorius P. Aleksa su-1žemelė! 
laukė 65 m. ir išėjo ant se-’ 
natvės pensijos. 
Aleksai gerai pasilsėti, o 
naujam gaspadoriui ener
gingai darbuotis.

"sumnions" priėmė ir poli
cininkas turės stoti pas tei
sėją aiškintis, kodėl jis taip 
daro. Koks nuosprendis 
bus,

Koks 
ateitis parodys.

devynių LDS kuopų 
Jersey valstijoje tikNew

dvi kuopos dalyvaus LDS
13-tame seime. Su Litera-

s u pi‘a t o, kodėl 
nėms yra sunku, 
skriaudžiami.
mė darbininkų judėjimą ir

Jis lankėsi j prakalbas ir 
kitokius parengimus, o ka
da apsiimdavo koki organi
zacijoje darbą ,tai atlikdavo

Dar neseniai chicagiečiai;

seimą, jam likimo ski-

Lawrence. Mass
Mieste yra 5,900 bedar

bių, kurie gauna apdraudą. 
Birželio mėnesi apdraudą 
imančių skaičius paaugo 8 
šimtais. Taigi, kalbos apie 
“laikų pagerėjimą“ — tuš
čios.

laidotas laisvai Haverhillio 
Tautiškose kapinėse.
64 metų amžiaus.

Atsirado piktadarių, ku
rie pašto laiškų dėžes atplė
šia ir atidaro laiškus, ieš

kodami pinigų. Laiškane
šiai keliose gatvėse rado 
dėžes atplėštas, laiškus ati-

* darytus ir išmėtytus.
Policija ir detektyvai 

ka; kada piktadariai 
klius—sunku pasakyti.

pa-

Su liepos 13 diena miesto 
parkuose prasidės koncer
tai. Tam reikalui miestas 
paskyrė pinigų. Koncertų 
pradžia 7:30 vai. Vakarais. 
Patartina pasiklausyti.

Mirė Juozas Lesevičius. 
Sirgo neilgai. Buvo laisvų 
minčių žmogus. Iš Lietuvos 

• atvyko 1905 m. Prieš me
tus laiko mirė jo žmona. Li
ko duktė ir anūkai. Miru
siam lai būna amžinas 
ilsis, o dukrai reiškiu 
uojautą!

po- 
už-

nu-Vincas Rumševičius 
griuvo ir nusilaužė kaklą, 
frliekas nepastebėjo, surado 
*u negyvą... Savo laiku 
Ruvo veiklus darbininkų ju
dėjime, bet į senatvę pasi
davė alkoholio įtakai. Pa-

APIE ŽYMIUS 
ŽMONES

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

kalbas. Bet tuo laiku lietu
vių tauta dar buvo didelia- 
ma atsilikime. Net dauge
lis bajorų nesirūpino ap- 
švieta. Jie ištisas dienas 
tinginiavo, baliavojo ir sa
vaitėmis medžiojo.

Vytautas » buvo 
fizinės sudėties, 
barzdos neturėjo, 
kartus buvo vedęs,
tu vedė rusų kunigaikšty
tes.

Vytautas sulaukė senat
vės — išgyveno 80 metų. 
Buvo gimęs 1350 m., o mi
rė 1430 m. spalių 27 d.

M. Virbickienė dėkinga 
Linkiu P. i visiems, kas išreiškė užuo

jautą. Ji paaukojo “Lais
vei” $5, kurią jie abu skai: 
tydavo.

Reiškiame M. Virbicki-e- 
nei užuojautą šioje liūdesio 
valandoje!

M. ir W. Vilkauskai

Tokio. — Užviešpatavo 
didelė sausra Korėjoje ir 
dalinai Kinijoje.

stiprios 
Ūsų ir 
Jis du 

abu kar-

NAMŲ SAVININKAMS
Pentinamc namus iš lauko ii 
vidaus; apkalame šingeliais: 
sutaisome pijazu.s ir dengia
me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS 

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

nebėra gyvųjų 
tarpe, jis liks tik mūsų pri
siminimuose. Jo nuveikti 
darbai bus kilniu pavyz
džiu jaunajai kartai, kuriai 
jis taip gražiai skynė ap- 
švietos taką.

Velionis Adomas Juris 
mirė dar palyginamai jau
nas, vos 64 metų amžiaus. 
Jis buvo sveikas, judrus ir 
jokiais negalavimais nesi
skundė. Apie save velionis 
mažiausiai tesirūpino. Jo 
pagrindinis gyvenimo tiks
las buvo — žmonijos ir jo I 
šeimos šviesesnis rytojus.

Velionio Adomo Jūrio kū
nas pirmadienį buvo pašar
votas P. J. Ridiko koplyčio
je. Palaidotas trečiadienį, 
liepos 2 d., Lietuvių Tauti
nėse kapinėse.

Liūdime netekę mylimo 
draugo, bet turime žinoti, 
kad mes turime pareigą ne 
tik gyventi, bet ir dirbti, 
tęsti nebaigtą d. A d o m o 
darbą. To norėjo ir pats d. 
Adomas. Jei jis galėtų tar
ti bent žodį, jis tikrai pasa
kytų mums: “Dirbkite, vei
kite ir stengkitės, kad pa
žanga ir žmoniškumas už
valdytų visą pasaulį ir kad 
darbo žmogus būtų laiko
mas žmogumi, o ne pastum
dėliu.,”

Velionio našlei Janina, 
dukteriai Nancy, žentui ir 
anūkui reiškiame liūdesio 
valandoje giliausią užuo- 
autą.

Netekusi mylimo draugo, 
liūdi visa pažangioji lietu
vių visuomenė.

Vilniečiai

Rabatas. — Maroko val
džia kelia protestą prieš 
Jungtines Valstijas, kurios 
per Nouaseurio karinę ba
zę gabena ginklus į Ispa
niją, jų tarpe, ir atominius.
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LIETUVIAI ATIDARĖ VASARNAMĮ
Puikios Jūrų Maudynės 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

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

ši įdomi knyga yra pavadinta:

Antano Metelionio Raštai
APIE DIEVUS ir ŽMONES

2-ras Tomas

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

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

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

i

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

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

Siųsdami Money Orderi ar čekj, 
išrašykite tik “LAISVE’' 

ir adresuokite—

LAISVĖ 
110*12 Atlantic Avenue 

Richmond Hill 19, N. Y.

v
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[VAIRIOS ŽINIOS Jaunimo nusikaltimai ii
ALASKOJE BUVO 

ŪPO ŠVENTĖ
Anchorage. — Kada! 

Alaskoje žmones sužinojo, 
kad Eisenhoweris pasirašė 
bilių, tai prasidėjo ūpo 
šventė. Žmonės maršavo 
gatvėmis, dainavo'ir dauge
lis šaukė “bravo preziden
tui L” Alaska yra buvusi 1 paauglių nusikaltimai yra 
Rusijos Amerika, ten ir da-' plačiai aprašomi ir skelbia- 
bar daug rusų gyvena.

kaip su jais kovoti
Blogas jaunimo elgesys, 

kenkiąs kitiems ir 
kreipiąs policijos dėmesį

tuo at-

tų kraštų, yra vadinamas 
jaunimo nusikaltimais (ju
venile delinquency). Rimti

bę ir sugaudytų policijos, 
apie pusę yra paleisti namo 
ir kita pusė atiduodama 
jaunimo teismui. Berniukui 
skaičius bendrai yra penkis j 
kartus didesnis už mergai-i 
čiu skaičių. L K

Tokie yra daviniai Ame-Į 
rikoje, kurie, žinoma, kei-

DIDYSIS NEW YORKAS "■=.

PREZIDENTAS Už 
IIAWAJAUS VALSTIJĄ
Washingtonas. — Kada 

Alaska tapo 49-ii valstija, 
tai prezidentas Eisenhowe- 
ris pasisakė ir už tokias pat 
teises Hawajaus saloms. 
Suprantama, tas bus svars- 

„ tomą tik vėliau.

' mi per spaudą, radiją ir 
j televiziją. Todėl žmonės yra 
Įlinkę pamiršti, kad jaunimo 
nusikaltimai nėra naujas 
dalykas. Pirmas jaunimo 
teismas šiame krašte atsi
rado 1899 d.

Vietoj bendro jaunimo 
nusikaltimais susirūpinimo, 

i reiktu žiūrėti i visa ši rei- V V C-

čiasi įvairiose vietose, esant njy dainų.

Aido Choras 
turės vakacijas

i Birželio 19 <1. Aido Choro 
I nariai laikė p as kutinės 
prakktikas šį sezoną. Cho- 

; riečiai pakartoja senas dai
nas ii* lavinasi naujų, ku
rių tarpe yra Lietuvos žmo-

nusikaltimų skaičiui dides
niam miestuose. 1

Nutarta pirmas po atosto- 
, gų pamokas turėti rugsėjo 5

Ne visi specialistai, dirbą! d. vakare, t. y. pirmą penk- 
su jaunimu, sutinka, kad I tądien į po Labor Day. 
nusikaltimų skaičius dabar-1 Plačiai diskusuota apie 

rudens veiklą. Išrinkta ko
misija, kuri su choro valdy
ba išdirbs planus, ir kas

ČIANG KAI-šEKUI 
SIUNČIA LAIVUS

San francisco, Calif.
The Iron County Co. garni- 
na tankų pervežimo ir į 
sausumą iškėlimo laivus ir
juos siunčia Čiang Kai-še-| — 
kui. Laivai yra po 330 pėdu 
ilgio, gali paimti nemažai 
tankų.

tiniu metu didėja. Kai ku
rie sako, kad suėmimų skai
čius yra didesnis paskuti
nių kelerių metų laikotar
pyje, kitų nuomone, tokios 
išvados negalima 
nes policija paskuti 
metais suaktyvino

vaikų nuo 10 ligi 17 metų 
amžiaus, u ž a u g a , lanko

Į mokyklas ir ruošiasi suau-
• gūsių piliečių
, . ...... , niekad nesusidurda-
|mi su teismu. Iš likusių apylinkes organizuoja visas 

trikdančių viešą ramy-Įgalimybes sumažinti jauni
mo nusikaltimų skaičių i)* 
padėti tiems, kurie nusikal
to, norėdami vesti tvarkin
gą gyvenimą. Metodai ir

atsakomy- veiklą.
Didelės ir mažos

n i a i s

me — ar gerą operetę, ar 
tinkamą vaidinimą, o gal 
koncertą. Suprantama, cho
ro pirmininkas sušauks su
sirinkimą, kad laiku išdirb
ti planus ir gerai prisireng-

LIBIJOJE JAU RADO

Bagazi. —Amerikos Ohio 
Oil Co., kuri čionai vadina
si Oasis Oil Co., surado ge
ro aliejaus. Pirmasis šuli
nys per dvi valandas davė 
75 bačkas, no 42 galionus, 
aliejaus. Ohio Oil Co. įsigi
jo Libijoje 62,000.000 akrų 
plotą, kur ieško aliejaus.

. . rezoliuciją, kurioj-e reika- 
1: Jauja atsteigti ryšius su

Kiniją. Jie sako, kad Kini- 
' ja taipgi turi būti įleista į 
; Jungtines Tautas. Ši
ginė grupė turi arti du mi-

DAR $200,000,000 
KARO GINKLAMS

Washingtonas. — Armija 
davė užsakymų už $200,- 
000,000 gaminti vidutinius 
tankus ir raketas. Chrys
ler Corp, gavo užsakymų už

: $72,900,000. Ji pagamins 
900 tankų.

BUS PAKAITŲ JAV 
VĖLIAVOJE

Washingtonas. — Kadan
gi Alaska tapo 49-oji vals
tija, tai mūsų naujoji vė-

Belgradas. — Mirė pro- 
į fesorius D r. Andrėj! Stan- 

liava jau bus su 49 žvaigž-j pard, Jugoslavijos Mokslų 
dėmis. Dabar vėliavoje yra i ir Dailės Akademijos pre- 
šešios eiles po astuonias) zidentas. 
žvaigždes, kas sudaro 48. 
Naujoji pakaita vėliavų ga
mintojams nepatinka, nes 
jie turi nemažai pagamintų 
su 48 žvaigždėmis.

9 JAPONŲ LAIVAI 
INDONEZIJAI

Jakarta. — Japonija su
teikė devynis prekybinius 
laivus Indonezijai ir už juos 
paskaitė $7,200,000 už pa
dą r v t u s nuostolius laike 
pereitojo karo, tai atmo- 
kinėja laivais ir kitokiais 
dalykais.

taikaudamas , Vakarams, 
ragina Angliją ir į jos, talki
n’nkes siųsti armiją Į Liba
ną, v

Jungtinės Tautos. — 
Jungtinių Valstijų atstovas 
pasisakė už pikietavimą 
TSRS atstovybės New Yor
ke.

REIKALAUJJA RYŠIU 
SU KINIJA

Bostonas, Mass. — Kon- 
gregatų Krikščioniu Baž
nyčių atstovai savo metinė
je konferencijoje p r i ė m ė

Washingtonas. — Atsto
vų Butas 214 balsų prieš 171 
atmetė bįlių, kuris buvo 
įneštas farmerių naudai. C v

BIKWIN INN, Kanada.— 
Lester Pearson, Liberalų 
partijos vadas, pareiškė, 
kad “NATO sudaro taikai 
pavojų.”

OO LIEPOS
J&rV (JULY)

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

PIKNIKE
Tai bus puikiausias vidurvasarių pasilinksminimas, 

iš1 visos apylinkės pasimatymas vienų su kitais.

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

Bus skanių užkandžių ir įvairių gėrknų 
patenkinimui jūsų apetito. 

Nepraleiskite progos.

Gera Muzika Šokiams
Pradžia 1-mą vai. dieną. Įžanga 50 centų, s
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Capitol Teatre <
Šis naujausio United Ar

tists. filmo pavadinimas su- 
viltų tą, kam įdomu kara
liai. Eilinį žiūrovą, mane, 
suvylė maloniai — filme nė
ra nė vieno tikro karaliaus. 
Tik du kareivėliai, karo mū
šių pertraukose, varžosi 
užvaldyti gražios mergai
tės širdį.

Filmas vaizduoja gražią
ja Francūzijos Rivierą Ant
rojo pasaulinio karo metu. 
Apylinkėje tebesiautėja ka
ras, mūšiai už miestelį, kai
mą arba ir už atskirą kalvą 
ar griovį. Ištrukusieji nuo 
mirties fronte amerikiečiai 
kariai liuosąią nuo mūšių 
pamainą skubina Rivieron 
atsikvėpti, užsimiršti, įsi
gerti, gražuolei į akis pa
žiūrėti, ar kad ir su bile 
kuria mergužėle praleisti 
vakarą.

Frank Sinatra ir Tony 
Curtis vaidina leitenantą ir 
saržentą, o Natalie Wood 
— tą gražuolę, už kurią jie
du varžosi,. Tie trys, sykiu 
su pagalbiniais aktoriais, 
sukuria jaudinančią dramą, 
kuri neag’.tuoia už karą. 
Jon taipgi įvestas gan 
stiprus bruožas prieš rasi
nę diskriminaciją.

Filmas vertas pamatyti. 
Rodomas Capitol Teatre, 
Broadway ir 51st St 
Yorke.

Svečias iš toli
Praėjusį ketvirtadienį vi

siškai netikėtai Laisvę ap
lankė Petras Taras iš 
Clearwater, Fla. Gražiai ir 
draugiškai su juomi pasi
kalbėjome. Pasirodo, kad 
Petras, su žmona prieš ke
letą dienų atvyko į Rytus 
pasimatyti su josios bro
liais Pennsylvanijoje ir 
dukrele ir jos šeima New 
Jersey. Ta proga Petras ap
lankė ir mus.

Kaip ir visuomet, Petras 
linksmas, gerai nusiteikęs. 
Jis džiaugiasi, kad jųjų lie
tuviškoji kolonija kasmet 
paauga keletu narių. Iš 
Šiaurės žmonės atvykę į St. 
Petersburg susižavi klima
tu ir nusprendžia pastoviai 
apsigyventi. Pas juos gerai 
gyvuoja Literatūros kuopa, 
vis dar auga nariais. Jų 
parengimai esti pasekmin
gi-

Nors neklausėme, 
mums atrodo, kad 
Petras pasiilgsta
draugų Rytuose ir todėl 
laikas nuo laiko jis pas juos 
“užklysta”. Mums gi malo
nu Petrą kuo dažniausia 

\ matyti.

didelis žmonių judėjimas ir visos pasidarė labai artimi, j 
skaičius, Miesto Jaunuome-1 N°t ir gaila, kad atostogos;

Policija jau turi 
daug darbo

New Yorko policininkai 
labai užimti su rašinėjimu 
“tikietų” ir persergėjimais 
“džeivokeriams.” Automo
bilistai nespėja priimti ti
kietų. Mat, atvažiuoja prie 
skersgatvio, prieš jo akis— 
viena žalia šviesa su “Go,” 
o kita su “Walk.” Tokiais 
atsitikimais galima važiuoti 
tik tiesiai skersai gatvę; 
kurie suka į dešinę ar kai
rę, tai jie trukdo pėstiems 
perėjimą ir už tai gauna ti- 
kieta. v

Pėstininkai, kurie eina, 
kada šviesa yra “Don’t 
Walk,”- tai gauna tik per
sergėjimą. Po rugpiūčio 7 
dienos ir jie bus baudžiami; 
sakoma, bausmė bus $2.

Nukrito lėktuvo 
vamzdžio dalis

Po pamokų ir nutarimų, 
atsirado skanių vaišių. Tai 
draugai Lydeikiai pavaišino 
choriečius skaniais valgiais 
ir atitinkamais gėrimais 
Ačiū jiems!

Prie vaišių ir kalbų pa
galvojau, kad jau penkeri 
metai, kai priklausau prie 
choro ir taip pripratau prie 
dainų ir žmonių, kad visi ir 4. 4- ’

bet 
mūsų 
savo

kuriose vietose pastangos 
gerai organizuotos, kitose 
reiktų geresnės organizaci
jos, personalo ir galimybių.

New Yorko mieste, kur

nes Valdyba dirba kaipo 
koordinuojantis ir referuo
jantis centras su daugeliu 
viešų, privačių ir religinių 
organizacijų, d i r b a n č i ų 
tam, kad išvengti jaunimo 
nusikaltimų. Ši valdyba su
organizavo taip 
“gang project.” 
gerai paruoštus ir prityru
sius socialinius darbuoto
jus i vietas, kur paauglių 
grupės, kai kurios ginkluo-

vadinamą
Ji siunčia

ta žiauriai susipešti. Jię 
stengiasi susidraugauti su 
šių grupių nariais ir suor
ganizuoti jų laisvalaikį ir 
panaudoti jų energiją gė
rės n i e m s cl a 1 y kam s.

New Yorko Jaunimo Val
dyba savo 10 metų egzista
vimo laiku darė tyrinėji
mus ir padarė išvadas, kad 
yra galima, panaudojant vi
są eilę bandymų, nustatyti 
labai jaunuose vaikuose iš 
įvairių jų polinkių ir šei
mos sąlygų, kurie iš jų gali 
pasidaryti nusikaltėliais vė
lesniame amžiuje, ir tuo bū
du daug efektingiau savo 
darbą nukreipti.

Kita tyrinėjimų išvada 
yra ta, kad iš 2 milijonų 
šeimų New Yorke, mažiau 
kaip 1%, duoda daugiau 
kaip 75% miesto jaunimo 
nusikaltimų atvejų, ir šios 
šeimos yra daugiausia iš 
apsileidusių, alkoholikų ir 
degeneruojančių tėvų, ku
rie, nežiūrint labda r y b ė s 
įstaigų pastangų, nesugeba 
duoti fizinės ir moralinės 
pagalbos savo vaikams.

Šie atvejai nėra tik New

ant

Rep.

pertraukia tuos dažnus su
sitikimus. f 
mūšiu draug
roji veikla ir nuoširdumas!

Aido Choro piknikas įvyks 
rugsėjo 7 d., Kasmočių Par
ke, Great Necke. Prašome 
kitas organizacijos ta diena 
nieko nerengti, o dalyvauti 
su mumis. Vėliau bus pla
čiau parašyta.

Choro koresp.

Serga Motiejus
Štai ka reiškia 711 1
iškurnąs, bend ZablailSKaS

40,000 MOKINIŲ 
NEBAIGĖ MOKSLO 

Laike pavasarinių egza
minų šiemet ‘ 89,340 moki
nių nebaigė mokslo. Viso 
egzaminus turėjo 940,000 
mokinių ir studentų, kurie 
gavo pranešimus ar jie bai
gė šių metų mokinimąsi.

Tie, kurie nepaisė, buvo 
atsilikę, tai gavo praneši
mus, kad jie ir ateinantį se
zoną sėdės ant “tu pat suo
lu.”^

Birželio 6 d. pasidavė į li
goninę Motiejus Zablaus- 
kas. Jis yr'a Unievrsal ligo
ninėje, 2nd Avė. ir 20th St., 
Manhattane. Jis randasi 
ant trečiojo aukšto, kamba
rys 378. Lankymo valan
dos nuo 3 iki 4 popiet, o va
karais nuo 7 iki 8. Linkiu 
jam

Lynbrook miestelyje, 
Long Islando salos,, nukri
tusi lėktuvo dalis vos neuž
mušė berniuką. J. Lamond, 
6 metu berniukas, žaidė ne- 
toli stubos, tik pasitraukė į 
kitą vietą, kai į tą, kur pir
miau buvo, nukrito dviejų 
pėdų geležies kavalkas ir 
užsidegė žolė.

Buvo pašaukta policija. 
Pasirodo, kad tai lėktuvo 
išmetamų garų vamzdžio 
dalis. Užklausus aviacijos 
viirininkų, jie atsakė, kad 
vienas lėktuvas parskrido 
“pametęs tail-pipe.”

greitai pasveikti.

VYTAUTAS SVALBONAS 
GAVO DOVANŲ

Dienraštis “The Long 
Island Daily Press” prane-

A. Mureika l^a> kad laike egzaminų ga-

MIRĖ
pa-

New
S.S.

ieškau
Anta- 

išvyko

Pajieškojimai
Aš, Utaravičiūtė Onutė, 

mano dėdės Andruškcvičiaus 
no, s. Silvestro. J Ameriką
prieš karą. tada daugelis lietuvių 
išvyko ieškoti darbo. Prieš karą 
mes susirašinėjome. Jis gyveno, 
jeigu neklystu, Lawrence mieste. 
Prašau rašyti adresu. Alytus, Smė
lio g-ve. Nr. 12, Utaravičiūtė Onu
tė, USSR. (69-70)

Yorko miestui taikomi,—jie 
atstovauja tokias šeimų są
lygas daugumoje nusikalti
mų atvejų. Teisėjai j bylas 
įtraukia ir seimo sąlygas.

Ar vaikui ir visuomenei 
bus geri ausiai pasitarnau
ta, jei jis bus atiduotas į 
specialią nusikaltėlių mo
kyklą, ar bus paleistas po 
profesine specialisto prie
žiūra? Daugelyje atvejų 
teisėjas pasirenka paskutinį 
sprendimą, nes yra vis dau- 
kiau ir daugiau pripažinta, 
kad daugumai nusikaltėlių 
reikia pagalbos ir patarimų 
daugiau, negu nuteisimo.

Common Council

Birželio 28 d. mirė 
žangiečiams gerai pažįsta 
mas Leopoldas Nekvidavi- 
čius (Nechworth). Kadaise 
jis dažnai lankydavo mūsų 
parengimus. Tik paskuti
niais laikais skundėsi svei
katos pairimu. Neseniai 
dar ir Laisvės spaustuvėj 
padėdavo padirbėti ir Lais
vę išveždavo į “standus”. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis, nors mums atro
dė, kad jis yra netikintys.

Rep.

vo dovanas studentai, kurie 
geriausiai mokinosi ar ki
taip pasižymėjo. Viso 485 
tokių studentų gavo dova
nų. o

Vytautas Svalbonas (gal 
lietuvis), iš Cypress Hill, 
gavo medalį už atletinius 
p a s i ž ymėjimus (Athlete- 
Scholar Medai) ir dovanų 
už fizikos, chemijos ir mate
matikos studijavimą.

leškau dėdės Bičinsko Jurgio, s. 
Baltraus, gimusio maždaug 1892 m. 
Vainatrakio kaime, krikštytas Pa
nemunėj. Paskutiniu laiku gyveno 
Washingtonc. Nuoširdžiai prašau 
dėdės arba jo sūriaus atsiliepti^ 
Taipgi ieškau dėdės Vaičiūno Juozo, 
s. Antano. Kilusio iš Pakuonio pa
rapijos. Paskutiniu laiku gyveno 
New Yorke. Prašau atsiliepti. Prie
nų miestas, Revuona Nr. 26, Bu
činskas Jurgis, s. Antano, Lithua
nia, USSR.

(69-70)

Ieškomi Vensjjoliai, 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)

TONY_ FltfNK TONY NATALIESinatra CurjiS WOOD

One 
gave her 
everything 
a WOMAN 

GOUL D 
WANT

The. FRANK ROSS Production

-LHMAM KdetMd tn<u UNITED DQ ARTISTS 
Cool 

CAPITOL 
B’way & 51 st St.

NATALIE

TOOK 

EVERY! HING 
A WOMAN 
COULD 

GIVE I

MIRĖ IŠRADĖJAS 
ČILOVSKIS

Mirė išradėas Konstanti
nas Čilovskis (Chilowsky),i 
sulaukęs 77 metų. Jis laike 
Pirmojo pasaulinio karo iš
rado prietaisus, kaip-girdė
ti povandenyje plaukian
čius submarinus.

Jis buvo gimęs Rusijoje. 
Mokinosi Maskvos ir St. 
Peterburgo universitetuose, 
Vokietijoje ir Francūzijoje. 
Amerikon atvyko po rusų 
revoliucijos ir dirbo pas 
Chemical Co.

SAKO, RAKETIERIŲ 
JAU DAUG MAŽIAU

Dovidas Dubinskis, ILGW 
unijos prezidentas, sako, 
kad jo unijoje raketi-erių 
yra daug mažiau, kaip ki
tose. Jis sako, kad ILGW 
unija “kietai laikosi taisyk
lių.”

ALEXANDRIA, Va. — 
Chesapeake & Ohio Co. pa- 
sažierinis traukinys įmušė į 
kito traukino paskutinį va
goną. Nelaimėje nukentėjo 
28 žmonės.

MIRĖ M. WEINSTEIN
Mirė kriaučių (Amalga

mated Workers of Ameri
ca) unijos vice-preziden- 
tas Murray Weinstein. Jis 
buvo 67 metų amžiaus. Gi
męs Rusijoje, bet jaunas at
vykęs į Ameriką. Į unijų 
veikimą stojo 1913 metais.

Business Opportunity

PARSIDUODA 
PARKING LOT 25x100 

Kaina $5,500 
Williamsburg

Šaukite po 6 -P; M.
EV. 8-3975

(66-69)

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

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

(68-69)

BROCKTON, MASS.

Massachusetts Moterų Sąryšio me
tinis piknikas, Taut. Namo Parke, 
birželio 29 d. rieįvyks.

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

HAMID-MORTON
CIRKAS

Dabar matoma Ebbets Field.
Iki liepos 12.

Du rodymai kasdien.
■■ 8 vai. ir 8:30 v. v.
Rezervuotos sėdynės.

$1.50; $2.50; $8.00 
Vaikams pusė kainos.

Genera lis jojimas: 50c vaikams 
suaugusiems 90c.

Rašykite: Ebbets Field, 
B’klyn 25, N. Y.' IN. 9-7400.

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.

599

IŠPARDAVIMAS
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Baltinių.
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

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

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•og**og*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172 į 

: 426 Lafayette St. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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