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KRISLAI IŠ LDS SEIMO
Smarkus paraginimas. 
A. Metelionio knyga. 
Kodėl vis amerikiečiai? 
“Tėvynės Balsas.” 
Gerai, kad valosi.

Rašo A. Bimba

Atnaujintas įžeidinėjimas 
ir persekiojimas negru vaiku 
Little Rock mokykloje d a v ė 
Amerikos komunistams progą 
prabilti j žmones. Komunis 
tu Partijos Centralinis Komi- 
tetas ugningais žodžiais ragi- 

»na visą Ameriką pakelti balsą 
prieš rasistus.

Komunistai smerkia tedera- 
linį teisėją už panaikinimą 
integracijos. Jie sako, kad 
teisėjas Lemley išniekino ir 
sulaužė šalies konstituciją. 
•v. Komunistai reikalauja, kad 
šaiies vyriausybė vėl įsimaišy
tų i Little Rock reikalus ir su
valdyti] rasistus.

Jau skaitėte pranešimą, kad 
gal dar šiemet bus išleista 
Antano Metelionio ateistinių 
raštų antroji knyga. Nežinau, 
kaip ji bus pavadinta.

Svarbu knygą užsiprenume
ruoti. Administracija sako, 
kad kolonijų veikėjai jau pra
dėjo darbuotis ir kad prenu
meratos jau labai gražiai 
plaukia.

Šiais laikais knygos išleidi
mas brangiai atsieina. Reikia 
daug prenumeratų, kad išlei
dimas apsimokėtų.
f Labai gerai, kad kaikurie 
laisviečiai, užsiprenumeruoda
mi knygą (prenumerata tik 
$2), prideda dolerį kitą ir 
aukų.

Šiuo tarpu, beje, jau gero
kai paėjęs pirmyn spaustuvė
je darbas ir prie Jono Kaškai- 
čio “Iš atsiminimų” knygos. 
Vienas mušimas jau gatavas. 
Viso bus apie penki mušimai.

Tai bus Lietuvių Literatū
ros Draugijos leidinys, ir jį už 
šiuos metus gaus visi duokles 
pasimokėję nariai. ši knyga 
turės pasisekimo, nes bus 
lengvai skaitoma, populiari.

Devyni amerikiečiai lakūnai 
“padarė klaidą” ir nusileido 
Tarybinėje Armėnijoje. De
vyni amerikiečiai lakūnai “pa
barė klaidą” ir nusileido so
cialistinėje Rytų Vokietijoje.

Kodėl vis amerikiečiai to- 
4k i as “ k 1 a i d as’ ’ daro ?

Kodėl socialistinių šalių la
kūnai per panašią klaidą ne
pataiko ant Juntginių Valsti
jų teritorijos?

Kubos sukilėliai suėmė ke
letą. desėtkų amerikiečių. Su
kilėliai reikalauja, kad Ame
rika neleistų savo bazę panau
doti Batistos diktatūros stip
rinimui.

Tos Amerikos militarinės 
bazės darosi skaudžia tarp
tautine opa. Jos mums bran
giai atsieina. Nemyli jų žmo
nės tose šalyse, kuriose jos 
randasi.

Vilniuje yrą leidžiamas “Tė
vynės Balsas,” taikomas pa
siekimui pabėgusių iš Lietu
vos. Laikraštis gražiai, rūpes
tingai apdirbamas, labai įvai
rus ir patrauklus. Jame tel
pa daug atsišaukimų į pabė
gėlius, daug paraginimų nuo 
Pasilikusių Lietuvoje namiš
kį grįžti į tėvynę.
* “Tėvynės Balsą” leidžia 

“Grįžimo į Tėvynę Komite-

Suomijos komunistai 
laimėjo rinkimus

Helsinkis. — Sekmadienį, ir nepriklausomi socialis- 
ir pirmadienį įvyko parla-l tai — 3 vietas.
mentariniai rinkimai. Jau! Sulyg parlamentinės 
suskaičiuota apie 80 pro-! tvarkos, tai Suomijos pro
centų balsų ir pasirodė, kad • zidentas Kekkonen turėtų 
Komunistų partija gavo 1 pakviesti Komunistų parti- 
balsų daugiau kaip bent ją, kaipo daugiausiai gavu- 
kuri kita partija. s:ą balsų, kad ji suorgani-

Dabar jau komunistai 
turi 436,000 balsu, kas su- 
daro 24 procentus visų bal
savusių. Prieš ketveris me
tus renkant į parlamentą 
narius komunistai gavo 
21.6 procento balsų.

Kaip dabar stovi balsavi
mų rezultatai, tai parla
mente komunistai turės 50 
atstovų, socialistai apie tiek 
pat, žemvaldžiai — 30, kon- 

j servatyviai — 28, š v e d ų 
! partija — 14, liberalų —13

Libano liaudies 
vado pareiškimas

Beirutas. — Libano liau
dies vadas Salaam Mosle- 
mas pareiškė, kad užsieny
je skleidžiami girdai, būk 
tarpe jo ir druzų vado Jam- 
biatt, taipgi Tripolio vado 
Karami yra “skilimas”, tai 
imperialistų pasakos.

Jis sakė, kad liaudies va
dai laikosi vieningai. Mosle- 
mas pareiškė, kad libanie
čiai kovos tol, kol laimės 
pilną pergalę.

Jungtinių Valstijų atsi- 
nešimą linkui Libano žmo
nių Moslemas pavadino: 
“karinių laivų diplomatija”.

Gavo galą Lietuvos 
žydų žudytojas

Ulm, Vak. Vokietija. — 
Arthur Genath, vokiečiu 
slaptas policininkas, nusi
nuodijo. Ten eina teismas 
prieš dešimt hitlerininkų, 
kurie kaltinami, kad jie 
Lietvoje išžudė 5,500 žydų 
laike pereitojo karo.

Genath buvo pašauktas 
liudyti. Kiti kaltinamieji iš
kėlė įrodymus, kad ir jis 
dalyvavo žydų žudyme. Jis. 
iš teisiamųjų reikalavęs, 
kad jie jo kriminalystes nu
slėptų.

West Pialm Beach, Fla. — 
Mirė rašytojas Albert įdėli.

tas,” kuris randasi Berlyne. 
Per jį galima ir ‘Tėvynės Bal
są’ užsiprenumeruoti. Jo ad
resas yra toks: “Grįžimo Į 
Tėvynę Komitetas,” Berlin, 
Schadowstr. 1 b.

Komercinė spauda dažnai 
pabėdavoja, kad Kinijos ko
munistai valo savo partiją ir 
valdžios aparatą. Paskutinė
mis dienomis ten buvę išmesta 
laukan iš vietų net penkias
dešimt valdžios pareigūnų.

Bet už tai Kinijos komunis
tus galima tik nuoširdžiai pa
sveikinti. Argi atidengimai 
apie Sherman Adams neparo
do, kad labai, labai reikėtų 
panašaus apsivalymo ir mūsų 
šalies valdžioje?

zuotu valdžia.
Komunistų partija bend

rai su socialistais galėtų su
daryti liaudišką valdžią. 
Bet suom'u socialistu eilėse 
yra daug reakcininkų, kaip 
Vaino Tanneris, kurie prie
šingi bendrai veiklai su ko
munistais.

Panašu, kad socialistai 
sudarys valdžią koalicijoje 
su kitomis, partijomis, bet 
komunistų balsai turės par
lamente didelės įtakos.

Nedarbas Amerikoje ir 
kliūtys prekybai

Washingtonas. — Nors 
Europos NATO nariai ver
čia Jungtines Valstijas ma
žinti prekybos draudimą su 
Tarybų Sąjunga ir liaudiš
komis respublikomis, bet 
Amerika labai nenoromis 
prie to eina.

Tą parodo ir pastarasis 
Valstybės departmento pa
sielgimas. Tarybų Sąjunga 
buvo davusi Amerikoje už
sakymą plieno vamzdžių ir 
kitokių metalinių daiktų 
vertės $11,000,000. Nepai
sant, kad šalyje nedarbas, 
plieno gamyba tik ant pu
sės dirba, bet Dulles sulai
kė užsakymo išpildymą.

AMERIKIEČIAI IR 
KUBOS SUKILĖLIAI
Havana. — Kubos sukilė

liai jau paliuosavo apie tu
ziną amerikiečių, kuriuos 
buvo “pavogę”. Dar apie 40 
amerikiečių yra sukilėlių 
rankose. Paliuosavimo są
lygos neskelbiamos.

Keistos “vagystės”, nes 
sukilėliai įsileidžia Ameri
kos spaudos atstovus. Ko
respondentai nutr a ūkia 
“pavogtų” paveikslus ir vė
liau Amerikoje per televizi
ją rodo. Kartu rodo ir suki
lėlių būrius. Visas tas daly
kas yra panašus į sukilėlių 
propagandą.

DULLES IR DE GAULLE 
LAIKĖ KONFERENCIJĄ

Paryžius. — Jungtinių 
Valstijų Valstybės sekreto
rius Dulles ir Francūzijos 
premjeras De Gaulle reika
lavo iš Amerikos, kad ji 
duotų Francūzijai atominių 
ginklų. Dulles tą reikalavi
mą atmetė. Tada De Gaulle 
parevkė, kad Francūzija 
vis vien turės atominių 
ginklų.

Brusselis. — Tarybų Są
jungos veikėjas Mikojanas 
lankėsi parodoje. Jis buvo 
ir Jungtinių Valstijų pavil
jone.

Pittsburgh, Pa. —, LDS 
13-sis Seimas prasidėjo pir
madienį, liepos 7 d. Manda
tų patikrinimas parodė, 
kad seimas prasideda su 

! 65 delegatais nuo 36 kuopų. 
LDS gi dar ir šiandien turi 
apie 140 kuopų. Tai reiškia; 

! kad tiktai apie ketvirtada
lis kuopų seimu rimtai su- 
s’rūpino ir pasiuntė dele- 

! gatus. Tai, žinoma, nege
rai. Veikiausia bus todėl, 
kad organizacijos reikalai 
labai- gražiai tvarkosi, kad 

i jokios didesnės pakaitos 
nereikalingos, todėl daugu
ma kuopų pagalvojo: tau
pykime savo iždus, seimas 
apsieis ir be .mūsų. Tačiau, 
visi ženklai rodo, kad nors 
šis seimas nėra vienas iš

i skaitlingiaus’ų delegatais, 
I jis bus vienas iš entuzias- 
I tiškiausių ir linksmiausių, 
seimų visoje LDS 28 metų 
istorijoje. Mat, yra kuomi 
pasidžiaugti. Tai parodė vi
si LDS viršininkų praneši-

I mai, kurie buvo trumpi, ge- 
i rai paruošti ir sklandžiai 
; patiekti.

Viena, visoje organi
zacijoje viešpatauja vieny
bė ir susitarimas. Antra •— 
organizacija laimėjo kovą 

‘ prieš Valstybės prokuroro 
pasikėsinimą ją padaryti 
subversyve, neištikima šiai 
šaliai. Juk tai buvo istori
nis laimėjimas. Ir šio sei
mo dalyviai negali nesi
džiaugti. Trečia — LDS fi
nansinis stovis kuopuikiau- 
sias, kuo stipriausias. Ket
virta — visame susivieniji
me jaučiamas žymus pagy
vėjimas. Tai visa atspindi

Jau susmuko Libano
valdovų išmistai

Jungtinės Tautos. — 
Prieš du mėnesius sukilo 
Libano liaudis prieš dabar
tinę Chomouno valdžią. 
Prezidentas Chamounas ir 
jo valdžia pataikauja Va
karams. Gi liaudis nori 
ekonominių pakaitų, geres
nio gyvenimo ir jungtis su 
Jungtine Arabų Respubli
ka.

Chamouno valdžia, maty
dama visuotinį žmonių su
kilimą ir neturėdama vilčių 
jį nuslopinti, išgalvojo, būk 
Libaną “užpuolė komunis
tai”, būk tai nėra Libano 
žmonių sukilimas, o jį, Li
baną, puolą “atvykę Sirijos 
gyventojai”. Ir prašė, kad 
tuojau Amerika, Anglija ir 
Francūzija iškeltų armijų 
dalinius “Libano nepriklau
somybės gelbėjimui”. Ame
rika pasiuntė daug ginklų, 
jų tarpe tankų ir lėktuvų, o 
jos karo laivai jau* buvo 
pasirengę iškelti marinus.

Bet štai Jungtinės Tau
tos pasiuntė į Libaną spe- 
cialę komisiją patyrimui ar 
tikrai iš kitų šalių ateiviai 
puola Chamouno valdžią. 
Nuvyko ten ir Jungtinių 

šiame seime, tai visa junta 
visi delegatai.

Didelė delegatų daugu
ma, žinoma, yra seni na
riai, seni veikėjai, dalyva
vę ir pirmesniuose LDS 
seimuose. Bet keletas ma
tosi ir antrosios kartos vei
kėjų. Ir tai labai gerai. Ir 
štai kas tenka storai pa
brėžti: visuose viršininkų 
pranešimuose, visose jau 
pradžioje seimo veikėjų iš
reikštose mintyse garsiai 
skamba šūkis: visa atida, 
vises pastangos į lantrasios 
ir treč’osios kartos lietu
vius. Ten mūsų ateitis, ten 
mūsų viltis!

Seimo viršininkų išrinki
mas ir komisijų sudarymas 
atliktas greitai ir sklan
džia’. Atrodo, kad visi dele
gatai nori kuo nors prisidė
ti prie padarymo 13-tojo 
seimo kuo pasėkmingiausiu 
ir gyvu. Seimo pirmininku 
išrinktas įžymus veikėjas J. 
Kunca iš New Haven, 
Conn., o jam pagalbininku 
J. Grybas iš Richmond Hill, 
N. Y. Tas jau vienas užtik
rina, kad seimo eiga bus iš
laikoma savo vagoje.

Mus visus stebina pitts- i 
burgh:ečių svetingumas iri 
draugiškumas. ’ Neminėsiu 
jų pavardžių, nes jų labai 
daug. Tark tik jiems savo 
žodį ir jie tuojau patenkins 
visus tavo poreikius. Pui
kiai jie pasirodė sekmadie
nį priėmime LLD suvažiavi
mo delegatų ir dabar visa 
tai dar su kaupu pakartoja 
su LDS seimo delegatais.

.. Rep.

(Tautų generalinis sekreto- 
, rius Dag Hammarskjold.

Dabar komisija ir gene
ralinis sekretorius raporta
vo Jungtinėms Tautoms, 
kad “nesurado jokių patvir
tinimų, būk Libaną puola 
Sirijos gyventojai”. Kartu 
komisija praneša, kad tai 
yra Libano žmonių sukili
mas prieš dabartinę vald
žią, kad Libane yra nami
nis karas.

IR TOKIO MIESTE 
KYLA GENSTERIZMAS
Tokio. — Japonijos sosti

nė yra antras didžiausias 
miestas pasaulyje. Iki pa
baigos Antrojo pasaulinio 
karo jis buvo “ramus”. Da
bar Tokio mieste, kaip 
New Yorke, veikia organi
zuotos jaunuolių gaujos. 
Policija mano, kad tokių 
yra apie 50,000. Kriminaliz- 
mas pakilo 40 procentų. 
Valdžia imasi žingsnių su
valdyti padykėlius ir bėgy
je tik vienos nakties areš
tavo šimtus nužiūrimų.

Los Angeles, Calif. — Mi
rė artistas Raymond Hack
ett. Buvo dar tik 55 metų.

Nejvveikė ginklais,
tai bando pinigais

Jakarta. — Visiems yra 
aišku, kad Indonezijoje 
priešų sukilimas buvo' už
sienio imperialistų supla
nuotas, ginkluotas ir finan
suotas. Ir jis prasidėjo kaip 
tik po to, ’ kai Jungtinių 
Valstijų Valstybės sekreto
rius J. Dulles išstojo prieš 
Indonezijos liaudies respub
likos santvarką.

Sukilimas susmuko, nes 
jis buvo svetimas Indonezi
jos liaudžiai. Bet tas sukili
mas padarė šaliai daug ža
los.

“Indonezija troško ir 
trokšta, kad užsienio vals
tybės paliktų ją ramybėje”, 
sako premjeras Džiuandra. 
Kartu jis nurodo, kad Indo
nezija atrėmė užsienio

T. Sąjunga reikalauja 
valdyti chuliganus

Maskva. — Tarybų Są
junga pasiuntė protestą 
Jungtinių Tautų viršinin
kams, reikalaujant, kad jie 
suvaldytų chuliganus, kurie 
“vengrų vardu” pikietuoja 
TSRS delegaciją New Yor
ke ir trukdo jos darbus. Pa
gal J.T. sutartį, tai delega
tus turi apsaugoti toji šalis, 
kurioje yra J. T. buvainė, 
tai yra, Jungtinės Valstijos.

Panašų protestą TSRS 
įteikė ir Jungtinių Valstijų 
atstovui Maskvoje, tik ten 
pridėjo, kad JAV turės pa
dengti chuliganų padarytus 
nuostolius.

TSRS MOTERYS VĖL 
LAIMĖJO KONKURSĄ 
Maskva. — Tarptautinia

me moterų sporto konkur
se pirmąją vietą laimėjo 
Tarybų Sąjungos Olympia- 
dos laimėtoja Larisa Laty
nina. Sekamos TSRS laimė
tojos buvo: Muratova, Ma
nina, Kalnina ir Barsova.

Po TSRS sekė: Rumuni
jos,, Japonijos, Lenkijos, 
Rytų Vokietijos, Kinijos, 
Švedijos ir kitų šalių mote
rys. Jungtinių Valstijų mo
terys likosi devintoje vie
toje.

POLICININKAS ŽUDĖ, 
O NEKALTĄ BAUDĖ
Jefferson, Ga. — James 

Fulton Foster, 40 metų dar
bininkas vos išliko gyvas. 
Jis buvo apkaltintas nužu
dyme Charles Drake. Žmo
gus išsėdėjo kalėjime jau 
keleris metus. O dabar bu
vęs. policininkas Charles 
Pąul Rockv, patekęs j kalė
jimą, prisipažino, kad tai 
jis nužudė Drakę.

RICHMOND, Va. — Ati
dalytas naujas auto vieške
lis tarp Petersburg ir Rich
mond miestų. Jis turi 35 
mylias ilgio, kainavo $68,- 
000,000. '

ginkluotą intervenciją ir 
atsilaikys prieš pinigišką 
“pagalbą”, kurios davėjai 
turi tikslą pakreipti Indo
neziją į kitą kelią.

Džiuandra šį kartą neį
vardino tų, kurie ginklais 
rėmė sukilimą ir dabar 
bando pinigais paveikti. Jis 

i tik atžymėjo šiuos faktus: 
.Jungtinės Valstijos sutiko 
I duoti Indonezijai $8,000,000 
Į vertės reikmenų kelių pra- 
I vedimui Sumatroje. Angli
ja jau neleis sukilėliams 
Singapore prieplauka nau- 
dot’s. Per ją jie gaudavo 
ginklų, amunicijos ir žmo
nių padrūtinimui savo jėgų. 
Yra girdų, kad Čiang Kai- 
šekas ir filipinų valdžia 
jau neteiks sukilėliams 
ginklų ir “savanorių”.

N. Y. Valstijoje 
stoka mokytojų

Albany. — Dr. James Al
len, New Yorko valstijos 
Apšvietos komisijonierius, 
pareiškė, kad valstijoje yra 
didelė stoka mokytojų.

Ateinantį rudenį aukštes
nėms mokykloms reikalin
ga 6,280 naujų mokytojų, 
gi iš baigusių mokslą tam 
darbui užsiregistravo tik 
4,452.

Dar blogiau su elementa
rinio skyriaus, mokytojais. Į 
šias mokyklas reikalinga 
gauti 7,060 naujų mokyto
jų, o iš baigusių mokslą te
gaus tik 3,335.

J. T. pašalino 
melų užtarėją

Jungtinės Tautos. — 
Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Dag Ham
marskjold pašalino iš Veng
rijos reikalais komisijos P. 
Bang-Jenseną.

Bang-Jensen atsisakė 
Jungtinėms Tautoms išduo
ti vardus ir pavardes 81 
“liudininko Vengrijos rei
kalais”. Tie “liudininkai” 
pasakojo visokių nebūtų 
dalykų ir baisybių apie 
Vengrijos liaudies respubli
ką ir Tarybų Sąjungą.

Bang-Jensenas atsisakė 
jų vardus išduoti, nes būk 
tas sudarytų jiems “pavo
jų”. Išeina, kad jis slepia 
tuos, kurie melų pripasako
jo.

ALBANIJA PERSPĖJO 
ITALIJOS VALDOVUS
Londonas. — Albanijos 

Liaudies Respublika pa
siuntė persergėjimą Itali
jai. Ji sako, je;gu Italija 
leis savo teritorijoje įsteig
ti atominių raketų bazes, 
tai Albanija leis Tarybų 
Sąjungai tą pat padaryti 
jos-teritorijoje.

Washingtonas. — TSRS 
atstovas. M. Menšikovas jau 
grįžo iš Maskvos.

I
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PREZIDENTAS EISENHOWERIS reikalauja, kad 
Kongresas priimtų įstatymą, pagal kurį Valstybės sek
retorius turėtų teisę neišduoti pasportų kai kuriems 
JAV piliečiams, norintiems keliauti į užsienį.

Per pastarųjų metų eilę Valstybės sekretorius tokia 
teise naudojosi, nors jam Kongresas* nebuvo jos suteikęs. 
Valstybės departmentas neišdavė pasportų komunis
tams, jų pritarėjams bei kitokiems, “nužiūrėtiems rau
doniesiems.”

Per pastaruosius kelerius metus, vadinasi, joks ko
munistas, joks Valstybės departmento “nužiūrėtasis” 
neiškėlė kojos į jokią šalį, kuri be pasporto neįsileidžia. 
Uždarytos Amerikos durys buvo artistams, dailinin
kams, visuomenininkams, darbinikų judėjimo veikėjams 
ir kt. Neišleisti jie buvo iš šios šalies, nežiūrint, koks 
gyvybinis reikalas jiems buvo išvykti.

Sakysime, asmuo, amerikinis pilietis, įsigijęs pilie
tybę natūralizacijos būdu, turi savo tėvus Europoje, bei 
kitose pasaulio dalyse; tėvai seni, nori savo sūnų ar duk
rą prieš mirtį pamatyti, prašo jį atvykti, bet jie jo nepa
matys, jei jis bus kairesnių pažvalgų, jei jis pasisakys 
už taiką, jei jis nepritars reakcijai, jei jis ištikimai ko
vos už darbo žmonių interesus — jei jis bus komunistas 
arba jų pritarėjas!

Tokia politika — kvaila, žalinga, laužanti šalies 
Konstituciją politika. Bet tokios politikos Valstybės de
partmentas laikėsi iki pastarųjų laikų. •

TŪLĄ LAIKĄ šalies Aukščiausias Teismas 
Valstybės departmentas, neišduodamas ko-

PRIEŠ
nutarė, jog 
munistams bei pažangiesiems žmonėms pasportų, neiš
leisdamas jų išvykti i kitas šalis, elgiasi neteisėtai, nes 
Kongresas Valstybės departmentui tokios teisės niekad 
nebuvo suteikęs!

Turime pasakyti, jog Aukščiausias Teismas, dary
damas šį sprendimą, nedaėjo ligi dalykų branduolio: jis 
vadovavosi ne Konstitucija, o tik formalumu. 
Konstitucija, turėtų būti suteikta pilna laisvė

taiuitifakc
VĖL MENŠEVIKIŠKOS 

AŠAROS
Smarkiai pravirko ir So. 

Bostono menševikų Keleivis 
(birž. 25 d.) dėl Vengrijoje 
nubaudimo mirtimi 1956 
metu fašistinio sukilimo va
dų su Nagy priešakyje. Ne 
tik .vengrus, bet visus bolše
vikus visame pasaulyj*? Ke
leivis svoloči'ais išplūsta. 
Keleivis jiems jokios garbės 
ir pasitikėjimo nobepišpa
žįsta.

Tame, žinoma, nieko nau
ja, nes juk nuo pat bolševi
kų gimimo mūsų menševi
kai nėra jų adresu pasiuntę 
nė vieno žmoniško žodelio. 
Jeigu nuo keleivinių sutvė
rimų plūdimosi priklausytų 
komunizmo likimas, tai jo
jo, komunizmo, jau labai se
niai nė dulkelių niekur ne
bebūtų likę. Tuo tarpu, kaip 
žinia, komunizmas dar vis 
auga, dar vis stiprėja. Vi
si ženklai rodo, kad menše- 
vikiškais keiksmais jo nebe- 
atsikratysime. Nejaugi nė 
to Sonda ir jojo kolegos dar 
hera įsidėję į savo nelaimin
gas galvas?!

kovos laukuose, kitus suėmė 
ii- nubaudė mirtimi.

Kas tai darė? Nagi, bro
liai francūzai socialistai su 
Molletu priešakyje. Tai da
rė francūziški menševikai, 
keleivinio tpo “socialistai,” 
Keleivio idėjiniai broliai.

Kodėl Keleivio redakto
riai tiek daug viedrų ašarų 
išliejo dėl rūstaus likimo 
trijų ar keturių vengrų fa
šistinio sukilimo vadų, o ne
išlaši no nė vieno lašelio sa
vo ašarų už kančias ir mir
tis tūkstančiu alžvriečiu?

Argi tas neparodo, kad 
keleiviniai menševikai yra 
nebepataisomi veidmainiai, 
kad jų ašaros už Nagy ir jo 
bendradarbius yra skystes- 
nės už vandenį?

LDS 13-TOJO SEIMO: ‘

LDS Sekretoriaus Raportas
FINANSINIS LDS STOVIS

Sekamas finansinis raportas padengia periodą nuo 

gegužės 1 d., 1956 m., iki gegužės 1 d., 1958 m.
♦

gegužės 1 d., 1956 m., bankuose buvo ..
Nuo to laiko įplaukė ......................................  . .
Per tą laiką viso išmokėta ir investuota.........
Su gegužės 1 d., 1958 m., lieka bankuose . . .

Turtas dalinasi sekamai:
Pinigai bankuose .._....................... ......................
Bonai .............................................................................
Morgičiai ...................................*................................ •
Investmentas į Savings & Loan Associations .
Globos Fondas (pašalpgavių pinigai) ...... 
Automatiškos paskolos nariams .’.......................

Iš

reikalo. Tegul menševikams 
labai gaila žmonių, nubaus
tu mirtimi už 1956 metais 
Vengrijoje papildytas nuo
dėmes. Sutikime, kad tos 
jų nuodėmės nebuvo , 
taip, menševkų akimis žiū
rint, sunkios. 1 
vra, kad buvo fašistinis su- 
kilimas, kad sukilo fašistai 
išskerdė baisiai daug žmo
nių Vengrijoje. Vieni tų j 
skerdikų pabėgo užsienin, 
kiti pakliuvo į valdžios raiš
kas ir tapo nubausti. Tai

SMETONININKAMS 
IR MENŠEVIKAMS 

PASISKAITYTI
Chicagos kunigų Draugas 

(birž. 23 d.) užgriovė: “Tu
rime tvirtai laikytis prieš 
bedieviškas sroves.”

Toks įsakas atėjęs tiesiai 
iš Vatikano nuo paties po
piežiaus. Ta labai rūstus 
prisakymas.

Į tai kuo greičiausiai tu
rėtų atkreipti savo dėmesį 
mūsų menševikai ir smeto- 
nininkai. Juk jie visi skai
tosi u ž k i e tėjusiais bedie
viais. ypač naujieniriiai ir

Jau keleivniai menševikai.

Einant faktas, tai juk tiesa, 
visiems

Na, bet visvien buvo šioks toks Amerikos 
laimėjimas.

Dabar tą laimėjimą prezidentas Eisenhoweris nori 
anuliuoti. Jis, kaip sakėme, reikalauja, kad Kongresas 
suteiktų Valstybės departmentui galią neišduoti komu
nistams bei jų pritarėjams pasportų; jis reikalauja, 
komunistų ir jiems pritarėjų valdžia iš šios šalies 
kur neišleistu! v

žmonių c-

kad 
nie-

taiIR PREZIDENTAS, reikalaudamas Kongreso 
daryti, sako, jog komunistų arba jų pritarėjų išleidimas 
į kitas šalis, stato didžiulio pavojun JAV!

Ot, jei norit!
Kokį pavojų galėtų sudaryti, sakysime, amerikinio 

piliečio komunisto arba šiaip pažangaus žmogaus, nuvy
kimas Anglijon, Italijon, Lenkijon bei kurion nors vie
non tarybinėn respublikon?

Ką gi jis galėtų ten Amerikai baisaus atlikti? Galė
tų kokius nors sekretus išduoti? Nesąmonė! Komunis
tai, kaip taisyklė, Amerikoje neprileidžiami prie jokių 
sekretų. O jeigu kuris jų atliktų ką nors žalingo Ameri
kai, taį grįžus jį galima bausti taip, kaip kiekvieną pi
lietį.

Kokią komunistas bei bet koks pažangus žmogus, 
Amerikos pilietis, kitą “kiaulystę” iškirstų Amerikai, 
būdamas užsienyje?

Visi gerai suprantame, jog pasaulis žino apie mūsų 
šalies gerumus ir blogumus. Pasaulis žino, jog pietinė
se valstijose negrai yra laikomi beveik vergais. Kas gi 
negirdėjo apie Little Rock?! Ar koks nors komunistas, 
nuvykęs užsienin, galėtu ka nors daugiau apie tai pri
dėti ?

O gal prezidentas mano, jog pasaulis nežino, kad jo 
dešinioji ranka, Sherman Adams, ima “dovanas” iš ka
pitalisto Godlfine? Gal pasaulis nežino, kad tos “dova
nos” duodamos tam, kad Adams galėtų kapitalisto suk
tybes ginti?

O gal prezidentas mano, kad pasaulis nežino, jog

Betgi faktas bendrą frontą prieš Tarybų 
Lietuvą. Jie yra pasižadėję 
darbuotis išvien “Lietuvos 
išlaisvinimui.” Išvien su 
klerikalais jie sudaro Ame
rikos Lietuviu Tarvba ir 
VLIKą.

Šis Draugo paskelbtas po
piežiaus prisakymas netu
rėtų praeiti be jų susirūpi
nimo, Jie turėtų žinoti, kad, 
kai Šimutis barzdon bu-

Tą turėdami galvoje pa
imkime Francūziją ir Alžy
rą. Kiek o kiek tūkstančių 
visiškai nekaltų alžyriečių čiuoja Grigaičiui, jis velnią 
ten francūzai yra išsk-erdę! I mislija ir kišenėje špygą 
Vienus jų tiesiog užmušė Į laiko.

Philadelphia, Pa.
Vieniems nauda, kitiems į 

skriauda 5'
Mūsų didmiesčio du_ di

džiausi laikraščiai 
ning Bulletin” ir “Inquirer 
dar vis nesusitaiko su savo 
darbininkais, laikraščių iš
vežioto jais. Jau virš mėnuo 
streikuoja išvežiotojai dvie
jų laikraščių Philadelphijo- 
je ir vieno Camdene, “Curi- 
er”.

Bet minėti laikraščiai iš- 
leidinėjami, tik gerokai su
mažinti. Išvežiotojai pri
klauso prie tymsterių uni
jos. Spaustuvių darbinin
kai, irgi unijistai, priklauso 
prie Gildijos. Vieni strei
kuoja, kiti dirba, nes jų su- 
tartys-kontraktai ne sykiu 
išsibaigia. Leidėjai’laikraš
čius, matyt, atspausdina be 
didelio vargo. Bet išplatin
ti, parduoti jau daug sun
kiau. Bet pinigai labai ga
lingi ir suranda naujus bū
dus. Radijas ir televizija 
garsina, kad laikraščiai 
parduodami prie išleistu
vių. Prie išleistuvių yra pi-| 
kietai. Yra ir labai dau^f 
policijos, visaip apginkluo
tos, ir visokių “palydovų”.

I “Lojalūs” piliečiai, dau- 
1958 maigiausia jaunuoliai iš aukš-

$91,129.74
580,579.02
627,002.46

44,706.30

$44,706.30
862,354.12 
246,045.00 
138,000.00

2,622.24
17,185.16 

50.00

Visas LDS Turtas $1,310,962.82

LDS Fondų Stovis
LDS fondai su gegužės 1 d., 1958 m., 

turi sekamą pinigų sumą:
Apdraudos fondas .........
Pašalpos fondas ........... ..
Vaikų Apdraudos fondas
Globos Fondas ................
Lėšų fondas .....................

$979,423.01
_ 226,654.94
. 37,126.55

65.136.08

Viso $1,3,10,962.82
I lėšų fondą įeina dalis pinigų ir kitų fondų. įeina pini

gai, gaunami kaipo nuošimtis už investmentus. Gale metų tie 
pinigai perkeliami j kitus fondus. Pats lėšų fondas dabar turi 
apie $15,000.00,

Turtas paaugo $65,853.21 nuo gegužės 1 d., .1956 m., iki 
gegužės 1 d., 1958 m.

Pomirtinių Ir Pašalpų Išmokėjimai
Nuo gegužės 1 d., 1956 m., iki gegužės 1 d

mirė-suaugusiųjų skyriaus narių 263. Jų pašalpgaviams iš
mokėta viso $114,134.43.

Nuo gegužės 1 d., 1956 m., iki gegužės 1 d.. 1958 m., 
sirgo 872 nariai ir pašalpomis jiems išmokėta $65,340.85.

Per ši laikotarpį suteikta paramos 17 narių, viso $1.500.50.
Kiek Išmokėta Per 28 Metus

Nuo LDS suorganizavimo iki gegužės 1 d., 1958 m., na
ru i rė} ių 

$881,409.57.
Narių sirgo 

$753,496.73.

Jų pašalpgaviams išmokėta pomirtinėmis

“Eve-

tesnių mokyklų pulkais va
žiuoja ir didžiausiais, glė
biais stveria laikraščįus. 
“Palydovai” tolokai palydi, 
na ir ant visų skersgatvių 
šūkauja, kad pirktų nuo jų 
laikraščius.

Seniau laikraščius par-
14,593 ir jiems LDS išmokėjo pašalpomis j duodavo po penkis centus. 

į Pradžioje streiko tūli par
duodavo net po 25 centus, 
o dabar, kuomet tokių par
davėjų priviso tiek daug, 
tai jau po dešimt centų.

Tie jaunuoliai. nėra tur
tuoliai, jiems labai pritin
kami keli doleriai, nes kito
kiu darbu sunku susirasti. 
Jiems įkalba visokiausių 
pasiteisinimų: “Jeigu vįį 
neisi pardavinėti, kiti eis”. 
“Čia yra laisva šalis, —ne
nori, nedirbk”. Taigi, kitas 
stveria, griebia tavo duo
nos. kąsnelį, nors ir žino, 
kad tuomi nebus sotus.

Čia kalti netik tie jau
nuoliai, kurie perpildyti 
ponų “mokslu”, bet kalta ir

Kuopų Skaičius
Šiuo tarpu turime 143, kuopas, jų tarpe 3 angliškai kal

bančios. Laike praeito Seimo turėjome 149 kuopas. Likvi
davosi 6 kuopos.

Narių Skaičius
Laike praeito Seimo, 1956 m., LDS turėjo 

gusiųjų skyriuj 6,141; vaikų skyriuje 232. Viso
Su gegužės 1 d., 1958 m., LDS turėjo narių 

skyriuje 5,495; vaikų skyriuje 224. Viso 5,719.
Reiškia, nuo praeito Seimo iki šio Seimo mūsų Susivie

nijimo narių skaičius sumažėjo 422 nariais.

J. SIUPvBA, Sekretorius

narių suau- 
6,373.
suaugusiųjų

Pažangių Amerikos lietuvių gydytojų knyga
Pažangūs Amerikos lie- odontologijos raida (auto- liktus bandymus, 

tuvių veikėjai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose leidžia Populiariai pasakodamas rašytoje 
nemaža knygų lietuviams apie tolimos senovės medi- raidoje” pateikta daug įdo- 
darbininkams šviesti ir la- ■ ciną, d-ras J. Stanislovaitis 
vinti. Šių leidinių tematika ■ pabrėžia pažangų indų me- 
labai plati ir įvairi. Nema- dicinos vaidmenį vystant 
ža vietos skiriama ir medi- mediciną. Jis mini indų gy- 
cinos mokslams Amerikos; dytoją Susrutą, gyvenusį 
lietuvių tarpe propaguoti, i daugiau kaip šimtmečiu 
Mus pasiekė 63-čias Ameri anksčiau už medicinos tėvą 
kos lietuvių Darbininkų Ii- Hipokratą ir jau sukaupusį 
teratūros Draugijos leidi- nemaža vertingų žinių i 
nys “Gydymo istorija” —| anatomijos.
populiarių apybraižų apie j kai kurias plastines opera- 
mediciną knyga. Jos auto- cijas, aprašė eilę ligų. Sus- 
riai — pažangūs Amerikos rūta, pastebi autorius, yra 
lietuvių veikėjai — psichiat-1 aprašęs 760 augalinės kil- 
ras, akademinių mokslų ba-! mės vaistų. Paminėdamas 

Hipokratą, autorius pabrė
žia, kad didysis senovės 
graikų gydytojas “įkūnijo 
tyrinėjimo principus ir at
skyrė gydymą nuo kunigų 
vadovystės ir apgavikų”. 

Paminėdamas knyg o j e 
įžymių gydytojų, disekcijos 
pionierių Mondino, Silvi
jaus, Vezalijaus, Fabrici- 
jaus, Falopijaus ir kt. var
dus, autorius pažymi di
džiuli lavonu skrodimo 
vaidmenį anatomijos ir pa
tologijos vystymuisi. 

Knygoje paliesti ir kiti 
žymesni medicinos, istorijos 
įvykiai.

Pasakodamas apie nemir
tinguosius Pavlovo darbus 
centrinės nervų sistemos 
fiziologijoje, autorius pa
žymi, kad “prisitaikyto (są
lyginio) reflekso atradimas 
buvo pirmos rūšies išradi-

kalauras, medicinos dakta
ras Jonas Stanislovaitis ir 
odontologas daktaras Anta
nas Petriką. Pastarasis yra 
mums pažįstamas iš jo 
ankstyvesnių raštų, kaip li
teratas, lietuviu literatūros 
klasikų tyrinėtojas, o taip 
pat labai išsilavinęs medici
nos teorijoje ir praktikoje 
gydytojas, medicinos moks-

kongresinio komiteto, kuris tyrinėja kapitalisto Goldfine kj populiarizatorius.
su Adamsu santykius, vyriausias advokatas apsikiauli- 
jo slapta klausydamas Goldfino ir jo sėbrų pokalbių?

- Visa tai pasaulis gerai žino' ir dėl to turi daug juo
ko, net ir pasipiktinimo, kad tokie dalykai vyksta Bal
tajame Name ir Kongrese. Joks komunistas, nežiūrintį 
kaip jis būtų iškalbus, nuvykęs į užsienį, negalėtų prie to 
nieko daugiau nei pridėti neigi atimti!

Dėl to mes manome, kad Kongresas, 
sis šalies Konstitucija, turėtų nepriimti 
werio reikalavimo.

, . Čia, iš tikrųjų, yra ne prezidento, o 
Dullesas visuomet troško ir tebetrokšta palaikyti šaltą
jį karą, kuris Amerikai neša ne naudą, o didžiulę blėdį.

vadovaudama- 
išito Eisenho-

Dulleso norai.

2 p.-LaisVe (Liberty)—Penktad., liepos (July) 11, 1958

Autoriai savo knygos, 
įžangoje pabrėžia, kad jie 
nori “duoti aprašymą gy
dymo būdų nuo pat istori
jos pradžios iki šiai dienai”. 
Knygoje, sukauptas didžiu
lis pluoštas mokslinių faktų 
iš medicinos istorijos, pra
dedant nuo senovės egiptie
čių ir asirų-babiloniečių lai
kų iki šių dienų, t. y. iki an
tibiotikų ir širdies chirur- 

Knygos dvi dalys: 
(auto

gijos
medicinos istorija
rius dr. J. Stanislovaitis) ir

rius dr. A. Petriką). . Daktaro A. Petrikos pa- 
“Odontolo gijos

mių mokslinių faktų apie 
dantų ir burnos ligų gydy
mą senovėje ir mūsų lai
kais, apie naujausius medi
cinos mokslo pasiekimus 
odontologijoje.

Aplamai J. Stanislovai- 
čio ir A. Petrikos knyga 

iš yra vykęs autorių mėgini- 
Jis atlikdavo mas populiaria, prieinama 

ne medikui forma atpasa
koti svarbesnius medicinos 
ir odontologijos raidos mo
mentus, dėl to ji turi nema
ža pažintinės reikšmės.

Autoriai savo apybraižose 
gyvais pavyzdžiais, faktais 
iš medicinos istorijos paro
do, kad kiekvienas naujas 
atradimas medicinos isto
rijoje gimdavo įnirtingoje 
kovoje su scholastika, burti
ninkais, religiniais prieta
rais ir kt. tamsybės apašta
lais.

Pažymėtina, kad knygoje 
keliamos aktualios, pažan
gios socialinės medicinos 
problemos. Rašydamas apie 
nepatenkinamą Amerikos 
gyventojų aprūpinimą me
dicinine pagalba, daktaras 
Petriką pabrėžia, kad žmo
nės Amerikoje būtų tobulai 
aprūpinti medicinos pagal
ba tik tuomet, jeigu gydy
mas ir visos, gydymo prie
monės 
nintos, 
kalais 

mas fiziologijoje” (psl. 146) tybė. 
ir aprašo kai kuriuos jo at-'

cialinės medicinos 
momis 
vinys.

Autoriai susidorojo su 
šiuo uždaviniu, pateikdami 
skaitytojui turiningą, pa
traukliai parašytą apybrai
žų knygą. Autoriai parodė, 
kad jie. yra plataus akira
čio, su didele erudicija gy
dytojai, talentingi mokslo 
populiarizatoriai, pažangūs 
visuomenės veikėjai. .

L SKLIUTAUSKAS 
Vilniaus Valstybinio 

Kapsuko vardo universiteto 
docentas

(“Tiesa”, 1958. VL24)

noje nedidelėje knygoje ap
rėpti visus žymesnius medi
cinos. istorijos metmenis, 
susieti juos su šių dienų so- 

proble- publika, kuri gyvenime yra
— nelengvas uždą- patyrusi ką reiškia strei- 

j kai, kova už geresnes darbo 
sąlygas ir geresnį atlygini
mą. Ji turėtų apsieiti be 
gazietų. Kam jau čia mokė
ti taip pakeltą kainą? Laik
raščių išvežiotojai taipgi 
žmonės, jie turi šeimas, il
gas streikas jiems didelė 
skriauda, o visokiems paj 
daužoms atrodo, kad tai 
geriausia pasidaryti keletą 
doleriu. j

Mūsų miesto majoras Ri- 
chison Dilvore su žmona 
išvyko mėnesiui vakacijų. 
Pirmiausia atsidūrė Sovie
tų šalyje. Jis manąs, aplan
kyti bent keletą Europos 
šalių. Jis nėra aklai nūsi- 
statęs ir prieš Tarybų Są* 
jungą. Kartą jis išsireiškė, 
jog manąs, kad būtų gerai 
užkviesti 
vą, kad pakalbėtų taikos 
reikalais pas mus. Na tai 
ir suriko

būtų suvisuomeni- 
jeigu sveikatos rei- 
rūpintųsi pati vals-

Reikia pasakyti, kad vie-

Klaidos atitaisymas
“Laisvėje” iš liepos 8, 

straipsnyje apie Vytautą 
įvyko klaida trečioje citato
je iš J. Jurginio “Lietuvos 
Istorijos.” Ta citata turi 
būti tokia:

“Žemaitijos seniūnas Kęs
gailą, surinkęs vietinius ba
jorus ir pasikvietęs bajo
rų iš Ariogalos ir kitų vie
tų, užpuolė sukilusius vals
tiečius, ėmė juos mušti, su
iminėti ir žudyti. Sukilimo 
slopinti į Žemaitiją atsku
bėjo ir Vytautas su kariuo
menės būriu. Sukilimą nu
slopinus, jo įsakymu vals
tiečiai buvo žudomi.” (Lie
tuvos TSR Istorija, 31

Nikitą Chrusčio-

ant jo reakcionie
riai, o pažangiečiai, ar nu
sigando, ar nebuvo jiems 
leista prasitarti viešai.

Įdomu, ką jis pasakys, 
kai sugrįš, ii kaip čia jį 
įvertins? v

M.S.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Dulles ra- 
ko, kad jis nesitars su 
kiečių Demokratine Re
publika atgavimui devynrų 
amerikiečių.

f



V Kongreso nutarimu Alas
ka tapo 49-oji mūsų šalies 
valstija.* Dabar jos gyven
tojai turės tokias pat teises, 
kaip ir bet* kuri kita Jung
tinių Valstijų valstija.

Alaska — milžiniška ša
lis. Ji užima 590,884 ket
virtainių mylių plotą, arba 
— kaip vienas .penktadalis 
visų Jungtinių Valstijų. 
Alaskoje yra daug ir gražių
miškų, Įdomių ežerų, smar
kių upių ir aukštų kalnų. 
Ant upių galima Įrengti 
elektros gamybos jėgaines. 
Miškai sudaro didelius tur
tus. Kalnuose yra aukso, 
sidabrio, vario ir kitokių 
metalų. Amerika vien auk
so iš Alaskos yra gavusi iki 
$500,000,000 vertės.

BISKIS ISTORIJOS
Alaska yra tarpe Ramio

jo ir Lediniuotojo vandeny
nų ir Beringo jūros. Iš pie
tų, vakarų ir šiaurės ją ap-
supa žuvimis turtingi van
denys. Sausumoje ji rube- 
žiuojasi su Kanada. Tarpe 
Alaskos ir Sibiro yra Be- 

•vingo sąsiauris, tik 50 my-| 
r/ų pločio.

Mokslas rodo, kad Ameri-I 
kos žemynas buvo dabarti
nių indėnų apgyvendintas 
per Beringo sąsiaurį iš Si-' 
h.ų-o. Beringo sąsiauris yra | 
ir ęusitarta juosta, kur die
na baigiasi ir nauja prasi-! 
deda — tarptautinė datos 
linija. Kada Alaskoje prasi
deda gruodžio 31 diena, tai 
Sibire būna jau sausio 1 d. j

1648 metais Alaska sura
do rusų keliautojas S. Dež-| 
nevas. Vėliau ją plačiau iš-i 
tyrė rusų tyrinėtojai V. Be-I 
ringas ir A. Čirikovas. 1728! 
metais Alaska buvo pri-| 
jungta prie Rusijos ir va-! 
d i n os i R u s iš koji A m erika.

1799 metas įsisteigė Ru-l 
sų - Amerikinė kompanija,! 
kuri tvarkė Alaskos reika-i 
lūs. Prasidėjo rusų persi-j 
kalimas gyventi Alaskon. 
tyleni patys ten keliavo, ki
tus caro valdžia trėmė. A-
laskos jūrų pakraščiais įsi
kūrė dešimtys gyvenviečių, 
kurios ir dabar turi rusiš
kus vardus.

Alaska, kas ji tokia?
Nuo Alaskos rusų gyven

vietės ir kolonijos steigėsi 
Ramiojo vandenyno pakraš- 
ču ir .1812 metas jų jau bu
vo Kalifornijoje. Tada Ru
sija, Anglija ir Jungtinės 
Valstijos Kalifornijos pa
kraščius pasidalino. Todėl 
Kanados pakraštys, tarp? 
Alaskos ir Kalifornijos, pil
nas rusiškų pavadinimų: 
Aleksander, čičagov, Kup- 
rijan, Sitka, Kauzov i]* kt.

1861-1864 metais Jungti
nes Valstijos purtė Piliečių 
Karas. Pietinių valstijų re
akcionieriai ir vergų savi
ninkai norėjo atsimesti nuo 
šiaurinių valstijų. Juos rė
mė Anglija, Ispanija ir 
Prancūzija, net grasinda- 

I mes užpulti Jungtines Vals- 
t i jas.

Rusija turėjo daug nesu
tikimų su Anglija ir Pran
cūzija. 1854-1856 metais
buvo tik baigus Rytų (Kry
mo) karą, kuriame Angli
ja, Prancūzija ir Turkija 
puolė Rusiją.

Tų nesutikimų proga pa
sinaudojo gabus Rusijos 
premjeras Gorčakovas ir 
prisiuntė dvi rusų karo lai
vų eskadras į Jungt. Vals
tijas — vieną į San Fran
cisco, kitą j N e vv Yorką - 
Bostoną. Laivynu koman- 
dieriams buvo duotas įsaky
mas pulti anglus ir fran- 
cūzus, jeigu jie puls Jungti
nes Valstijas. Tas Rusijos 
karinis laivynas išbuvo A- 
merikos prieplaukose per 
septynis mėnesius ir atgra
sino anglus ir francūzų nuo 
intervencijos.

Šis ir eilė kitų žygiui su- 
artno Rusiją ir Jungtines 
Valstijas, nes abi šalys tu
rėjo bendrus nedraugus — 
Angliją ir Prancūziją. Ru
sijoje caras Aleksandras II 
buvo vadinamas “išlaisvin
toju,” nes prie jo buvo pa
naikinta baudžiava, o Ame
rikoje prezidentas Lincol-
nas, kuris laisvino negrus 
iš vergijos. Abu jie buvo 
skaitomi vargingųjų išlais
vintojais.

KODĖL RUSIJA 
PARDAVĖ ALASKA?
1867 metais Rusija par

davė Alaska Jungtinėms 
Valstjoms. Dėl Aleutų sa
lų, Kanados pakraščių bei 
Kalifornijoje rusų gyven
viečių nebuvo padaryta su
sitarimo. Rusija, parduo
dama Alaska už $7,200,000, 
suprato, kad ji parduoda vi- > 
sas savo amerikines koloni
jas.

Buvo keliama kaltinimų, 
kad Rusija “dovanojo Ame
rikai” Alaska. Galima su
prasti, kad Gorčakovas va
dovavosi dviem sumetimais. 
Viena, jis žinojo, kad Ang
lija ir Prancūzija ruošiasi 
atimti nuo Rusijos jos teri
torijas Amerikoje. Rusijai 
apginti Alaska, kuomet An
glija turėjo gretimai Kana
dą, nebuvo galima. Per Si
birą ir dabar linkui Alas
kos nėra geležnkelio, nei1 
gerų plentų iš priežasties 
šiurkščių gamtinių sąlygų.

Kita, Rusija, parduodama 
Alaska Jungtinėms Valsti
joms, dar daugiau gerino 
santykius su amerikine res
publika. Gi Jungt. Valsti
jos, įsigyjamos Alaską ant
roje pusėje Kanados, suda
rė šiai anglų kolonijai pa
vojų.

Bet ir Jungtinėse Valsti
jose buvo tokių, kurie ran
kas kratė nuo Alaskos. 
Kongrese prieš Alaskos pir
kimą argumentavo jo narvs 
F. B. Butler:

“Jeigu mes turime užmo
kėti Rusijai už jos draugiš
kumą (karo laivyno atsiun
timą į Ameriką Piliečių Ka
ro metu), tai duokime jai 
$7,200,000, ir tegul ji lai
kosi Alaską.” Toliau jis 
tvirtino, kad joks protingas 
žmogus “nenorės pirkti A- 
laskos drebančią žemę ir le
dų kalnus.”

APIE ALASKOS 
GYVENTOJUS

Alaska yra šiurkščios 
šiaurės kraštas. Dabar ten 
gyvena tik apie 200,000 
žmonių. Tai daugumoje ru
sų kilmės žmonės, kai kurie

jau suamerikonėję, kiti su
simaišę su indėnais ir eski
mais ,o dar kiti net kalbasi 
rusiškai. Bet ir suameri- 
konėjusiųjų tautinė kilmė 
aiški iš jų pavardžių.

Alaskos gubernatorius 
dabar yra Michail A. Ste- 
panovič, o Alaskos univer
siteto vedėjas -— Frank Pe- 
ratrovič.

Rusai mokėdavo sugyven
ti su vietos gyventojais, to
dėl Alaskoje yra išlikę dar 
15,000 indėnų tilingitų ir 
haidasų giminių. Alaskoje 
yra apie 16,000 eskimų ir 
4,000 aleutų. Dabar ten yra 
keli tūkstančiai amerikiečių 
civilinių žmonių ir nežino
mas skaičius militarinių jė
gų.

AMERIKOS PELNAI 
Iš ALASKOS

Apie Alaskos geografinę 
padėtį straipsnyje nedaug 
ką galima pasakyti. Jūros, 
kurios ją 'apsupa, yra gilios 
ir turtingos žuvimi bei ki
tais jūriniais gyvūnais.

Alaska turi ir aukščiau- I 
šią Šiaurės Amerikoje kal
ną. Iki šiol Kalifornija bu
vo pirmoje vetoje su Whit- 
ney kalnu, kuris turi 14,495 
pėdas, o dabar bus Alaska 
su McKinley kalnu, kuris 
siekia 20,320 pėdų aukštį.

Alaskos gamtinius turtus 
dar tik pradėta tyrinėti, o 
jau žinoma, kad ten yra 
anglies, aukso, sidabro, va
rio, alumino, švino, plati
nos, chromio, skardos, alie
jaus, o miškų plotas siekia 
21,000,000 akrų.

Industrinių įmonių dar 
nedaug, bet į metus gauna
ma $50,000,000 pelno. 1956 
m. amerikiečiai už gamti
nius turtus gavo $131,000,- 
000 įplaukų, būtent: už 
iškasamus turtus — $70,- 
000,000, žuvis — $30,000,- 
000, kailius — $2,000,000, 
ir tt. Aukso į metus iškasa
ma ne mažiau $8,000,000 
vertės.

Nuo 1867 metų, kai Ame
rika nupirko Alaską, iš jos 
jau gauta už auksą, sidab
rą, šviną, skardą, platiną 
ir gyvsidabrį virš $1,000,- 
000,000 įplaukų.

V. Sūmis
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ĮVAIRUMAI
Vanduo rėžia plieną

Rėžtuvai ir grąžtai, ku
riais apdorojamas plienas, 
brangūs ir labai greitai nu
sidėvi Ar negalima jų kuo 
nors pakeisti?

TSRS Mokslų akademi
jos ultraaukštų slėgimų la
boratorijos kolektyvas, va- 
dovaująmas fizikos - mate
matikos' mokslų daktaro I. 
F. Vereščiagino, sukonstru- 
avo hidrokompresorių, ku
ris duoda milžiniškos jėgos 
ploną vandens srovelę, savo 
greičiu viršijančią garso 
greitį. Šis “vandens grąž
tas” gręžia bet kurį metalą, 
nepriklausomai nuo jo kie
tumo, 2000 atmosferų 
spaudimo jėga.

Naujasis tarybinis hidro- 
kompresorius — “vandens 
grąžtas” — gali būti nau
dojamas įvairiose pramonės 
čakose.

Želvė ir lukštas
Želvės, kaip sausumos, 

taip ir jūrinės, turi kietą 
lukštą. Želvių (Čerepokų) 
yra šimtai rūšių. Yra nedi
delių, bet yra tokių, kurios 
turi iki 8 .pėdų ilgio ir sve
ria 1,500 svarų.

Jūrinės želvės yra apie 
keturių pėdų ilgio ir iki 500 
svarų. Patelė išeina į sau
sumą ir padeda apie 200 
kiaušinių. Suprantama, ne 

'iš karto. Kiaušiniai valgo
mi kaip ir vištų. Saulės 
šiluma išperi jauniklius.

Žiemos laiku, kaip sausu
mos, taip jūrinių, kur oras 
šaltas, želvės miega.

Želvės yra negreitos, tai 
jeigu jos neturėtų lukšto, 
kiti gyvūnai jas suėstų. 
Lukštas dengia nugarą ir 
pilvą, o į šalis yra skylės, 
pro kurias želvės iškiša gal
vą, kojas ir uodegą.

Didelės želvės gyvena iki 
200 metų ir daugiau.

Naujas lietpaltis
Išeidami iš namų jūs pa

miršote lietpaltį. Pakeliui 
į mokyklą jus užklupo lie
tus. Kas daryti? Jūs pribė
gate prie, artimiausio laik
raščių kiosko ir nusiperkate 
už 1 rublį... lietpaltį. Po ku
rio laiko tokius lietpalčius 
iš tikrųjų bus galima pirkti 
kioskuose. Ukrainos popie
riaus mokslinio - tiriamoje 
instituto bendradarbiai pa
prastą popierių su specia
laus cheminio proceso ir 
parafinavimo pagalba pa
vertė elastinga, vandens ne
bijančia medžiaga, iš ku
rios bus gaminami tokie 
lietpalčiai. Jais bus galima 
pasinaudoti keletą kartų.

RŪONIŠ~EŽERE
Visiems žinoma, kad Bai

kalo ežeras yra uždaras 
vandens baseinas. O štai vi
sai neseniai šiame ežere pa
sirodė ruonis — Ledjūrio
gyventojas. Kaip jis pakliu
vo į ežerą, mokslininkai kol 
kas dar neišaiškino.

Žemės paviršiaus 
bangavimas

Tarybiniai mokslininkai 
nustatė, kad žemės pavir
šius nuolatos banguoja. Že
mės pakilimas ir nuslūgi
mas vyksta labai lėtai, išti
sais amžiais, todėl be spe
cialių prietaisų jo nepaste
bėsi.

Šiuo metu grupė tarybi
nių mokslininkų sudarė eu
ropinės TSRS dalies tekto
ninių judėjimų greičio že
mėlapį, kuris rodo, jog 
Maskvos rajone žemės pa
viršius kiekvienais metais 
nuslūgsta 4 milimetrus. 
Tuo tarpu Lvovo rajone že
mes paviršius kasmet paky
la net 8 milimetrus. Moks
lininkai renka medžiagą vi
sos šalies tektoninių judėji
mų greičio žemėlapiui su
daryti.

Naujas medienos 
džiovinimo būdas

Nukirstą, ir supiautą į 
lentas medį dar negreitai 
galima panaudoti baldų ga
minimui. Jis — drėgnas, iš 
tokio medžio pagaminta kė
dė, stalas ar spinta džiūda- 
mi suskils. Ar negalima 
pagreitinti netūralų medie
nos džiūvimą? Džiovinimas 
karštu oru brangus ir ilgo
kai trunka—nuo 50 iki 470 
valandų.

Pastaruoju metu buvo 
taikomas taip vadinamas 
elektrinis medienos džiovi
nimas su aukšto dažnumo 
elektros srovės pagalba. 
Tačiau tai dar brangesnis 
būdas. Neseniai medienos 
ir gatavų detalių džiovini
mui pritaikyta naftos per
dirbimo pramonės atlieka— 
petrolatumas, kurio daug 
yra Tarybų šalyje. Medie
na, įmerkta į verdantį (130 
laipsnių) petrolatumą, per 
dvi valandas atiduoda visą 
drėgmę. Be to, petrolatume 
esantis parafinas ^padengia 
baldų detalių paviršių, ir 
jas galima laikyti atvirame 
ore neribotą laiką, ši nau
jovė leis TSRS baldų fabri
kams žymiai pagreitinti 
medienos džiovinimą ir pa
gerinti baldų kokybę.
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Karo orlaivynas 
eikvoja pinigus

Washingtonas. — Kon- 
gresma^as Melvin R. Laird, 
iš Wisconsino valstijos, ku
ris yra nariu Kongresinio 
Komiteto Apsiginklavimo 
Reikalais, pareiškė, kad 
karinis orlaivynas eikvoja 
pinigus..

Jis sako, kad Colorado 
Springs srityje buvo leisti 
orlaivynui steigti 10,000 ak
rų plote orlaukį, bet orlai- 
vyno viršininkai įsitaisė 
17,800 akrų plote ir padarė 
$350,000,000 išlaidų.

“Aš buvau sukrėstas to
kiu karinio oriai vyno eik
vojimu taksų mokėtojų pi
nigų,” sako kongres.manas 
Laird.

Rašo J. ŠTEINYS
Pažangiajai Amerikos 

lietuvių visuomenei, ma
nau, bus įdomūs šie paly
ginimai, pagal kuriuos ga
lima spręsti apie bendrą 
lietuvių kultūros augimą 
T. Lietuvoj.

Tegul tai mato ir tie 
žmonės, kurie tuo tarpu 

jfedar tiki prasimanymams 
apie šiuoloaikinį Lietuvos 
gyvenimą nebūtų dalykų, 

•panašių į pasakas vai
kams apie raganas ir vai
duoklius...

žvilgsnis į knygą 
buržuazijai valdant ir 

dabar Tarybą Lietuvoj 
Sakoma, kad knyga yra 

vienas iš svarbiausių tautos 
kultūros augimo rodiklių, 
nes ji atspindi tautos gyve
nimą.

Tai pažvelkime į knygų 
išleidimo produkciją anais 
metais ir dabar Tarybų Lie
tuvoj.

Palyginkime ir knygos 
vertę, — jos kokybę.

Po Pirmojo pasaulinio 
imperialistinio karo, žlugus 
Rusijos caro patvaldystei, 
susikūrė tarybinių respub
likų sąjunga, o Lietuvoj, at
siskyrus nuo Rusijos, susi
kūrė buržuazinė respublika, 
k\fcri išsilaikė nuo 1|918 iki 
l$40 metų, kada Lietuva 
įstojo į RSS sudėtį ir tapo 
tarybine respublika, š i ų

| dviejų laikotarpių ir pada
rysime knygos apžvalgą.

Knyga seniau
Pirmuoju laikotarpiu re

liginė ir grožinė literatūra 
lenktyniavo savo knygų iš
leidimo skaičiumi. Grožinėj 
to laiko literatūroj labai žy
mią vietą užėmė kriminali
niai romanai ir tai daugiau
sia svetimų autorių, pav. 
žinomojo kriminalinių ro
manų autoriaus Edgaro 
Walace 18 knygų — 59,000 
egz.; Kryžanovskos. 15 kny
gų — 31,800 egz.; žožiekos, 
Mnišekos, Bebutovos, Arci- 
baševo, Pitigrili,, Zevako ir 
daugelio kitų autorių pana
šių (šlamštų) buvo užvers
ti knygynai. Atsirado ir 
mūsų kriminalinių romanų 
rašytojai, pav. Justo Pilipo- 
nio tuo metu išėjo romanai 
“Juodoji kaukė”, “Kaukolė 
žalsvam čemodane”, “Rau
donoji komisarė” ir kiti pa
našūs, kurių išleista 20 pa
vadinimų knygų, kurių 
bendras tiražas siekė 44.000 
egz., o tuo pačiu metu rim
tų rašytojų grožinei litera
tūrai nebuvo leidėjų. Lietu
vių literatūros klasikės Ju
lijos Žemaitės raštai labai 
mažu tiražu buvo išleisti 
Marijampolėje advokato A. 
Bulotos lėšomis.

Per visą buržuazijos val
dymo laikotarpį jos leidinių 
tiražas neviršijo 20,000 egz.,

Laiškas iš Tarybų Lietuvos apie knygą seniau ir dabar
kąi tuo tarpu tarybiniais 
laikais Žemaitės leidinių ti
ražas jau siekia 626,400 egz.

Knyga ir kaimas
Knyga Lietuvos kaime 

tuo metu buvo reta viešnia, 
nes geresnė knyga buvo la
bai brangi, tik turtingesnie
ji žmonės ją galėjo įsigyti, 
pav. Maironio raštų tomelis 
kelių šimtų puslapių kaina
vo 6 litus, tai kad įsigyti to
kią knygą darbininkas turė
jo dirbti dvi dienas!

Lietuvos liaudis labai mė
go skaityti P. 'Cvirkos, Salo
mėjos Nėries, A. Vienuolio- 
Žukausko, V. Mykolaičio- 
Putino, Marcinkeviči aus, 
Tilvyčio raštus, kurie tuo 
metu išeidavo labai nedide
liais tiražais. Atsirasdavo ir 
labai vertingų knygų, ku
rios, nugalėdamos visas 
kliūtis, apeidamos cenzūrą, 
pasiekdavo skaitytoją ir ei
davo iš rankų į rankas, tai 
būdavo Amerikos lietuvių 
pažangioji spauda ir kt.

Ne kokia padėtis tuo me
tu buvo ir mokslinės kny
gos: knygų lentynose maty
davai pseudo - medicinos 
knygas su stambiais pavadi
nimais: “Meilės paslaptys 
ir vedybos”, “Kodėl ponas 
neapsivedė”, “Karalie nes 
M i k a 1 d o s pranašystės”, 
sapnininkai, juodosios ma
gijos knygos, kortavimo va
dovėliai ir t.t. O tuo tarpu 

aukštųjų mokyklų studen
tams trūko vadovėlių moks
lui ir juos nebuvo kam iš
leisti.

Bendrai, knygos stovis ir 
rašytojo padėtis tuo metu 
Lietuvoje buvo liūdna.

Bibliotekos v
Viešųjų bibliotekų tinklas 

buvo menkas ir labai apleis
tas. Mokyklų bibliotekos bu
vo tik didesnių miestų mo
kyklose, o kaimų ir mieste
lių mokyklos labai maža tu
rėjo knygų ir stambesnių to 
laiko bibliotekų fondai bu
vo nedideli: 1939 m. Kauno 
Universiteto biblioteka tu
rėjo 178,988 knygas. Valsty
binė Centrinė biblioteka — 
60,000 knygų, Vinco Kudir
kos vardo biblioteka Kau
ne — 14,000 knygų ir Žemės 
Ūkio Akademijos biblioteka 
turėjo 2|9,3OO knygų. ■

Šiandieną mūsų gyvenime 
įvyko didžiulės permainos 
knygų leidimo ir bibliotekų 
organizavimo srityse.

Didžiuliai knygų tiražai, 
apie kuriuos ano laiko kny
gų leidėjai ir svajoti nesva
jojo, šiandien tapo tikreny
be, o knygos išvaizda, jos 
turinys ir rašytojo padėtis 
iš pagrindų pasikeitė. Jei 
1936—1939 hi. būdavo išlei
džiama įvairių knygų ne- 
kiek daugiau kaip vieną mi
lijoną į metus, tai jau Tary

bų Lietuvoj 1940 m. buvo iš
leista 387 pavadinimų kny
gų, daugiau negu 3.5 milijo
no egz. tiražu, t.y. knygai 
tiražas siekė vidutiniškai 
10,000 egz. O jau šiais pas
kutiniais metais mūsų kny
gos bendras tiražas siekia 
10.5 milijono knygų į metus 
(10,000,500.).

Knyga ir liaudis
Šiandien Lietuvos žmonės 

labai vertina knygą ir ją 
gausiai skaito, dėlto tiek 
daug skaitytojų mūsų bib
liotekose, kad iki išnaktų 
negęsta žiburiai klūbuose- 
skaityklose ir nuolat gausu 
pirkėjų knygynuose, kurių 
tiek daug atsirado miestuo
se ir miesteliuose.

Su knyga rankose mūsų 
skaitytojas mokosi ir dirba, 
su knyga poilsiauja ir su 
knyga nesiskiria savo šei
mos ratelyje.

Knyga — plačiai atsisklei
dė mūsų masiniam skaityto
jui — visai mūsų liaudžiai 
ir mes ją skaitome ramiai, 
apmąstydami joje keliamas 
gyvenimo problemas. Gilin
damiesi į joje vaizduojamų 
žmonių pasaulį, žavimiėsi 
grožinio kūrinio savybėmis. 
Jos jaudina ir veikia mūsų 
sąmonę, protą ir širdį.

Išnyko pas mus bulvarinė 
literatūra.

Pasikeitė išleidž i a m o s 
knygos pabūdis.

Didžiuliais tiražais išlei
džiamos lietuvių rašytojų 
knygos — originali knyga. 
Jei buržuazijos laikais P. 
Cvirkos raštų viso buvo. iš
leista vos 30,000 egz. tiražo, 
tai dabar T. Lietuvoje jų iš
leista 50 pavadinimų jo kny
gų bendru tiražu 625,000 
egz. Salomėjos Nėries — 
382,000 egz. Maironio raštų 
— 106,000 egz. Vaižganto 
raštų — 95,000 egz. Lazdy
nu Pelėdos — 139,000 ir t.t.

Ir amerikiečių autorių
Ir J.A.V. pažangiųjų ra

šytojų lietuvių čia'leidžiami 
raštai. R. Mizaros Grožinės 
literatūros leidykla išleido 
5 pavadinimų knygas —60,- 
egz. tiražu ir visos jos skai
tytojų išpirktos, knygynuo
se neliko, spausdinamas šeš
tas jo romanas. Taip pat 
spaudoje Seno Vinco—Vin
cas Jakštys— apsakymų 
knyga iš Amerikos lietuvių 
darbininkų gyvenimo, pava
dinta “Gyvenimo verpetuo
se” ir kt. pažangiųjų" rašy
tojų raštai leidžiami čia.

(Mūsų žiniomis, 1955— 
1957 metais T. Lietuvoje bu
vo išleistos 7 R. Mizaros 
knygos — viena rusų kalba 
—85,000 egz. tiražu; šiuo 
metu ten leidžiama kita jo 
knyga — romanas. —- Red.)

Knygynų vitrinose beveik 
kasdien pasirodo puošniais 
viršeliais vis naujos ir nau
jos knygos lietuvių rašyto
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jų. Labai daug per tuos me
tus ir gerų grožinės litera
tūros prozas ir poezijos kū
rinių lietuviai rašytojai su
kūrė ir išleido.

Ir kitokios knygos
Lietuvos Mokslų Akade

mijos institutuose taip pat 
verda kūrybinė veikla. Nu
dirbti ir dirbami nauji dide
li darbai. Susilaukėme nau
jų stambių Lietuvos,istori
jos, Lietuvos literatūros is
torijos, daugelio tomų tau
tosakos rinkinių, Lituanis
tikos darbų, Ekonomikos ir 
kitų mokslo šakų, kurie yra 
labai svarbūs ir reikšmingi 
visoje lietuvių mokslo isto
rijoje.

Daug išleista knygų mū
sų gimtąją lietuvių kalba 
grožinės literatūros klasikų 
ir šių dienų pažangiųjų ra
šytojų pastaraisiais metais: 
Vakarų Europos, Amerikos, 
rusų klasikų ir Rytų tautų 
įžymiųjų autorių, o taip pat 
ir Antikinės grožinės lite
ratūros proza ir poezijos tvK 
rime gražius pavyzdžius.

Ką amžiais sukūrė genia
liausi žmonijos protai, tuo- 
mi gali laisvai naudotis vi
si mūsų darbo žmonės, nes 
visų bibliotekų ir skaityklų, 
kurių yra dabar tiek daug 
Lietuvoje, visiems durys 
atviros nemokamai ir jas 
aptarnauja išmokslinti kad
rai.

(Tąsa 4-tame pusi.)



EUGENIJA TAUTKA1TE LAISVES REIKALAI surinktas Laisvės piknike* 
Montello, Mass., liepos 4 ir

Takais takeliais | didi kelią
’ (Tąsa)

Užėjome i vieną vienkiemį, paprašėme 
pieno ir duonos. Papusryčiavę vėl leido
mės i kelionę. Daug- teko toje kelionėje 
pamatyti įdomaus, praeinant žemaičių 
Kalvariją. Visu keliu gėrėjomės nuosta
biai gražia liaudies kūryba: koplytėlė
mis, kryžiais. Medinėse statulėlėse labai 
meniškai pavaizduotas pergyvenamas 
skausmas ir džiaugsmas. Sunku Įsivaiz
duoti, kad tai sukūrė beraščiai sava
moksliai žmonės.

Mūsų puikią nuotaiką sudrumstė ne
tikėtas įvykis. Nepriėjus Sedos, staiga 
kažin iš kur ,net mes visi nustebom, pa
siveja mus du važiuoti policininkai. Ta 
staigmena mus apstulbino,—net nesusi
tarėme, ką atsakysime, jei mus užklups. 
O čia jie, jau privažiavę mūsų būrį, su
stabdė arklius ir ėmė šnekėtis tarpusavy:

—Kurgi tie-žmonės traukia? Nei at
laidai, nei kitos kokios pramogos, visur 
darbymetis, o jie keliauja.

Paprašė parodyti dokumentus. Ignas 
Gaška pirmas priėjo prie jų ir pakišo pa
są (jis tada turėjo savo tikrąjį).

—Mes mokvtojai, ekskursuojame po 
Žemaitiją,—drąsiai kalbėjo jis.

—Tokiu laiku?—nustebo, žiūrėdamas 
į jo pasą, policininkas.

—Mokytojams tik vasarą ir tegalima 
ekskursuoti,—atkirto Gaška.

Kiti vyrai taipgi trauke savo pasus. 
Visu buvo netikri, padirbti pasai, ir 
kiekvienas bijojo, kad gali pažinti. Aš 
atsisėdau ant griovio krašto. Senutis 
taipgi atsisėdo prie manęs, tartum pa
vargęs lauktų eilės pasui patikrinti, ir 
vis dairėsi i netoliese dunksanti mišką. 
Supratau, kad jis galvojo bėgti. Ne vel
tui draugai jį buvo praminę “lakūnu”: 
jis daug kartų yra pabėgęs. Senutis įdė
miai klausėsi policininkų pokalbio su 
mūsų draugais ir laukė konflikto. Prie 
policininkų priėjo Balys Petniūnas, ku
ris turėjo neseniai grįžusio amerikono 
pasą. Jis mokėjo gerai vaidinti, ėmė 
juokauti su policininkais, ir jam pasi
sekė nukreipti jų dėmesį nuo mūsų kom
panijos. Jie daugiai! nebetikrino pasų, 
įsisėdo vėl i ratus ir nudūmė i Sedą, •.v V 4.

Jiems nuvažiavus, mes svarstėme, kad 
Sedoje gali mus sulaikyti. Dabar jie gal 
pabūgo—čia juk daug vyrų. Supratome, 
kad padarėme didelę klaidą, eidami visi 
kartu. Tai neleistina konspiracijos at
žvilgiu. Nutarėme eiti atskirai. Gaška 
ir Petniūnas, kurie jau buvo “pažįstami” 
su policininkais, drąsiai nuėjo per mies
telį. Jiems buvo pavesta nupirkti mums 
valgio. Susitarėme susitikti už miestelio 
ribų.

Likę trise, mes pasukome į šalį ir nu
tarėme aplenkti miestelį. Mūsų kelyje 
per laukus buvo daug kliūčių,'svarbiau
sia—toks išsirangęs upeliūkštis, kad 
mums teko dvylika kartų perbristi jį. 
Mudu su JasaiČiu-Senučiu, pripratę prie 
visokiu “perėjimų,” greit įveikdavome 
tą upeliuką, o Valaitis, kuris buvo ne
rangus, vis įklimpdavo į dumblą ir keik
davosi. Tekdavo mudviem traukti jį iš 
klampynės. Išėję už miesto ribų, laukė
me draugų su valgiu, bet jų vis nebuvo, 
įžengę į miškelį, nutarėme ten jų pa
laukti. Susėdome ant kalniuko ir iš ten 
stebėjome kelią, einantį iš Sedos. Aš nu
bėgau gilyn į miškelį, o ten tokia daugy
bė aviečių, kad net lapų nematyti. Pa
sišaukiau Valaitį su Senučiu-Jasaičiu, ir 
nutarėme numalšinti alkį uogomis. Čia 
mums beuogaujant ir bekeikiant drau
gus, kad jie, patys privalgę, mus, matyt, 
užmiršo, staiga kažkas sušlamėjo krū
muose. Jasaitis priėjo prie manęs ir lie
pė pasislėpti. Sako, gal policija mus 
gaudo, o Gašką, ir Petniūną veikiausiai 
jau sulaikė. Sėdime po aviečių krūmais, 
o raudonos, išsirpusios uogos lyg siūlyte 
siūlosi. Aš neiškentusi skinu avietės, 
Jasaitis truputį toliau grūmoja man 
kumščiu. Nusibodo laukti, viskas aplin
kui nutilo. Jasaitis prislinko prie manęs 
ir ėmė barti, kad aš neturiu kantrybes, 
girdi, Čia po krūmus kažkas vaikščiojo, 
o dabar pasislėpė. Bet pasirodė, kad tai 
būta draugų, kurie jau seniai mūsų lau
ke ir visur ieškojo. Jie buvo nupirkę 
užkandžių, bet sviestas ėmė tirpti, tai ir 
sušveitė patys vieni visus buterbrodus. 
O mes, tiesą pasakius, buvome sotūs, pri
valgę aviečių.

Pagaliau atvykom-e į konferencijos 
vietą. Priėmė mus svetingai viename 
klojime. Atsigulę ant šiaudų, pailsėjo

me, pavakarieniavome ir pradėjome kon
ferenciją jaujoje.

Konferencijoje dalyvavo visų para jo- 
nių atstovai: Skuodo parajonio — Dobi
las, Tirkšlių-Mažeikių parajonio—Jonas 
Taurinskas, Joniškio — Šabinienė, Šiau
lių miesto organizacijos—Ignas Gaška, 
Telšių ir Plungės atstovų pavardžių ne
beatsimenu . Toje konferencijoje buvo ir 
svečių: Balys Petniūnas, LKP Panevė
žio raikomo sekretorius, ir Zigmas Va
laitis,. LKP CK atstovas. Šiaulių rajono 
komjaunimui atstovavau aš ir Šiaulių 
raikomo sekretorius Jasaitis - Senutis. 
Konferencija svarstė pačius aktualiau
sius klausimus. Daug buvo tartasi dėl 
darbo kaime buožių samdinių tarpe. La
bai buvo kritikuotas Mažeikių profsą
jungos darbas.

Po konferencijos išvykau į Šiaulius. 
Ten buvau apsigyvenusi pas Jasaičio tė
vus. Atlikusi visus reikalus, grįžau na
mo. Čia mane sutiko Karolis Požėla su 
labai liūdnom žiniom. Tuo metu nepa
prastai siautė reakcija. Kalėjimai buvo 
prigrūsti komunistų ir kairesniųjų dąr- 
bininku. Žvalgybos rūsiuose jie buvo 
žiauriai kankinami. Kankinant mūsų 
draugus labai pasižymėjo žiaurumu Ma
rijampolės žvalgybos skyriaus viršinin
kas Račys ir jo pagelbininkas Čėpla.

Tais metais kovo 19 d. 6.v. ryto Kaune, 
A. Mickevičiaus slėnyje, buvo sušaudytas 
komunistas kareivis Andrius Manelis iš 
Vilkaviškio, o birželio mėn. 19 dieną 6 
vai.—Petras Varkalys iš Kupiškio. Abu 
jie buvo susipratę komunistai, mokėjo 
puikiai laikytis sunkiomis gyvenimo va
landomis ir didvyriškai mirti. •

Karolis Požėla labai stipriai pergyve
no ištikimų komunistų Manelio ir Varka
lio netekimą, bet jis ir didžiavosi, kad 
mūsų partija, nuvaryta į gilų pogrindį, 
sugebėjo išauklėti tokius puikius kovoto
jus. Perskaitęs “Socialdemokrate” žinią 
apie tai, kad Varkalys — mažažemio sū
nus—didvyriškai sutiko mirtį aukštai 
iškelta galva, Karolis Požėla kalbėjo:

—Tai mūsų pasididžiavimas ,tai ne jų 
sėbrai, o komunistai. Štai kaip reikia 
mokėti ne tik gyventi ir kovoti,—ir mir
ti reikia mokėti. Tokia mirtis—tai mū
sų partijos pasididžiavimas. • Čia taipgi 
agitacija. Komunistas visur ir visada 
yra agitatorius!

Nepaprastai sunkiai jis pergyveno 
tais metais draugų, kuriuos Lietuvos bu
deliai sušaudė Panevėžyje, mirtį. Tai 
buvo uteniškių komunistų kuopelė. Jai 
vadovavo geras Karolio Požėlos pažįsta
mas Jurgis Petrauskas. Petrauskas lai
kėsi prieš budelius ištevrmingai, taip, 
kaip privalo komunistas. Kiti keturi— 
Jurgis Motiejūnas, Jonas Masiulis, Jo
nas Juodspenis, Adomas Dikinis buvo 
dar labai jauni komunistai ir neišlaikė 
žvėriškų žvalgybos kankinimų: prisipa
žino, kad juos organizavo Petrauskas. 
Petrauskas gi viską prisiėmė sau, norė
damas sušvelninti draugų likimą, bet bu
deliai vis tiek visus sušaudė. Vėliau Ka
rolis Požėla pasakojo, kad juos išdavė 
kažkurio iš jų žmona, kuri buvo labai 
dievota ir kunigui per išpažintį pasakė 
visa, ką tik žinojo apie savo vyrą ir jo 
draugus. (Bus daugiau)

Šiomis dienomis aukų 
laikraščiui Laisvei įplaukė 
gražiai. Nuo paskirų asme
nų gauta sekamai:

C. L. M. Klubas,
per M. Plaush,
Cleveland, Ohio $16.00

S. Šukiene
So. Boston, Mass. 10.00

Kaz. Zambusevičius,
Reading, Pa. 10.00

Methuenietis, Mass. 10.00 
Juozas Baubonis,

Kenosha, Wis. 6.00
Geras Draugas,

Dorchester, Mass. 5.00
A. J. Pranaitis,

Camden, N. J___ 5.00 Į
Senas Laisvės skait.,

Danbury,. Conn. 5.00
LLD 20 kp., Mot. Sky., 
per O. Wellus, 
Binghamton, N. Y. 5.00

P. Bechis
Great Neck, N. Y. 5.00

F. Klaston,
Huntington, N. Y. 5.00

J. Bendokaitis,
Chicago, Ill. 4.00

J. Ciberka, Far
Rockaway, N. Y. 3.00

Mary Stash i s,
Cambridge, Mass. 3.00

K. Valantukevičius,
Stoughton, Mass. 2.00

Jurgis Nalivaika
Brooklyn, N. Y. 2.00

P $1: J. Liminskas, De
troit, Mich.; Walter Klim, 
Braddock, Pa.; Eva Naujo- 
kienė, Lewiston, Me.; C. 
Ivanauskas, Lanark, W. 
Va.; K. Milin k e v i č i u s,

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Pragarine jėga
Plinta, gresia liga—
Pragarinė jėga—

Vandenilio-termobranduolinė!
Lekia dulkės stačiai
Aplink žemę plačiai—

Tai vis radiokatyvioji plynė!..
Genda mūs’ sveikata
Ir pati net gamta—

Nuo tų radioaktyviųjų dulkių!
Bet kariniai žirgai
Tik nuževngia ilgai,—

Ko jie paiso pilkųjų tų mulkių...
Tie Nevados tyrai—
Tie garai pragarai:

Atombombos tik pyška, tik griaudžia!
Kad nupliėskia šviesa!
Dreba žemė visa!

Kiek tai siaubo suglumusiai liaudžiai!
Kas savaitė išvien
Grasė, rėkė kasdien,

Paeiliui atombombas sprogdino . . .
O nūnai kuo giliau
Kasė tunelį jau

Atombombą giliai nudangino.
Jonas Kaskaitis
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(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Senovės kūryba

Prie bibliotekų-skaityklų 
dažniausia yra įrengtos sa
lės. susirinkimams, paskai
toms, pasilinksminimams ir 
t.t.

• Prabyla į mus Sappo, 
Anakreontas, Virgilijus ir 
daugelis kitų senovės grai
kų ir romėnų išminčių svei
ka žmogiška filosofija — gi
lia mintimi.

Žavi mus Dantės, Petrar
kos, Gėtės, Šilerio, Šelio, 
Leopardi, Šekspyro, Beran- 
že išmin ties kupinas 
pasaulis. Girdime rūstų ga
lingą Verharno balsą, Bai
rono, Mickevičiaus roman
tiką, Puškino, Lermontovo 
nuostabią lyriką ir giliau 
tikime, žmogaus genijum, jo 
galinga kūryba kas didinga, 
kilnu, pažangu ir gera.

V. Giugo, A. Diuma, O. 
Balzako, D. Londono, G. 
Moopasano, R. Rolano gerai 
pažįstame kūrybą. T. Drei- 
zeris su “Genijum”, “Ame
rikoniškąją tragedija”, “Fi- 
nansistu” ir daugeliu kitų 
savo įdomių darbų kasdie
ną prieš mūsų akis. Rusų 
klasikai, Rytų tautų geriau
si rašytojai ir visam kultū
riniam pasauliui žinomi: 
Tolstojus. Dostoje v s kis, 
Turgenevas, Černiševskis, 
M. Gorkis ir šių dienų viso 
pasaulio įžymiausių rašytų
jų storus tomus raštų skai
tome noriai ir gėrimės jais.

Šiflo metu pas mus ir už
sienio šalyse daug yra pui
kių rašytojų realistiniais 
vaizdais rašančių už tvirtą 
ir pastovią taiką, tautų 
draugystę ir gerą sambūvį, 
kultūrinį ir mokslinį bend
radarbiavimą tarp viso pa
saulio tautų, už gimtosios 
šalies grožį, jos meilę ir po
sūkį demokratipjos keliu, už 
gyvenimą šviesų, be išnau
dojimo žmogaus žmogumi.

’ Turime ir savo klasikus ir 
šių dienų puikius rašytojus 
proza ir poetus, kurių kūri
niai stambiais tiražais išlei

B’klyn, N. Y.; A. Abromai
tis, B’klyn, N. Y.; Woodha
ven i e t i s; A. Alleshunas, 
New Haven, Conn.; W. J. 
Masilan, Ellensburg, 
Wash.; B. Brown, Haver
hill, Mass.; P. čečėtą, Ha
verhill, Mass.; A. Navickas, 
Haverhill, Mass.; K. Ki
birkštis, Stoughton, Mass. 
D. Bulauck, No. Andoevr, 
Mass., 50c.

PRIETELIŲ KLUBAS
S. ir A. Kazilioniai,

Cleveland, Ohio $25.00
Liet. Moterų Klubas , 

Rochester, N. Y. 25.00
Kaz. Zambusevičius, 

Reading, Pa. 25.00
Nellie Grybienė,

Norwood, Mass. 25.00

Rožė Chuladienė pasidar
bavo rinkime auku nuo me- 
thueniečių, lawrencieciu ir 
haverhilliečių. Viso surin
ko $25. Aukojo:

V. Račkauskas, $2. Po 
$1: A. Šiupetrienė, A. Več- 
kys, Rose Chulada, A. Kuo
dis, J. šlavis, M. Milvidas, 
Z. Penkauskas, M. Yo- 
eumskas, V. Zula, M. Dva
reckas, L. Gross, N. Rudis, 
M. Liauška, N. Garnis, V. 
Mikulis, A. Chulada, A. Na
vickas, T. Tartonis, S. Ben- 
kus, A. Kazlauskas, R. Ši
leikienė, J. Z inkus, P. Mi
lius.

R. Mizara perdavė aukas,

džiami pas mus ir daugeliu 
kalbų kitų demokratinių 
respublikų Europos ir Azi
jos.

Ką mūsų liaudis skaito
Mūsų skaitytojas dau

giausia mėgsta skai t y t i 
grožinę literatūrą, kuri vei
kia žmogaus jausmų pasau
lį, taurina jo valią, ugdo es<- 
tetines savybes. Jis nori ma
tyti ne tik savo epochos gy
venimo vaizdus ir save patį 
knygoje, jis nori matyti 
platų ir ryškų pasaulį su vi
sais praeities gyvenimo lo
bynais, su jo grožiu, nori 
atskleisti ir jo niekšybes, 
feodalizmą, baudžiavas, ka
rus...

Aukšto kultūrinio lygio 
rašytojas savaip suvokia 
pasaulį, savaip įprasmina 
gyvenimą ir jo mintys už

rašytos knygoje amžiais ne
sensta.

Visais laikais žmogus au
go, mokėsi pereidamas viso
kius nemalonumus, kovoda
mas su gamtos stichija, kito 
žmogas priespauda, sunkiai 
spręsdamas socialinius klau
simus, o gyvenimo tikrovė 
darbo žmogui visuomet bivo 
šiurkšti.

Mūsų skaitytojas, susipa
žinęs su milžinišku pasauli
nės literatūros lobynu, ne
pasitenkina dar tuomi, — 
jis atskleidžia vis naujus ir 
naujus horizontus, laisvo ir 
šviesaus gyvenimo horizon
tus su šių dienų mokslo, 
technikos ir meno begaly
bėmis ir naujais atradimais. 
Kilti į begalines platybes ir 
aukštybes, tam reikalinga 
taika, pastovi taika.

Ir knyga progresuoja
Vis įvairesnė ir įdomes

nė .kasdieną darosi mūsų 
knyga kaip ir tarybinio 
žmogaus buitis. Pakito kny
gos kultūra — jos išviršinis 
ir vidujinis grožis, dėlto pas 
mus įr nėra šiandien ir am
žiaus kirtumo savo šalies 
ateities kūrybai, dirba kar
tu jaunuolis-jaunuolė ir pa
gyvenę žmonės, kurių gal-

Cleveland, Ohio
dd. Aukojo:
Y. B. Niaurai,

Westwood, Mass. $10.00 
Juozas Sinkus,

So. Boston, Mass. 10.00 
Jonas Niuro,

Wakefield ,Mass. 7.00 
Pov. Alexander,

Sudbury, Mass. 6.00 
Ona Samulėnienė,

Fitchburg, Mass. 6.00
P. Niukas,

Dorchester, Mass. 5.00
M. Virbickienė,

Nashua, N, H. 5.00
J. Žemaitis,

Hartford, Conn. 5.00 
Antanas Jankus,

So. Boston, Mass. 5.00
M. žiedelis,

Nashua, N. H. 4.00
P. Galinis,

So. Boston, Mass. 3.00
O. Karpavičienė,

Methuen, Mass. 2.00
E. Belekevičienė,

Brighton, Mass. 2.00
Uršė Daugirda,

Lowell, Mass.__ 2.00
Po $1: A. Navickas, Ha

verhill, Mass.; Juoz. Gus
taitis, So. Boston, Mass.; 
E. Fremontienė, S o m e r - 
ville, Mass.; M. Vilkauskie- 
nė, Nashua, N. H.; V. A- 
liukonis, So. Boston, Mass.; 
J. Egeris, Hudson, Mass.

Dėkojame visiems, kurie 
taip gražiai apd o v o n o j o 
laikraštį, ir tiems, kurie ne
užmiršo atsinaujinti Priete- 
lių Klubo duoklių 1958 m.

L. Administracija 

vas seniai puošia sidabro 
aureolė...

Štai koks gražus yra 
šiandien Tarybų Lietuvos 
žiedas — knyga ir kokius 
puikius vaisius jis neša!

Jeigu buržuazinėj Lietu
voj buvo 118 viešųjų biblio
tekų, tai jų dabar yra dau
giau kaip 3000 masinių vals
tybinių bibliotekų su dau- 

j geliu tūkstančių skaitytojų.
Tik viešųjų bibliotekų 

fondai šiandien siekia 11 
milijonų egzempliorių kny
gų. Lietuvos TS Respublikoj 
yra 3 bibliotekos, guriose 
yra daugiau kaip po milijo
ną knygų.

Naujasis žmogus
Mūsų šalis visomis savo 

jėgomis kuria naują visuo
meninę santvarką, kurioje 
bus užtikrinta visuomeninė 
gerovė ir pirmiausiai turi 
atsiskleisti žmogaus dvasi
niai gabumai. Mes galime 
jau didžiuotis ir džiaugtis 
naujuoju žmogumi, naujaja 
knyga, naujaja Lietuva!

“Visa, kas manyje yra 
gera, aš gavau iš knygos”, 
rašė M. Gorkis.

Knyga — tai mūsų gyve
nimo veidrodis ir jo vado
vas. Knyga praplečia žmo
gaus erudiciją, moko jį gy
venti, dirbti, kurti. Moko 
pažinti save patį, savo tėvy
nę ir pasaulį.
Kaunas 28-V-1958 m.

L.L.D. 15 Apskr. ir > 
kuopų reikalai *

Per eilę metų L.L.D. 15' 
Apskritis bendrai su viso
mis kuopomis rengia pikni- • 
kus ir visą kuopų pelną pa
skiria knygų fonndui. Cle- 
velando-Akrono ir apylin
kės apšvietą mylinti lietu
viai visuomet gražiai link 
to atsineša ir pagal išgalę 
paremia tą mūsų apšvietos 
darbą. Tad reikia tikėtis, 
kar ir šių metų tokio pik
niko nepamirš.

Kad tokį pikniką turėti 
sėkmingu yra keletas bū
dų. Pirmas, tai jame daly
vauti ir prie kiekvienos pro
gos paraginti savo kaimy
nus bei pažįstamus tai pa
daryti. Antra, tai nemažai 
prisideda prie pasekmių ir 
šiokios tokios dovanėlės. 
Ypatingai draugės moterys 
savo gražiais rankdarbiais 
gana tankiai puikiai pasi
žymi. Dovanėles galima iš 
anksto priduoti rengimo 
komisijai arba atvežkite 
tiesiai į pikniką. >

Minimas piknikas įvylJs 
liepos (July) 13 dieną, Ja- 
sunų darže, ant 422 kelio 
tarpe Welshfield ir Park- 
man miestelių, šokiams bus 
A. Pleikio orkestras. Vi
siems svečiams bus paruoš
ti šilti pietūs. Kviečiame vi
sus atsilankyti.

Pranešimas reikale 
A. Metelionio knygos
II-jo tomo išleidimo

Matėte pranešimus spau
doje, žinote, kad tai bus 
stambi knyga, virš 300 pus
lapių. Jos tema — “Apie 
dievus ir žmones”.

Čion noriu priminti kas 
buvo kuomet rinkau prenu
meratas pirmajai knygai. 
Daugelis atidėliojo iki pas
kutinių dienų ir liko be 
knygos. Kuomet knyga iše- 
jo keletas tokių vėlybųjų 
man sumokėjo po $1.50 vie
ton $1, kad gaučiau jiems’ 
tą knygą. Bet knyga jau 
buvo išsibaigusi ir turėjau 
jiems sugrąžinti pinigus. 
Todėl perspėju, nepakarto
kite tos pačios klaidos.

Šioji knyga, kaip matote, 
bus daug didesnė, todėl ir 
jos prenumerata (iš kalno) 
yra $2.00. Taigi Clevelando 
ir apylinkės lietuviai nelau
kite didelių prašinėjimų, bi
le kada ir bile kur mane su
tikę įduokite $2.00 dėlei mi
nimos knygos, o užtikrinu, 
kad ją gausite, kai ji bus 
atspausdinta.

J. žebrys

WASHINGTON.—Per^- 
tąjį menesį didžiųjų krau
tuvių pardavimas padidėjo 
trimis procentais.

LONDONAS. — Anglija 
suvaržys audinių įvežimą iš 
kitų šalių, nes tas kenkia 
jos audimo industrijai.

♦

įnn’iuirnnTTiTriimiJiunūiummijiiuiimihuuuniiLiiifljiuiiiii/iIūii ,

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

LAISVE \
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y?
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MONTREAL, CANADA AVALON, N. J.
i* Trumpai apie viską

Verutė Meškaitė (Kvie- 
tinskienė) buvo išvažiavusi 
Ontarijon, aplankė savo 
drages ir kaimynus iš Lie
tuvos, kurie randasi Keno- 
roje, Port Arthure ir kito
se vietovėse. Pasisvečiavus 
sugrįžo Montrealan.

Montrealo policijos virši
ninkas patarė automobilių 
vairuotojams laikytis š i ų 
taisyklių:

1. Važiuodamas pamiršk 
viską, nekalbėk.

2. Nelauk kol pavargsi, 
sustok, išlipk, pasiraivyk, 
išgerk kavos.

3. Toli važiuojant stenkis 
kiek galima anksčiau išva
žiuoti, kad nereiktų tamso
je važiuoti. Viena diena ne
važiuok daugiau kaip 500 
mylių.

4. Tėmyk vietų greitumo 
normą ir saugokis pėsčių 
ir vaiku ant kelio.

I Vieškelių policija perspė
ja automobilistus, kad pa
kelėje neimtų pavėžėti as
menų, kurie pakelėse pakė
lę ranką prašosi.

Girdi, galima užeiti ant 
plėšikų ir būti apiplėštais 
ar net užmuštais.

Mntrealo protestonų mo
kyklų taryba importavo 70 
mokytojų iš Anglijos.

Manoma, kad šiemet 
mokytojų trūkumo nebus.

•
Pirma tarptautinė uni

versitetų konf e r e n c i j a 
įvyks Kvebeko mieste, rug
pjūčio 16-22 dienomis. Da
lyvaus 30 valstybių profe
soriai ir studentai.

•
Arose Kulm laivu išplau

kė iš Montrealo 760 Kana
dos ir JAV studentų su eks
kursija Europon.
r Tarp kitų valstybių, ap

lankys. ir Tarybų Sąjungą, 
Lenkiją.

Verduno miestas (prie 
Montrealo) yra trečias 
miestas Kvebeko provinci
joje savo dydžiu. Pusę gy
ventojų sudaro anglai.

Tai pavyzding i a u s i a s 
miestas savo tvarka visoj 
provincijoj. 

_ » •
Delegacija iš 100, vado

vybėje Sorel majoro, lankė
si Ottawoje ir įteikė fede- 
ralei vyriausybei reikalavi
mą gilinti Richelieu upę, 
kad galėtų plaukioti jūrų 
laivai.

Šia upe plaukiantį kelias, 
įarp New Yorko ir Montre
alo sutrumpėtų ant 450 my
lių.

*4 Upės gilinimas duotų 
darbo tūkstančiams darbi
ninkų.

Bet yra problema. Pagili
nus upę, 150 ežerų laivų 
pasidarys nereikalingi ir 
2,000 neteks darbo.

•

Montrealiečiai praėju
siais metais už geriamą 
vandenį sumokėjo $17,465,- 
946, o “sales” taksų perkant 
— $18,828,630.

Montrealo Darbo Taryba 
(MLC), atstovaujanti 115,- 
000 organizuotų darbinin
kų, birželio 19 posėdyje nu
tarė reikalauti, kad Kara
liškoji komisija ištirtų par
davimą natūralaus g a z o 
privatiškom kompanijom.

Buvo pasiūlyta rezoliuci
ja, reikalaujanti pašalinti 6 
Duplesio ministrus, bet 
prezidentui L. Laberge pa
tarus, buvo atidėta, kol iš
tirs skandalą komisijonie- 
rius.

Trys krautu v i n i n k a i 
traukia uniją teisman už 
padarytus nuostolius sumo
je $40,000.

Mat jų krautuvės buvo 
pikietuojamos laike streiko, 
kam jos parduoda Hyde- 
Park skebu siūtus drabu
žius. Streikas dar tęsiasi.

Kvebeko miestas 1860. 
metais turėjo 58,319 gyven
tojų. 40 procentų buvo ang
lu kilmės.

Šiandien mieste gyvena 
301,000. 90 procentų gyven
tojų sudaro francūzai.

Šiemet miestas šventė 
350 metų sukaktį nuo to lai
ko, kai Samuel Champlain 
įsteigė toj vietoj savo sto-

I vykią išsikėlęs iš upės.
Surinko Montrealietis

Waterbury, Conn.
Piknikas, ligoniai ir 
nuo karščio mirimai

Birželio 29 d. teko dalyvau
ti piknike, kurį rengė Wa- 
terburio Lietuvių Piliečių 
Klubas 103. Diena buvo 
graži, žmonių atsilankė 
daug. Teko susitikti su se- 

. niai matytais draugais ir 
draugėmis ir pasikalbėti.

Pasirodo, kad daugelis 
jau amžiaus verčiami pasi
traukė iš darbo ir gyvena iš 
pensijų. Dauguma yra pil
nai pasitenkinę, bet yra ir 
tokių, kurie be darbo nuo
bodau j a.

Mirė nuo karščio
Liepos 1 d. nuo karščio 

mirė jaunas lietuvis A. 
Plungis, bedirbdamas dar
že — šieną kraudamas. Jis 
buvo dar tik 33 m. amžiaus. 
Gimė ir augo Watertown, 
miestelyje. Palikė liūdesy 

Itris brolius, motiną, o tė
vas, rodosi, miręs praėju
siais metais, buvęs ilgame- 

; tis “Laisvės” skaitytojas.
Susirgimai

Gegužės 15 d. paralyžiaus 
liga susirgo d-gė Ynamai- 
tienė. Neteko kalbos, neval
do rankų ir kojų. Supran
tama, kokia tai didelė nelai
mė ir sunkus gyvenimas. Ji 
kelias savaites buvo ligoni
nėje, o dabar randasi na
mie. Palengva sveikata tai
sosi.

Susirgo V. Marcinkevičius 
ir yra Waterburio ligoninė
je. Jis ir Ynamaitienė yra 
N a u g a t u cko gyventojai. 
Taipgi susirgo Elena Bu- 
zienė; ji randasi Marijos li
goninėje. Visiems ligoniams 
linkiu greitai pasveikti!

Bus vakarienė
Girdėjau, kad rugpiūčio 

17 dieną bus paruošta skani 
vakarienė pas Stanislovai- 
čius jų gražiame ūkyje. Tai 
bus proga susitikti su se
nais draugais ii’ pažįsta
mais. Vilkaviškis

Iš pdsėkmingo pokylio
Pokylis sepaudos naudai 

įvyko 22 d. birželio. Jis bu
vo pasekmingas visais at
žvilgiais. Pirm pokylio, 
oras buvo gąsdinantis, net 
per radiją buvo pranašau
ta, kad sekmadienį bus lie
taus, net su perkūnija. Sek
madienio naktį lietus pylė
si, kaip iš viedro, tik apie 
6 vai. iš ryto pradėjo apsi
stot liję. Suvažiavę darbi
ninkai ir svečiai išeštadie- 
nio dieną, pagal tokį oro 
pranašavimą, nei kiek ne
buvo nusiminę, net juokau
dami sakė, kad rytoj “po
nas dievas” bus su mumis. 
Kas ir įvyko. Nors diena 
nebuvo karšta, bet buvo la
bai giedras, gražus oras. 
Gaspadinės, po pusryčių, 
griebėsi už darbo, nors 
daugelis to darbo jau 
buvo atlikta šeštadienį.

Automobiliai viens po ki
tam pradėjo slinkt prie mū
sų namo. Svečių skaitlius 
daugėjo ir daugėjo, visi bu
vo gražiai sutikti ir para
ginti, kad, kurie pageidau
ja, yra ant stalo supiausty- 
to .kumpio, gali užsikąsti, 
nes kalakutai dar nėra iš
kepę, — pietūs bus Šiek tiek 
vėliau. Priėmimo vieta — 
tai mūsų garažas. Čia buvo 
ir pusbačkis alaus ir visi ki- 

I ti gėrimai. Kas pageidavo, 
; galėjo įsigerti.

Paskutinis svečias atva
žiavo Juozas Aleksaitis, iš 
taip tolimo krašto, kad mu
mis palinksmintų dainomis 
ir muzika. Jū visi instru
mentai buvo sugabenti į 
garažą ir jis mus linksmino 
visą popietį net iki vėlybos 
nakties.. Šalia dainų ir mu
zikos, turėjome progą iš
girsti operetę “Kada kai
mas nemiega”. Kaip tai 
malonu, puiku buvo klausy
tis!

Juozai, už jūsų pasišventi
mą, kad jūs nepatingėjote, 
padarydami tokią ilgą ke
lionę atvažiuoti pas mus — 
aš varde visų mūsų reiškiu 
jums didelį, labai didelį 
ačiū!

Kada atėjo pietų laikas, 
gaspadinės kalaku t i e n ą, 
kumpius supjaustė ir su vi
sais kitais valgiais padėjo 
ant stalo,visi svečiai pasi
tarnavo patys sau, įsidėda- 
mi į lėkštę valgio kokio ir 
kiek kas norėjo. Taip poky
lis prie valgių ir gėrimų 
nusitęsė iki 6 vai. po pietų. 
Svečiai buvo pakviesti susi
rinkt į garažą, kur drau
gas Bimba pasakė dienos 
klausimais trumpą prakal
bą. Po to daugelis svečių 
pradėjo išvažinėti į namus, 
bet, pirm išvažiuojant, visi 
matėsi su manimi, išreikš
dami draugišką sąjausmąir 
palikdami geriausių mums 
linkėjimų. Paramos, su vi
sais priedais, sumesta 

WORCESTER, MASS.

Atminčiai

Edwardo Kanapkio
I 

kritusio mūšyj 1943 metų 
Liepos mėn. 10 d. Sicilijoj. ~

Jis buvo vienintelis mūsų sūnus, tarnavo 
kariuomenėje parašiutininku-saržentu.

Palaidotas Italijoje. I
Motina ELZBIETA KANAPKIENĖ I

— - - -  -—---- -------
5 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., liepos (July) 11, 1958

$407.75. Parengimo išlaidų 
pasidarė $105.83. Spaudai 
liko $302.00, kurie, su fren- 
tų patarimu, paskirta ši
taip: Liaudies Balsas — 
$12.00, Vilnis — $50.00 ir 
Laisvė — $240.00 Tai pui- 
kus darbo vaisius! Ačiū vi
siems svečiams už atsilan
kymą. Ačiū darbininkėms 
Bekampienei, M e r kienei, 
Liaudanskienei, Kovalchu- 
kienei, Pletienei, žambuse- 
vičienei, Mulokiūtei, Zalner 
ir kitoms. Ačiū Merkiui, 
Baranauskui, Zambusiavi- 
čiui, Waresonui, Grybui ir 
kitiems. Ačiū draugams ir 
draugėms Lipčiui, Krau- 
čiui, Zalner, Wareson ir 
Merkiams už suaukotas do
vanas prie stalo. Ačiū drau
gams Zambusiavičiams už 
4 bonkas Seagram 7 — gir
di, štai 2 bonkos prie stalo, 
o kitos dvi turi atnešt pel
no ir pasidarė $31.75 ir ga
lų gale tas pačias bonkas 
Vilkas ir Zambusiavičienė 
padėjo ant stalo, pavaišint 
svečius!

Vis svečiai, prie vaišių ir 
pašnekesių, gražiai pralei
do visą dieną. Atrodė, kaip 
vienos šeimynos nariai. Tai 
tikrai pavyzdingas pobū
vis !

Prie užbaigos turiu pri
minti svarbų dalyką. Mums, 
pasitarus su frentais, nu
tarta surengt išvažiavimą 
sekmadienį, 31 d. rugpiūčio, 
prieš Labor Dąy. Išvažia
vimo tikslas labai svarbus.

Labai širdingai lauksime 
Jūsų visų atvažiuojant.

Aukautojų vardai, įvyku
siame pokylyj birž. 22 d. 
pas Bekampinus. Kur nėra 
pažymėta miestas — tai fi- 
ladelphiečiai.

Zambusiavičiai, Reading, 
Pa., į Prietelių Klubą $35.00 

Zambusiavičiai ... 20.00 
A. Lipčius, Eddy

stone, Pa., ............... 20.00
P. Šlajus, Eddystone 20.00 
A. J. Pranaitis,

Camden .................. 15.00
Merkiai ................  15.00
Riaubai ............... 15.00
Vlad. filadelphietė 12.00

E. filadelfietė...........10.00
A. Džiūreikis.......... 10.00
J. Mikitinas ......... 10.00
W.S. Žuvininkas .. 10.00 
H. Kušleikienė .... 10.00
F. Navardauskas ... 7.00
J. Vaitkus..............5.00
J. Kaspariūnas .... 5.00
A. Zalner ............... 5.00
P. Baranauskas ... 5.00
H. Pletienė ............. 5.00
Glau-tė ..........   5.00
K-it ........................ 5.00
Adams .................. 5.00
St. Fergis ..........  6.00
Frances P................ 4.00
H. M-tis ................  3.00
Al. Kaspariūnas ... 3.00
Lina B rask ........... 2.00
G. Wareson Rich

mond Hill, N. Y........ 10.00
J. Grybas, R. H. .. 10.00 
A. Bimba, R. H. .. 10.00 
J. Gasiūnas, R. H. .. 10.00 
St. Vilkas, Oak

Ridge, N. J...............  10.00
J. Antanaitis,

Baltimore, Md............10.00
J. Stanys, Balt., .. 10.00 
St. Raymond, Balt., 10.00 
A. Žemaitis, Balt., .. 8.00 
P. Paserskis, Balt., 5.00 
O. Kučiauskaitė, Bal. 3.00 
J. Deltuva;

Hanover, Md.............. 5.00
Kaz. Dzevečko,

Pt. Pleasant, N. J. ... 5.00 
Nuo žuvininkų .... 3.00 
Nepaprastų įeigų . 31.75

J. A. Bekampis

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė suvaržė kapitalis
tinių šalių diplomatų važi
nėjimus, nes jie užsiimą 
kenkimo veikla.

IiLD Suvažiavimas 
buvo sėkmingas

Liepos 6-ą d. Lietuvių Li-I 
teratūros Draugijos suva
žiavimas vyko 1703 Bedver 
Ave., Pittsburgh^. ŠĮ LLD 
visuotiną suvažiavimą ati
darė trumpa įžangine kalba 
U. Načajienė, per leisdama 
kalbėti vietiniam veikėjui 
Mažiuknai, kuris, pasveiki
nęs suvažiavimo dalyvius, 
pakvietė LLD CK pirminin-1 
kę K. Petrikienę. Ji oficia
liai pradėjo darbą 10:20 v. 
su patarimu dalyviams ilgų 
kalbų nesakyti, kad sutau
pius laiko, svarbių reikalų 
diskusijoms, ir perskaitė 
dienotvarkę.

Oficialiai konferenciją 
atidarius, jai pirmininkau
ti išrinktas J. Žebrys, jo pa- 
gelbininku—Juozas Kunca.

Pirmininkas pasiūlė iš
rinkti komisijas. Į manda
tų ir sveikinimų komisiją 
išrinktos Vera Bunkienė ir 
Ona Wellus; į rezoliucijų 
komisiją — A. Bimba, Skai- 
rius ir Ormanienė.

Po to sekė raportai. Cent
ro Komiteto pirmininke K. 
Petrikienė pirmiausia ra
portavo. Jos skaitytas ra
portas iš 8 metų LLD veik
los buvo labai ilgas, nuosek
lus ir nepaprastai aiškiai 
pasakąs, kad kas kovoja, tas 
laimi ir atsiekia užsibrėžtą 
tikslą. Gi C. K. sekreto
riaus Depso raportas taipgi 
buvo iš užrašų perskaitytas. 
Jis aiškiai nusakė, kad ši 
mūsų organizacija ir narių 
skaičiumi ir finansiniai dar 
gerai sustovi; nors LLD ak
tyvesnę veiklą reakcija bu
vo sutrukdžius, bet ji vėl 
atgyja.

Trečią raportą išdavė žur
nalo “Šviesos” redaktorius 
A. Bimba. Jis žodžiu papa
sakojo apie “Šviesos” didelę 
pradžią 1934 metais, o nuo 
1935 metų gyvavimą, nors 
sumažintu puslapių skaičiu
mi.. Netiesa, sakė jis, kad 
“Šviesoje telpa tie patys 
raštai, kuriuos galima ras
ti kitoj pažangiečių spau
doj. Tuo pačiu kartu nu
siskundė žurnalo bendra
darbių stoka.

Visi CK raportai buvo la
bai nuosekliai atlikti, ir jie 
tilps sekančiame “Šviesos” 
numery.

LLD nariai ir visi apšvie
tą vertinanti lietuviai ragi
nami greit išeinantį žurna
lo numerį atidžiai perskai-l 
tyti, nes jame bus įdomių 
raštų iš konferencijos.

Raportai priimti, diskusi
jos knygų ir žurnalo leidi
mo klausimu pradėtos. Dis
kusijose dalyvavo: Skal
vius, Žemaitis, Kunca, An
driulis (svečias iš Chica- 
gos), Smalstienė, Eitutis, 
K a n d r a ška, Penkauskas, 
Kazlauskas, Krūsnie kas,

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
| LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA. LATVIJĄ. ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc 
(Laisniuota per U.S.S.R.)

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

MCSV SKYRIŲ RASTINES: 
132 Franklin Ave. 

Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724 

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOvvnsend 9-8980 

reikale išsiuntimo paketų giminėms 
mūsų patyrusiais, mandagiais ir veikliais raštinės vedėjais 

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

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

Jūsų paketas dabar galt pasiekt! adresatą nigiapiūtės metu.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas įvairių, pirmos rūšies valgių, sviesto, arbatos, kavos, 
taukų, ryžių, kumpių, ir tt. ’ ~
skepetaičių, batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir tt., už labai žemas kainas.

, Atsiminkite: mes eskime specialistai reikale išsiuntimo paketų.

116 E. 7th SL, 
Tel. YU. 2-0380

900 Literary Rd.
Cleveland 1.8, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

Dėl platesnių informacijų

ja Įmygu įvairiomis lemo
mis. Knygų leidimo komi
sija su CK mano, kad gal 
bus galimą didžiumos pa
geidavimą patenkinti, nes
dabar Lietuvoj yra išlei
džiama visokių knygų, ir jei 
ne čia jas persispausdinti, 
tai gal bus galima daugelį 
•egzempliorių parsitraukti iš 
Lietuvos.

Suvažiavimui pagamintą 
rezoliuciją perskaitė Ant. 
Bimba. Ji buvo priimta 
(su pora pastabų) vienbal
siai. Kaip raportai, taip ir 
rezoliucija tilps spaudoje, to
dėl čia apie ją daug nekal
bėsiu. Man atrodė, kad ji 
tinkamai parašyta, tik no
riu skaitytojams pastebėti, 
kad nepamirškite ją apdis- 
kusuoti susirinkimuose ir 
spaudoje reikškite savo 
nuomones raštu. Per šį LLD 
visuotina suvažiavima tebu
vo viena diena laiko, taigi 
plačiau visus klausimus ne
buvo galima konkrečiai ir 
smulkmeniškai diskusuoti; 
dauguma darbų suversti 
ant CK pečių, kuris ir taip 
jau sunkią naštą neša.

Paskutine valanda suva
žiavimui vadovavo K. Pet
rikienė. Apart jos pačios 
užbaigai pasakytos kalbos 
dar girdėjome Mažeiką, ku
ris kai ką papasakojo apie 
dabartinę santvarką Lietu
voj ir, žinoma, linkėjo po 
sugrįžimo iš suvažiavimo 
smarkiau veikti ir ištver
mės tame darbe. Iš jaunuo
lių kalbėjo Petrauskas. Su* 
važiavimui uždą rymo žo
džius pasakė vietiniai vei
kėjai Miliauskas ir Mažiuk-

Grybas, Bunkus, Bimba ir 
daugelis kitų, kurių pavar
džių nenugirdau.

Svečias iš Kanados, K. 
Janauskas, sveikino suva
žiavimą nuo savęs ir visų] 
ten gyvenančių LLD narių 
vardu linkėdamas geros 
sėkmės amerikiečiams. Jis 
atvežė sveikinimuose įvy
niojęs $25. Savo kalboj-e jis 
aiškino priežastį kanadiečių 
atsiskyrimo nuo priklausy
mo prie amerikiečių. Tai 
buvo padaryta su CK suti
kimu (ką J. Giybas ir kiti 
patvirtino) ir dėl tam tikrų 
diplomatinių išrokavimų, o 
ne tam, kad suskaldžius ap- 
švietos draugijos veiklą 
tarp Šiaurės Amerikos že
myne gyvenančių lietuvių. 
Janauskas nusiskundė sa
vais apšvietus darbe sunku
mais. Jis sakė, kad, apart 
senstančiu nariu neveiklu- V t
mo, jau 8 išvyko apsigyven
ti Lietuvoje, bet ragino mus 
stengtis nugalėti visus sun
kumus, ką ir jie ryžtasi da
bar ir ateityje daryti—ver
buoti tarp esančių lietuvių 
naujus narius į organizaci
ja.

ANTROJI SESIJA
Mandatu komisios narė 

Ona Wellus perskaitė dele
gatų sąstatą. Iš viso daly
vavo 48 delegatai: nuo 23 
kuopų—41, iš trijų apskri
čių—po vieną ir 4 CK na
riai.

Suvažiavimui sveikini-
mus, jam gerus linkėjimus 
nuo LLD kuopų, apskričių 
ir pavienių apšvietą įverti
nančių asmenų skaitė (ne 
visus, nes jų buvo daug) 
Vera Bunkienė. Su pasvei
kinimais suvažiavimui pa
ramos gauta ir per suvažia
vimą suskaičiuota $355.47, 
o anksčiau per CK sekreto
rių gauta $70, tai iš viso 
surinkta $425.47 finansinės 
suvažiavimui paramos.

Ir antroj sesijoj dar buvo 
diskusuojamas apš v i e t o s 
klausimas. Dauguma daly
vių gavo progą pareikšti 
tuo klausimu savo ir tų, ku
riuos jie atstovavo, mintis. 
Yara faktas, kad m ū s ų 
Draugijos nariai pageidau-

A. Kandraško, 
suvažiav. sekr.

Melbourne, Australija. —
Amerikos garlaivis “Mon
terey” atplaukė bangų ap- • 
lamdytas.

I
NAMŲ SAVININKAMS |

Pentiname namus iš lauko ir 
Vidaus; apkalame šingeliais;; 
sutaisome pijazus ir dengia- 
me bei taisome stogtfs.

Prašom kreiptis:

JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

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

8.82 Fillmore Ave., Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

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

ir draugams, susisiekite su 
skyriuje jūsų mieste.

Taipgi išdirbystės dalykų: vilnonės medžiagos, sintetiško šilko, visokių odų,



Įvairios Žinios
TSRS Už PREKYBOS I tuojau sulaikyti. Savo peti- 

REIK. KONFERENCIJĄ Įcijoje jie nurodo, kad ban-
Geneva. — Jung 

Tautu Ekonominiais v
dymai kenkia žmonių svei
katai, o A-bombų gamini
mas sudaro baisaus karo

Tarybų Sąjunga ir vėl pa
reikalavo šaukti prekybos 
reikalais konferenciją. 
TSRS pakartojo savo pir-1 
mesnį nurodymą, kad tokia! 
konferencija, jeigu ji pa-• 
šalintų dirbtines kliūtis, tai; parti ja laimėjo vieno je i 
'čhruš- 
čiovas, kuris dalyvauja Ry- 

komunistų 
. k ė, kad 

labai apsigau- 
šalminkai “yra 
karo,”, bet jie 

o Vokietijoje
Jis žada skristi! laimės socializmas”, sakė

sumažintu nedarbą.

PREZIDENTAS IR 
ALASKOS TEISĖS

Washingtonas. — Pr 
dentas Eisenhoweris jau

jų dalimi.
į Alaska pasimatyti su jos 
gubernatoriumi Micha i 1 u

tų Vokietijos 
suvažiavime, 
Adenaueris 
na. Jis ir jo 

Alaska bus kurstytojai 
tinių Valsti- “pralaimės,

Chruščiovas.

SARGYBOJE

JAV IR USSR TARSIS 
DĖL SAUGOS

Washingtonas. — Tary- 
! bu Sąjunga pasiūlė, kad 

Jakarta. — Indonezijos, Jungtinių Valstijų ir jos
vyriausybe paskelbė, kad ■ specialistai turėtų konfe- 
užsienio laivai bus sulaiky-1 renciją ir išdirbtų planus 
ti Sumatros salos srityje, • pj-ieš bent kokį pasalingą 
jeigu jie ten pasirodys. Yra į užpuolimą.

■| Washingtone pasiūlymas 
D rado pritarimo. Kai kuris 

| sako, kad ir Amerika turė- 
i jo panašų

lia diversantų ir 
likučiams ginklu. C J c.

CALIF MOKYTOJAI
PRIEŠ A-BOMBAS

šū peticiją, reikalaudami, 
kad atominių ir hidrogeni
nių bombų bandymai būtų

Newark, N. J
7 d. Martland Medical

nas buvo pašarvotas M. Bu-1 
yausko-Buyus koplyčioje, I
426 La layette St., Newar- 
ke. Laidotuvės įvyko liepos

Memorial Park kapinėse, E 
Hanover, N. J.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Matus, sūnų P 
rick, W. Orange, N. J., ir 
du anūkus; taipgi dvi sese
ris, Aiųelią, Miller, Trenton, 
N. J., ‘Mary Haring, Lake
wood, N. J., ir brolį Ale
xander Gavėnas, Newark, 
N. J.

Šią liūdną žinią pranešė 
Buyausko laidotuvių įstai
ga, kuri rūpinosi ir šių šer
menų pareigomis.

New Haven, Conn.
KLAIDOS ATITAISYMAS

“Laisvėje” iš birželio 27 
d. tilpo aukotojų surašąs, 
kurie parėmė “L. New Ha- 
veno piknike. Ten per klai
dą buvo praleistas vardas 
Jono Lukšto, kuris aukojo 
$5. Klaidą atitaisome ir 
Lukštą atsiprašome.

Frank Sinatra meilinasi prie Natalie Wood filme 
“Kings Go Forth.” Tai drama, dabar rodoma Capitol 
Theatre, New Yorke. Taipgi dalyvauja Tony Curtis ir 
kiti artistai. ,

New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

832 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa. • 
WAlnut 3-1747

ADENAUERIS LABAI 
APSIGAUNA

erlynas. — Adenaueris
ii apsidžiaugė, kad jo 

iš 
i didelių provincijų. Chruš-

pasiūlymą.

apie

JAV DAR ĮLEIS 
3,300 VENGRŲ

Geneva. — Vis dar 
10,000 vengrų sukilėlių bas
tosi Austrijoje ir Italijoje 
siekdami vykti į Ameriką. 
Jungtinių Valstijų atstovai 
pranešė Jungtinėms Tau
toms, kad ir vėl 3,300 veng
ru įsileis i JAV. C U v

PREZIDENTAS Už 
DULLESO POLITIKĄ 
Washingtonas. — •Prezi- 

' dentas Eisenhoweris krei
pėsi į Kongresą, kad jis
leistų Valstybės sekretoriui 

■ neišduoti pasportų tiems, 
I kurie žinomi kaipo “komu- 
■ nistai arba pasiduodą ko- 

r lede-1 niunjsįLl kontrolei”.

USSR BALIUOS A VO 
JAV LAKŪNUS

Maskva. — Tarybų Są
junga paliuosavo Jungtinių 
Valstijų devynis lakūnus, 
kurie buvo nutupdyti Ar
mėnijoje. Tarybinė vyriau
sybė kartu reikalavo’Jung
tinių Valstijų suvaldyti sa
vo lakūnus. Tarybų žinių 
agentūra “Tass” vėl pakar
tojo, kad tai buvo Ameri
kos karinis-bombinis lėktu
vas.

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 11 d., 7:30 vai. vak., 1150 
N. 4th St. Nariai kviečiami da
lyvauti šiame susiiyrikime ir išgirs
ti delegato raportą iš suvažiavimo. 
Valdyba.

DIDYSIS NEW YORKAS
| pikniką Great Neckan 
eis didelis busas

Liepos 20 įvyksiantį LLD 
apskrities pikniką brookly- 
niečiai galės gerai pasiek
ti specialiu autobusu. Jis 
nuo Lituanica aikštelės 
Williamsburge išeis - lygiai 

11 vai. vidurdienį, o nuo Li
berty Auditorijos (Rich
mond Hill) apie pusvalan
džiu vėliau. Kaina (round 
trip) $1.75.

Autobusus vidurvasariui 
dabar išnuomoja gerus, su 
vėsinamu oru (“air condi
tioned”), tad nereikia karš
to oro bijoti. Taipgi prašė
me, kad atsiųstų šios apy
linkės kelių žinovą buso 
vairuotoją. Mat, teko gir
dėti pasiskundimų,' jog pir- 

| mesnio pikniko buso vai
ruotojas pirmu kartu va
žiavo į išią apylinkę. Tiesa, 
automobiliams kelių žino
vai jam informacijų teikė, 
bet praktika parodė, kad 
tos informacijos ne visur 
tiko, nes daugeliu vieškelių 
busams uždrausta važiuoti. 
Privažiavęs tokios draus
mės punktą vairuotojas 
turėjo išsisukti į bile kurį 
arčiausia pasitaikiusį kitą 
kelią. Tuo būdu kelioliką 
minučių sųsitrukdė važiuo
to.

Buše vietas prašome už- 
s‘sakyti iš anksto. Galite 
skambinti į Laisvę arba ir 
į Auditoriją, jie pažadėjo 
patarnauti. Rengėjai.

APDOVANOJO
LINCOLN CENTER

John D. Rockefeller’io 
Jr., įteiktoji Lincoln Cen
ter $5,000,000 dovana pakė
lė Centro fondą arti pusės. 
Pasiskirta sukelti 75 milijo
nus, jau sukelta 35 su virš.

•Pirmesnioji vieno asmens 
duota didžiausia dovana 
buvo 3 mil. Ja davė Mrs. V. 
Beaumont Allen.

Fondo kampanijos pirmi
ninkas Clarence Francis sa
ko, jog pradinės pasėkos 
yra džiuginančios. Tačiau 
primena, jog fondų rinki
mas visiškai panašus lipi
mui į kalną: “viršutinė pu
sė sunkiausia.”

Lincoln Center for the 
Performing Arts užbaigus, 
centre turės moderniškas 
patalpas New Yorko Phil
harmonic, Metropolitan 
Opera, Juilliard School, ir 
bus salės šokių, dramos, 
muzikos teatrams ir 
repeticijoms, taipgi tų 
no šakų bibliotekoms, 
džiu, vienoje artimoje 
toje bus sugrupuota veik 
viskas, kas būtiniausia 
atrinio meno artistui 
darbe.

ju 
me-

vie

tė
jo 

S.

Kas PAMETĖ?
Aido Choro pobūvyje 

vo atrasti karoliai ir 
duoti Sasnai. Atsiimkite.

bu-
pa-

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

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

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Musiji klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.
NEWARK0 RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ. 
SECOND AVE. RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 

78—2nd Avė. 651 Albany Ave.
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164 

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0298

P. ir H. Siauriai 
lankėsi Mass.

Praėjusį savaitgalį wood- 
haveniečiai Petras ir Helen 
Siauriai buvo Massachu
setts. valstijoje ir ta proga 
dalyvavo Laisvės piknike 
liepos 4 d. Montelloj. P. 
Siaurys pasimokėjo metines 
duokles į ALDLD, taipgi su 
penkine pasveikino tos or
ganizacijos suvažiavimą.

Rep.

Aleknai rašo iš
Chicagos

Niujorkiečiai Povilas ir 
Aldona Aleknai buvo nuvy
kę į Chicagą atostogų. Be 
kitko jiedu rašo Mizarams: 

“Pasiekę Chicagą, lanko
me gerus draugūs ir lietu
viškas įstaigas.”

Jiedu susitiko ir pasivai
šino su vilniečiu S. J. Jo- 
kubka, su kuriuo Aldona 
Lietuvoje kartu augo. S. J. 
Jokubka taipgi kartu 
svečiais niujorkiečiais 
kiną laisvlečius.

šu
svei-

Juozas Steponaitis 
grįžta iš ligonines

Pranas ir Ona Černevi- 
čiai aplankė Juozą Stepo
naitį, kuriam prieš keletą 
savaičių daktarai nuplovė 
koją, ir dabar jis randasi 
Kings County ligoninėje, 
černevičiai sako, kad ligo
nis jaučiasi gerai, sėkmin
gai sveiksta po operacijos, 
ir jau žada neužilgo grįžti 
namo.

ATVYKO TSRS 
STUDENTAI

International lėktuvų 
aikštėn atskrido iš Tarybų' 
Sąjungos keturios studen
tės. Jos yra: Valentina 
Švedkova, Madona Magela- 
ze, Irina Anokina ir Mari
na Žuravliova.

“Mes norime savo akimis 
pamatyti Ameriką ir pasi
kalbėti su amerikiečiais”, 
pareiškė Žuravliova. Jos 
plačiai važinės po Jungti
nes. Valstijas; Viešnios gra
žiai kalba angliškai. Sakė, 
kad Tarybų Sąjungoje 10,- 
000,000 studentų mokosi 
anglų kalbos.

Kiti 15 studentų delega
cijos. narių yra vaikinai. Jie 
č’a svečiuosis visą mėnesį. 
Tuo pat laiku 40 amerikie
čių studentų lankosi Tary
bų Sąjungoje.

SVEIKINA LAISVIEčIUS
Camden - Philadelphijos 

apylinkėje “Laisvės” platin
tojas ir veikėjas Wm. Pat
ten turi atostogas Atlantic 
City. Jis prisiuntė atviru
ką sveikindamas visus lais- 

| viečius.

Ar trumpa atmintis, 
ar ligotas protas

Liepos 8 d. “The Daily 
News” redakciniame trokš
ta, kad Tarybų Sąjunga pa
sitrauktų iš Jungtinių Tau
tų. Rašo, kad jeigu tatai 
įvyktų, tai laikraščio re
daktoriai nesigailėtų ir bū
tų labai gerai (“fine”).

Skaitant stojasi. klausi
mas: Ar jų trumpa atmin
tis, ar ligotas protas?

Kiekvienam blaivai mąs
tančiam aišku, kad jeigu 
Tarybų Sąjunga pasitrauk
tų, tai Jungtinės Tautos 
mirtų, kaip savu laiku mirė 
Tautų Lyga. Aišku, kad jei
gu priverstų TSRS pasi
traukti, tai Jungtinėse Tau
tose nepasiliktų ir liaudiš
kos respublikos. “The Daily 
News” redaktoriai mano, 
kad tada karo agresoriai tą 
organizaciją paverstų į ant
rą NATO.

Bet ar tada Jungtinėse 
Tautose priklausytų arabų, 
Azijos ir Afrikos šalys, ku
rias imperialistai koloniza
toriai nori ir ant toliau lai
kyti pavergę? Žinoma, kad 
ne!

Tokiame atsitikime pasi
kartotų Tautų Lygos mir
tis. Atsiminkime, kad 1939 
m. Anglijos ir Francūzijos. 
imperialistai, suorganiza
vę savo pasekėjus, išbraukė 
Tarybų* Sąjungą iš Tautų 
Lygos neva bausdami dėl jų 
pačių sukurstyto Suomijos 
karo. Ir kas atsitiko su 
Tautų Lyga? Ji po tos im
perialistų “pergalės” tuo
jau mirė. Tas pat atsitiktų, 
ir su Jungtinių Tautų orga
nizacija, kurioje taikos rei
kalų apgynėju yra TSRS.

E. WATSON
Prompt—Efficient

RUBBISH REMOVAL
Cellars—Stores—Yards—Lofts 

Attics—Lots, Etc. 
Reasonable Prices

By Day, Month or Load

Brooklyn.
HYacinth 3-3375 
666 Hancock St.

VICTORE TELEVISION
Garantuoti pataisymai visokių 

išdirbimų televizijų ir radijų. Kai
nos žemos. Mes aptarnaujame 
East Side ir Manhattan.

86—2nd Avė., prie E. 5th St.
N. Y. C.

GRamercy 5-1755.

JOHN KRAUSS, Ine.
117-09 Liberty Avė.

Richmond Hili, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

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

Residential—Industrial.
All Work Guaranteed. Upper 

Manhattan & Bronx.
J. G. WATERPROOFING CO.

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

V. R. IKI 1 V. DIEN4. 
1241 Ashland Ave. 
Chicago 23, Ill.
HUmbold 6-2818 

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

Angly jūrininku 
naujas klubas >

Pereitąją savaitę 634 W. 
51st St. Manhattane, prieš 
Anglijos Cunard Co. prie
plauką, atidarytas anglų 
jūrininkų klubas. Tai dvie
jų aukštų erdvus namas. 
Abiejuose aukštuose įreng
ta gėrimo barai. Žinoma, 
yra biblioteka, televizoriai, 
pasiskaitymo kambar i a i, 
žaislų rūmai, taipgi bus ir 
miegruimiai.

Amer. Seamen’s Friends 
Society rūpinasi, kad jūri
ninkams nebūtų liūdna. 
Kiekvienais metais į New 
Yorko prieplauką atplaukia 
daug anglų laivų, nuo kurių 
apie 90,000 jūrininkų atsi
lanko mieste. Klubo įrengi
mas atsiėjo $320,000.

MANDRUS GENEROLAS
Prieš kiek laiko trukš- 

mingai iš Pentagono išėjęs 
generolas James Gavin kal
bėjo Statler viešbutyje. Jis 
tvirtino, kad Tarybų Sąjun
ga toli pralenkus ginklais, 
ir moksle Ameriką. Sakė, 
kad jis buvo Pentagone 
vienas “iš gudriųjų” ir siū
lė planus prieš Sovietus, 
bet jo neklausė.

EINA MIESTO DARBAI
New Yorko miesto daug 

gatvių reikalauja remonto. 
Jau nuo seniai jaučiamas 
didelis trūkumas ligoninių 
ir mokyklų. Dabar eina 
miesto gatvių “žaizdų” už
taisymai. Imtasi vienos, ki
tos mokyklos statymo dar
bų. Bet stoka pinigų.

ADAM WIEGAN 
WATERPROOFIN G 

CORPORATION
Above and Below. Grade Com

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

Flushing 8-3888.

Overhead Garage Doors
Also Electrically operated. In

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

WALAAS 
OVERHEAD DOOR CO.

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

AIR FILTERS CO.
Distributors of Fiberglass 

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

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

CONCRETE
Sidewalks, 

Floors, Patios 
cement work, 
specialty, 
lyn.

CONTRACTORS
Driveways, Cellar 
and all types of 

Srpall jobs our
Anywhere in Brook-

PAUL ALLRED
401 Chauncey St. GL. 8-0009

On LIEPOS 
(JULY)

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

PIKNIKE
Tai bus' puikiausias vidurvasario pasilinksminimas, 

iš visos apylinkės pasimatymas vienų su kitais.

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

Bus skanių užkandžių ir įvairių gėrftnų 
patenkinimui jūsų apetito. 

Nepraleiskite progos.

Gera Muzika Šokiams
Pradžia 1-mą vai. die>ną. Įžanga 75 centai.

f

GAISRŲ GESINIMAI 
IR SAUVALIAVIMAI
Gaisrų gesinimo komisi- 

jonierius Ed. Cavanag^ 
kreipiasi į tėvus, kad jie 
mokytų vaikus “šposų” su
metimais neiššaukd i n ė t i 
gaisragesių, nedaryti “false 
alarms”.

Jis sakė, kad vienu laiku 
ant vieno kampo buvo pa
traukta signalo rankena. 
Kada gaisrininkai skubėjo 
ten, kitas signalas atėjo iš 
kitos gatvės. Abu signalai 
buvo “false alarms”, o tuo 
laiku netolimoje gatvėje 
prasidėjo gaisras ir suder 
gė du vaikai. Štai ką reiš
kia sauvaliavimai ir tokie 
“šposai”.

KONGRESMANAS 
POWELL IR TAKSAI
Kongresmano Clayton 

Powell advokatai pateikė 
įrodymus, kad “nesumokė- 
jimas jo taksų” neparem
tas. Kongresmano advoka
tai sakė, kad tokie nepa
remti apkaltinimai yra 
“kriminalio turinio šmeiž
tai”.

Pajieškojimai /
Pnieškoimas Asmens Lietuvoje
Paieškau sesers Uršulės Sabans- 

kienės - Pranauskienės, Benedikto. 
Kilusi iš Naujamiesčio parapijos. 
Prašau jos pačios atsiliepti arba 
kas apie ją žino pranešti šiuo ant
rašu :

Juozas Sabanskis 
107 Mainard Road 
So. Sudbury, Mass.

(70-74)

Aš, Utaravičiūtė Onutė, ieškau 
mano dėdės Andruškcvičiaus Anta
no, s. Silvestro. Į Ameriką išvyko 
prieš karą, tada daugelis lietuvių 
išvyko ieškoti darbo. Prieš karą 
mes susirašinėjome. Jis gyveno, 
jeigu neklystu, Lawrence mieste. 

Į Prašau rašyti adresu. Alytus, Smė- 
1 lio g-vė. Nr. 12, Utaravičiūtė Onu- 
! tė, USSR. (69-70)

Ieškau dėdės Bičinsko Jurgio, s. 
Baltraus, gimusio maždaug 1892 m- 
Vainatrakio kaime, krikštytas Pa
nemunėj. Paskutiniu laiku gyveno 
Washingtone. Nuoširdžiai prašau 
dėdės arba jo sūnaus atsiliepti. 
Taipgi ieškau dėdės Vaičiūno Juozo, 
s. Antano. Kilusio iš Pakuonio pa
rapijos. Paskutiniu laiku gyveno 
New Yorko. Prašau atsiliepti. Pffį^ 
rų miestas, Revuona Nr. 26, 
činskas Jurgis, s. Antano, Lithua? 
nia, USSR.

(69-70)

i •J*

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

- . ——- .....— -M-
6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., liepos (July) 11, 1958
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