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Rašo A. Bimba

Kol kas tik trys didžiosios 
šalys turi ir moka pasigaminti 
atominei bombas. Bet dabar 
eina gandai, kad greitoje atei- 

4 tyje atominėmis bombomis bus 
♦aprūpintos dar devynios šalys. 
Jos visos yra NATO narėmis.

Toks esąs mūsų šalies nusi
statymas.

čia naujas ir tikrai didelis 
pavojus.

To pavo jaus išsigando ang-j 
likonų bažnyčios galva arki-j 
vyskupas Fisher. Jis sako. kad. j 
atominė rykštė yra dievo rykš-i 
tė sunaikinimuj žmonijos.

Gerai, kad šis aukštas dva
sininkas mato pavojų. Bet ne
sąmonė bėdą suversti ant ko
kio ten dievo.

Šitą pavojų išrado ir pasi
darė pats žmogus, šitą pavo
jų pagimdė ir didina kreiva 
politika.

Suvienytos Amerikos Darbo 
Federacijos lyderiai yra tin
giniai ir apsileidėliai. Fede
racijos prezidentas George 
Meany trankosi po Europą ieš-1 
keliamas komunizmo p a v o - 

^aus, o nė piršto nejudina or
ganizavimui Amerikos darbi- 
ninku.

Tik Tymsterių unijos prezi
dentas Hoffa, prieš kurį pa
leista audra visokių kaltinimų, 
naudojasi auksine proga. Jis 
vienija visas jūrininkų unijas. 
Jis jau turįs planus suorgani
zavimui 500,000 darbininkų, 
kurie darbuosis prie nau
jai atidaryto St. Lawrence upe 
vandens kelio tarpe Amerikos 
ir Kanados.

Jeigu jam jo planai pavyks, 
turėsime naują unijinio są
jūdžio pentrą. Kai George 
Meany snaudžia, James Hof
fa darbuojasi.

Gal jau pastebėjote, k a d 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
suvažiavimas liepos 6 d. pakė
lė mintį apie pasiuntimą Ame- 
rioks lietuvių delegacijos į 
Lietuvą. Tai naujas dalykas.

< Dabar dar sunku pasakyti, 
ar, prie dabartinių sąlygų, to
kios delegacijos sudarymas ir 
pasiuntimas bus praktiškas. 
Bet apie tai ne pro Šalį vi
siems pagalvoti.

• “The Worker” (liepos 13 
d.) prisimena apie tai, kad 
jau nuo 1954 metų Amerikos 
Darbo Federacija turi pa
kvietimą pasiųsti delegaciją 
Tarybų Sąjungom Kvietimą 
atsiuntė Tarybų Sąjungos dar
bo unijos.

Kodėl Federacijos galvos 
tuo nepasirūpina? Kodėl jos 
bijosi tokią delegaciją pasiųs
ti? Ar tai reiškia, kad nepa
sitiki net patys savimi?

Skaitau pranešimą, kad Ta
rybų Sąjungoje prasidėjo va
jus už iškėlimą moterų iš sun
kiųjų fizinių darbų. Jų ten esą 
nemažai.

Karai buvo išsėmę darbo jė- 
Karai sunaikino daug 

vyrų. Moterys turėjo užimti 
ji’ vietas.

Dabar dalykai taisosi. Svar-

i

Specialistai apie 
JAV-TSRS politiką

! JAV intervencija Į Vidurinius 
Rytus sudaro karo pavoju

Kaip dabar stovi 
medarbo reikalai?

Washingtonas. — Išėjo iš 
spaudos 116 puslapių kny
ga “Foreign Policy and the 
Free Society”. Ją paruošė 
karinis istorikas Walter 
Millis ir kunigas. John C. 
Murray su pagalba daugy
bės specialistų.

Jie reiškia savo pažval- 
gas dėl Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos santy
kių. Visi pripažįsta, kad 
šios dvi valstybės yra galin
giausios ir nuo jų santykių 
priklauso pasaulinė taika.

Diskusuodami klausimą 
dėl taikaus sugyvenimo 
(koegzistencijos), jie priei
na išvados, kad nepaisant, 
kaip tarybinė ir kapitalis
tinė santvarkos skirtingos, 
“yra įvykių, už kurių reika
linga nusitverti, kad suma* 
žirnis tarptautinį įtempimą 
ir atominiais ginklais lenk-

Naujas fabrikas 
gamins “Atlasus”

San Diego, Calif. — Ge
neral Dynamics Corp, ati
darė savo naują fabriką ga
minimui “Atlas” raketų. 
Fabrikas užima milžinišką 
plotą. Vien inžinierijos sky
rius turi 28,800 ketvirtainių 
pėdų. Fabriko pastatymas 
ir įrengimas atsiėjo $40,- 
000,000, ir ten dirbs i9,000 
darbininkų.

General Dynamics Corp, 
jau gavo iš valdžios $459,- 
000,000 vertės užsakymą 
ant “Atlas” raketų.

Šios raketos yra 120 pė
dų ilgio, daro iki 12,000 my
lių į valandą.

Toulonas. — Premjeras 
de Gaulle įsakė karo lai
vams plaukti Libano pajū
riu.

blausia, technika ir mašina 
sunkiuosios fizinius d a r b u s 
mažina. Nebelieka būtino rei
kalo juose palikti moteris.

Socializmas viską tvarko ir 
sprendžia moksliškai. Viskas 
savo vietoje.

Nepamirškite, kad šį sek
madienį turėsime šaunų LLD 
Antrosios apskrities pikniką. 
Neabejoju, jog buvusio LLD 
suvažiavimo delegatai suteiks 
žinių apie suvažiavimo nutari
mus. Visiems bus svarbu. To
dėl visi būkite.

Piknikas, kaip žinia, įvyks 
Great Necke.

Kai mes seimavojome ir užė
mė Pittsburghe, iš gyvųjų tar
po tapo mirties išbraukti du 
geri, malonūs draugai. Chi- 
cagoje mirė Adomas Juris, o 
Auburn, Me., Pranas Apšegai 
Abudu gerai pažinau. Su d. 
Apšega neseniai mačiausi. 
Tiesa, jis jau buvo smarkiai 
prie lovos priblokštas, bet ne
maniau, kad tai bus paskutinis 
mano pasimatymas su tuo 
nuoširdžiu Laisvės patriotu.

Adomas Juris mirė staiga, 
šio stamabus veikėjo mirtis su
davė didelį smūgį visam mūsų 
judėjimui.

tyniavimą.”
Dr. Niebuhr rašo: “Jei

gu prasidės atominis ka
ras, tai norėčiau, kad mane 
užmuštų pačioje pradžioje, 
nes aš nenorėčiau būti jo 
liudininku”.

A.A.Berle, Jr., buvęs 
Valstybės sekretoriaus pa
galbininkas, ten rašo: “Aš 
manau, kad kada Chru'čio- 
vas kalba ką nors žmoniš
ko, tai mes turime su tuo 
sutikti. Kiekvieną jo žings
nį linkui to, ką mes vadina
me žmoniškumu, mes pri
valome priimti ir sveikinti. 
Nėra reikalo mums visada 
manyti, kad jis meluoja...”

Bendrai specialistai pasi
sako, kad Jungtinės Valsti
jos perdaug neigiamai atsi
neša į Tarybų Sąjungos pa
teiktus pasiūlymus, ir tas 
neneša naudos Amerikai.

Nauja Irako 
vyriausybė

“Buvusi 
kuri ėjo 

nu
sako naujos val

džios pareiškimas. Tautos;
priešai gavo atitinkamą į dimas po to, kada Irake įvy- 
bausmę.

Sudaryta 
valdžia su 
rolu Abdul 
priešakyje, 
mu. Užsienyje 
girdai, būk dar Feisalio pu
škėjai kariauja, esąs prasi
manymas.

Feisalio valdžia, 
prieš tautos reikalus, 
versta”,

nai! j a Irako
premjeru gene- 
Karim Kassem 
Šalyje yra ra- 

skleidžiami

Prezidentas Nasser 
sveikina Iraką

Kairas. — Jungtinės Ara
bų Respublikos prezidentas 
Nasser pasiuntė sekamo tu
rimo sveikinimą naujajai 
Irako valdžiai:

“Aš gavau jūsų telegra
mą reikale pripažinimo. 
Vardu Jungtinės Arabų 
Respublikos, sveikinu Irako 
žmones ir jų valdžią. Lai 
dievas padeda jums veikti 
arabų tautos gerovei.”

Jungtinė Arabų Respub
lika jau pripažino naują 
Irako valdžią ir pažadėjo 

reikalingą pagalbą.jai

SPROGIME ŽUVO 
PENKI ŽMONĖS

Streator, Ill. — G a z o 
vamzdžiai susprogo ir su
griuvo trijų aukštų namas.
Nelaimėje žuvo penki žmo
nės, o 10 yra sužeistų. Nu
kentėjo ir kiti namai. Nuo
stoliai sidkia $1,250,000.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris atsakė 
Tarybų Sąjungai, kad JAV 
neduos ilgamečių kreditų 
išplėtimui prekybos.

Washingtonas. — Skan
dinavų lėktuvai skraidys 
tarpe Alaskos ir Skandina
vijos.

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio įsaky
mu jau iškelta į Libaną ke
li tūkstančiai marinų. Ei- 
senhoweris šakį kad jeigu 
bus reikalas, tai ten pasiųs 
daugiau armijos ir kitokių 
karinių jėgų.

Kaip žinia, prieš kiek lai
ko Libane lankėsi Jungtinių 
Tautų speciali komisija ir 
generalinis se k r e t o r i u s 
Hammarskjoldas. Jie grįžę 
iš Libano sakė, kad ten nė
ra užsienio įsiveržimo, kad 
eina savo šalies žmonių su
kilimas prieš C h a m o u n o 
valdžią.

Šis Eisenhowerio pasiel
gimas atitinka 1950 metų 
Trumano žygiui, kada .pas
tarasis pasiuntė Amerikos 
karines jėgas į K o r ė i ą . 
Kaip žinia, tais laikais Tru
mpina kritikavo Eisenhow- 
eris ir jo partijos žmones.

Antradienį Eisenhower is, 
kalbėdamas per radiją ir.kios talkininkės, kaip Tur- 
televizija, aiškindamas savo kija ir Izraelis.. Daug atsar- 
pasielgimą, pripažino, kad, giau elgiasi 
Amerikos marinų pasiunti-' Francūzija, 
mas į Libaną “susietas su gerai žino,
karo pavojais.”

Washingtone didelis suju- 

ko tautinis sukilimas, kuris 
nuvertė Vakarams prielan
ku karaliaus Feisalio val
džią. Mat, Irakas buvo stip
riausia arabų valstybė, įei
nanti į karinę Bagdado są
jungą.
Ką taikai darys J. Tautos?

Jungtinės Tautos yra or
ganizacija palaikyti pasau
lyje taiką. Prezidentas Ei- 
senho.weris pareikalavo, kad 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba susirinktų aptarti Vi
durinių Rytų padėtį po to, 
kai Irake įvyko revoliucija. 
B^t tuo laiku, kada Saugu
mo Taryba susirinko, Jung
tinių Valstijų karinis laivy
nas iškėlė marinus į Liba
ną.

Saugumo Taryboje Ame
rikos atstovas C. Lodge ša
kė, kad Amerikos marinai 
esą iškelti “apsaugojimui 
Libano nepriklausomybės,” 
ir kai tik busią ten pasiųsta 
“užtenkamai Jungt. Tautu 
karinių jėgų, tai marinai 
pasitrauks.”

Tarybų Sąjungos atstovas 
A. Sobolievas sakė, kad tai 
tik “seniai išbandvta diplo
matine kalba.” Jis kaltino 
Jungtines Valstijas, kad 
jos “sulaužė Jungtinių Tau
tų įstatus nesikišimo į kitų 
šalių vidaus reikalus... pa
darė atvirą, nieku nepri
dengtą intervenciją į Liba
ną prieš tos šalies žmones... 
ir sudarė pasaulinio karo 
pavojų.”

Sobolievas sakė, kad jeigu 
Jungtinės Tautos nepastos 
šiai intervencijai kelio, ne
privers tuojau Ameriką at
šaukti marinus, tai jos “pa
taikaus Vakarams,” ir susi
darys baisiausio pasaulinio 
karo pavojus.

Kas bus toliau?
Washingtone kalbos suka

si ne tiek apie Libaną, ku
ris mažas ir neturi aliejaus 
bei kitų gamtos turtų, bet 
vyriausiai apie Iraką. Nors 
Irake jau yra susiorgani-i 
žavu snauja valdžia, kuri 
tvarko reikalus, bet Wash
ingtone kalbama apie buvu
sią “legališką Feisalio val
džią.” Atrodo, laukiama pa
našaus Amerikos karo jėgų 
pakvietimo, kokį davė Liba
no prezidentas Chamounas.

Visa eilė kongresmanų 
pasisakė apie “pavojų Jor-! 
dano karalystei,” kur vieš
patauja Feisalio pusbrolis 
Hussein, taip pat ištikimas 
Vakarams. Atrodo, kad yra 
daromi planai ir ten pasiųs
ti Vakarų karinių jėgų .

PasauFs sujudo
Amerikos marinu iškėli

mą į Libaną sveikina tik to

Anglija ir 
kurių žmonės 

ką reiškia ka

sujudo prieš
rai.

Indijoje 
naują karo pavojų. Jugosla
vijoje žiūri į Amerikos ma
rinų iškėlimą, kaip į “naujo 
karo pavojų”. Kinijoj spau
da smerkia Amerikos “at
virą intervenciją”.

Maskvoje TSRS žinių 
agentija pareiškė, kad A- 
merikai nebuvo jokio reika
lo siųsti marinus į Libaną, 
kad tai “yra nieku nepri
dengta karinė intervencija 
prieš arabų tautas... Kad už 
karinę intervencija ir pa7 
saulinio karo pavojų atsako 
Jungtinės Valstijos.”

Washingtone karinio lai
vyno ir armijos vadai sako: 
“Tai dar nėra karas, bet 
jau labai panašu į karą.”

AFGANISTANAS IR
JO REIKALAI

Washingtonas. — Princas 
M. Duadas, Afganistano 
premjeras, prašo Jungtines 
Valstijas suteikti kreditų. 
Jis aiškino, kad Afganista
nas yra biedna ir atsilikusi 
šąlis.

Duadas sakė, kad jo ša
lis yra draugiška su Tary
bų Sąjunga, nes pastaroji 
draugiška linkui Afganis
tano ir TSRS draugišku
mas neturėtų pastoti kelio 
Amerikos kreditams.

JAPONAI STATO 
FABRIKĄ ALASKOJE
Sitka. — Šiame mieste, 

kuris savo laiku buvo “Ru
sų Amerikos” sostinė, japo
nai stato milžinišką popie
riaus gamybos fabriką. Fa
briko pastatymas ir įrengi
mas atsieis $55,000,000. 
Amerika suteiks $12,000,- 
000 vertės mašinų. Fabri
kas galės į vieną dieną pa
gaminti 340 tonų popieriui 
medžiagos.

Washingtonas. — Buvo 
vilčių, kad pavasarį ir vasa
rą nedarbas.. sumažės. Bet 
gyvenime tos viltys neišsi
pildė. Federal Reserve 
Board padarė palyginimą 
tarpe 1957 m. ir dabartinės 
gamybos stovio 56-se mies
tuose. Paimta didžiausi in
dustriniai centrai — Bosto
nas, Clevelandas., New Yor- 
kas, Detroitas, Chicaga, 
Pittsburghas, Los Angeles 
ir kiti. Pasirodė, kad 53 me
tų gamyba labai nupuolus, 
vietomis net 20 procentų. 
Gi jau ir pereitais metais 
turėjome nedarbą.

“The New York Times” 
padarė biznio reikalų ap
žvalgą už devynias savai
tes. Pasirodo, kad plieno 
pagaminimas nupuolė 50 
procentų, lyginant su 1957 
m. Geležinkelių prekiniai

Vėliausios Žinios
MASKVA. —Tarybų Są

junga reikalauja, kad-Ame- 
rikos marinai tuojau pasi
trauktų iš Libano. Sako, 
kad ji negalės ramiai žiū
rėti, jeigu jos pasienyje 
agresoriai puls arabus. 
“Mes imsimės atitinkamų 
žygių sulaikyti Amerikos 
agresiją”, pareiškė tarybi
nis radijas..

TOKIO. — Japonijos val
džia mano, kad pasiuntimas 
Amerikos marinų į Libaną 
yra didelė klaida.

DELHI. — Indijos laik
raščiai rašo, kad pasiunti
mas Amerikos marinų į Li
baną yra “kriminalystė”.

LONDONAS. — “Man
chester Guardian” rašo, 
kad pasiuntimas marinų 
yra‘politinė silpnybė’. “The 
Daily Mirror”, kuris, turi 
5,000,000 skaitytojų, rašo: 
“Šis prezidento Eisenhowe
rio pasielgimas yra idesnė 
klaida, kaip buvo Edeno dėl 
Suezo kanalo”.

PARYŽIUS. — Francū- 
zijos laikraščiai rašo atsar
giai. Kaip kurie užgiria 
marinų iškėlimą, bet di
džiuma abejoja, ar tas 
“duos gerų vaisių”.

VAKARŲ VOKIETIJA 
•—Vokiečių spauda rašo, 
kad marinų iškėlimas veda 
prie karo. “General Anzei- 
ger” rašo: “Marinų iškėli
mas. nesulaikys arabų tau
tų nuo kovos už laisvę. Ma
rinų pasiuntimas primena 
seną kolonializmo taktiką”.

“Neue Ruhr Zeitung” ra
šo: “Vakarai praktikuoja 
trumparegystės poli t i k ą, 
kuri labai pavojinga pasau
linei taikai”.

LONDONAS. — Jordano 
karalius Hussein reikalavo 
Anglijos, kad ji iškeltų savo 
karinius dalinius “apsaugo
jimui Jordano”. Anglija 
tuojau pasiuntė parašiuti
ninkus. Anglijos užsienio 

traukiniai veikia tik 59 
procentais savo pajėgumo.

Iš Londono ir Paryžiaus 
rašo, kad ten ekonominiai 
specialistai mano, jog Ame
rikoje nedarbas dar tik 
prasideda. Jie numato labai 
didelį visas gamybos šakas 
apimantį nedarbą. Europos 
ekonomistai atžymi, kad 
nedarbas Amerikoje jau 
padidino ir Europos šalyse 
nedarbą, nes sutrukdė pre
kybos reikalus.

H. Koshetz, “The New 
York Timesa” biznio ap
žvalgininkas, rašo, kad 
1958 metais, bus pagaminta- 
ta f k apie 4,000,000 auto
mobilių, tai yra, apie trys 
milijonai mažiau, kaip buvo 
1956 m. Mažiau pagamins 
automobilių, mažiau bus 
reikalinga plieno, gumos, 
audinių ir kitų medžiagų.

ministras Selwyn Lloyd iš
skrido tartis į Washingto- 
ną. .. •

WASHINGTONAS. — 
Marinų i'kėlimas į Libaną 
suskaldo Jungtinių Valsti
jų valdžios ir Hammarks-- 
joldo pažvalg&s. Ham
marskjoldas yra Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius. Neseniai jis buvo Li
bane ir nematė reikalo už
sieniui kištis į vidaus rei
kalus.

WASHINGTONAS. — 
Jungtinės Valstijos pasiun
tė daugiau armijos dalinių 
į Vakarinę Vokietiją.

KAIRAS. — Jungtinė 
Arabų Respublika pareiš
kė, kad jeigu Vakarai puls 
Iraką, tai Egiptas kariaus 
prieš interventus.

BAGDADAS. — Irake 
viskas ramu. Karalius Fei- 
salis ir jo artimi politikai 
buvo užmušti laike sukili
mo.

PEKINAS. Kinija nupei
kė Amerikos iškėlimą mari
nų, kaipo “karinę agresi
ją”. Reikalauja, kad ameri
kiečiai tuojau pasitrauktų 
iš Libano ir nesikištų į 
arabų šalių vidaus reika
lus.

JUNGTINĖS TAUTOS. 
— Švedijos atstovas pareiš
kė, kad Amerikos marinų 
iškėlimas į Libaną “negali 
būti pateisinamas”.

BELGRADAS. — Jugos
lavijos komunistų dienraš
tis. “Borba” rašo, kad Ame
rikos marinų iškėlimas yra 
“karo agresija ir labai pa
vojingas žingsnys”.

MONTREALIS, KANA- 
da. — “The Gazette” rašo: 
“Labai keista Amerikos 
politika, kada ji eina prieis 
pasaulio žmonių nuomonę”.

OSLO, NORVEGIJA. — 
Norvegų laikraščiai išstojo 

(Tąsa G-tam pusi. )
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Didvyriai, deja!..
ŠIŲ METŲ LIEPOS MĖN. 2 d. Vilniaus “Tiesoje” 

skaitome tokį Tarybų Sąjungos Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo įsaką:

“Už narsumą ir didvyriškumą kovoje prieš fašisti
nius grobikus 1941—1945 m.m. Didžiojo Tėvynės karo 
laikotarpiu, Lietuvos TSR Kauno miesto pogrindinės 
komjaunimo organizacijos miesto komiteto nariams po 
mirties suteikti Tarybų Sąjungos Didvyrio vardą:

1. Juozui Aleksioni.ui,
2. Hubertui Borisai,
3. Alfonsui Čeponiui.”
Visų šių trijų didvyrių ten pat telpa nuotraukos; 

visi trys labai jauni, dailūs vyrai.
Aiškus daiktas, visi jie trys atidavė savo gyvybę ko

voje prieš fašistus, gindami savo tautą ir žmoniją.
Ten pat telpa ir kitas Tarybų Sąjungos vyriausybės 

įsakas:
“Už narsumą ir “šaunumą kovoje prieš fašistinius 

grobikus 1941—1945 m.m. Didžioio Tėvynės karo laiko
tarpiu, /apdovanoti aktyviausius Lietuvos TSR Kauno 
mieste veikusios pogrindinės komjaunimo organizacijos 
dalyvius:

RAUDONOSIOS VĖLIAVOS ORDINU
1. Julų Korbutą (po mirties)
2. Mejerį Lurję (po mirties)
3. Vladą Petrauską (po mirties).

TĖVYNĖS KARO I LAIPSNIO ORDINU
L Janiną čižinauskaitę (po mirties),
2. Abelį Diskantą (po mirties),
3. Vacį Godliauską (po mirties),
4. Marijoną Martinaitį,
5. Algirdą Paulauską (po mirties),
6. Juozą Slavinską (po mirties),
7. Eliją šmuilovą (po mirties),
8. Povilą Štarą,
9. Henriką Tendzegolskį (po mirties),

10. Petrą Unikauską (po mirties).
RAUDONOSIOS ŽVAIGŽDĖS ORDINU

1. Oną Birulinaitę (po mirties),
2. Leoną Borisevičių (po mirties),
3. Bronių Civilką (po mirties),
4. Romualdą Kulvinską (po mirties),
5. Izraelį Milšteiną (po mirties),
6. Stasę Obelenytę (po mirties),
7. Vandą Obelenytę (po mirties).”
Kaip matome, tik du apdovanotieji ordinais tebėra 

gyvi — M. Martinaitis ir P. Štaras, o kiti visi žuvo, gin
dami lietuvių tautą nuo plėšikų, nuo sužvėrėjusių fašis
tų. . ......

Šitie pagerbimai narsiems kovotojams prieš fašiz
mą buvo suteikti, aišku, po visapusiškų ištyrimų jų dar
bų, jų žygių, atliktų sunkiausiais mūsų tautai metais.

Darbo žmonių vyriausybė nepamiršta savo sūnų ir 
dukrų, nuėjusių garbingą kovos kelią už žmonijos laisvę!

Jų niekad nepamirš ir lietuvių tauta!

%a%Jcą tafofittiakc
TIEMS, KURIEMS 
SENOJI TĖVYNĖ 
NEBRANGI

Chicagos kunigų Draugas 
(liepos 11 d.) džiaugiasi A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
naujuoju sąstatu. Bet iš to 
sąstato sužinome, kad toje 
Taryboje niekas nepa
sikeitė. Kaip buvo bosais, 
taip ir pasilieka Šimutis ir 
Grigaitis.

Draugas sako, kad nuo 
dabar ALT stos į Lietuvos 
“išlaisvinimą” dar plačiau 
ir smarkiau, ir šaukia visus 
A m e r i kos lietuvius, “ku
riems yra brangi mūsų tė
vynė,” iš naujo duoti aukų 
ALT ra keto finansavimui.

Netenka nė sakyti, jog tie 
Amerikos lietuviai, kuriems 
jųjų tėvynė iš tiesų yra 
brangi, visiškai nieko bend
ro neturės su A L T ir ne
rems jos veiklos. Visa ALT 
veikla susideda iš skleidimo 
pikčiausios propag a n d o s 
prieš Lietuvą ir kurstymo, 
Amerikos visuomenės prieš' 
mūsų senąją tėvynę. Kiek
vienas A. L. Tarybai pati
kėtas doleris prisideda prie 
atitolinimo tos dienos, ka
da santykiai tarpe Ameri
kos ir Lietuvos bus sunor- 
malizuoti ir kada plačiai 
atsidarys Amerikos lietu
viams durys savo senąją tė
vyne pamatyti.

PERDAUG ĮSIDRĄSINĘS
Chicagos menševikų Nau

jienos (liepos 11 d.) pasiė
mė sau teisę kalbėti Ameri
kos valdžios vardu ir šau
kia: “Jungtinių Amerikos 
Valstybių kantrybei yra ri
bos. Tegu Chruščiovas ge
riau savo smarkuolius su
valdo!”

Dar niekados Amerikos 
atsakingieji valdovai nėra 
šitaip aštriai grūmoję soci
alistinei žemei. Mes niekur 
nesame matę, kad jie būtų 
įpareigoję Chicagos menše
vikų orakulą jų vardu So
vietus gąsdinti.

Įvykiai su amerikiniais 
lakūnais Tarybinėje Arme- 
nijoje išsiryškins ir išsi
spręs diplomatiniais keliais. 
Grigaičio įtūžęs balsas pasi
rodys nevertu nė išvalgyto 
kiaušinio.

Stevensonas Tarybij Sąjungoje
ADLAI E. STEVENSONAS nuvyko į Tarybų Są- 

jungą “apsidairyti”. Jis nuvyko su dviem savo sūnumis, 
taipgi su keletu artimųjų, ir pirmiausia sustojo Lenino 
mieste — Leningrade.

A. E. Stevensonas — žymus žmogus. Jis yra dvasi
nis demokratų partijos vadovas; jis du kartų buvo de
mokratų partijos kandidatas šalies prezidento vietai. 
Stevensonas — intelektualas pilna to žodžio prasme. Jis 
ir žymus politikas.

Pasiekęs. Tarybų Sąjungą, Stevensonas pasisakė, jog 
ten mažai kalbės, o daugiau klausys ir stebės. Jis primi- 
Tie, kad, būdamas Tarybų Sąjungoje, laikysis prie Ame
rikos geležinkelių, kur žmonėms tenka skersuoti, išsta
tytų įspėjimų: “Stop, look and listen!”

Tai ir gerai! Kiekvienas kuklus ir apsišvietęs žmo
gus, nuvykęs į kitą šalį, privalo tokios taisyklės laiky
tis: mažiau šnekėti, daugiau klausyti ir stebėti, ką kal
ba, ką daro vietos gyventojai.

Stevensonas išbus Tarybų Sąjungoje apie tris savai
tes. Jis aplankys visą eilę tarybinių respublikų. Jis kal
bėsis su daugeliu šilinių tarybinių pialiečių ir pareigūnų. 
Ką, kokius įspūdžius, jis iš ten parsiveš, aišku, nieks ne
žino. Tačiau nereikia manyti, kad Stevensonas, grįžęs 

,.iš Tarybų Sąjungos, jau pataps komunistu. Ne, jis juo 
nepataps. Stevensonas yra kapitalizmo šalininkas; jis 
.yadovauja kapitalistinei partijai, jis stovi už kapitaliz
mą.

Svarbu būtų tik tai, kad Stevensono vizitas Tary
bų Sąjungoje padėtų taikai, kad jo vizitas padėtų išsi
vystyti geresniems susipratimams tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos. To nori Amerikos žmonės, to, be abejoji
mo, nori ir tarybinės tautos.

ŠIA PROGA tenka tarti kelis žodžius dėl ameriki

KOMERCINĖ SPAUDA 
PROVOKUOJA KARĄ

N. Y. Herald Tribune 
(liepos 15 d.) davė labai 
piktą, labai provokatorišką 
editorialą. Net baisu jį skai
tyti. Be jokios gėdos atvi
rai raginami Vakarai (pir
moje vietoj-e Amerika, žino
ma) tuojau imtis militari- 
nių žygių Artimuosiuose 
Rytuose. Perversmas Irake 
esąs Chruščiovo ii* Našserio 
suokalbis. Nuvertimas Ira
ko valdžios sudarąs Vaka
rams didžiausią pavojų.

Panašiai prabilo beveik 
visa komercinė spauda. Tik 
vieno dalyko, pasak Herald 
Tribune, dar tenka prisibi
joti, būtent, to, kad Ameri
kos žmonės dar nėra pri
rengti karui Azijoje ir, ga
limas daiktas, kad jie tokio

nių švietėjų, kurie neseniai buvo apsilankę Tarybų Są
jungoje, pranešimo-raporto.

Keletas žymių amerikinių profesorių, vadovaujant 
Pittsburgho universiteto kancleriui, Dr. Edward H. 
Litchfieldui, studijavo Tarybų Sąjungoje švietimo-mo- 
kymo sistemą; stebėjo šie amerikiečiai, kaip Tarybų Są
jungos aukštosiose mokyklose mokslas pastatytas, etc.

Dabar šitie švietėjai paskelbė preliminari savo ra
portą, kuriame pripažįstama, jog Tarybų Sąjungos 
mokslas ir mokymas aukštosiose mokyklose pastatytas 
labai aukštame laipsnyje. Švietėjai sako, jog kiekviena 
valstybė, kuri nori stoti su Tarybų Sąjunga į lenktynes 
švietimo srityje, privalo labai labai rinitai pagalvoti, 
kaip tai padaryti.

A A V ... ..

brutalaus militarinio žygio 
neužgirtų.

• Tame ir dalykas. Instink
tyviai Amerikos žmonės ne
nori karo. Jie dar tebėra 
nepamiršę Trumano “poli
cinio žygio” į Korėją. Be to, 
jie žino, kad pradėtas ka
ras Irake uždegtų karu vi
sus Artimuosius Rytus. 
Veikiausia nė to neužtektų. 
Labai galimas daiktas, kad 
prasidėjusi karo liepsna iš
siplėstų po visą Aziją ir 
Afriką.

Gerai būtų, kad Amerikos 
žmonės panaudotų visas 
p r o g a s išreiškimui savo 
nuomonės ir nusista t y m o 
prieš provokuojamą karą. 
Irako reikalas yra Irako 
reikalas. Prieš jo valdžią 
sukilo jojo žmonės. Juk 
niekas nė nedrįsta sakvti, C u 1

jog Irako reakcinę kara
liaus valdžią nuvertė iš sve-| 
tur atėjusi .'armija. Tai ko
kia teisę turi Amerika ar 
kuri kita šalis kištis į tos 
tolimos šalies vidų j i n i u s 
reikalus? Neturi jokios bei-i 
sės.

Pranas Povilaitis
Vilnius. — Po ilgos ir. 

sunkios ligos. 1958 m. birže
lio 19 d. Druskininkuose 
mirė Lietuvos Tarybinių 
rašytojų Sąjungos narys 
Pranas Povilaitis, nenuils
tamas plunksnos darbinin
kas, padovanojęs mūsų 
skaitytojams ištisą eilę pui
kių verstinių knygų.

Dar buržuazijos valdymo 
metais Pr. Povilaitis vertė 
į lietuvių kalbą L. Tolsto
jaus, F. Dostojevskio, V. 
Hugo kūrinius. Ypač akty
viai ėmėsi darbo Pr. Povi
laitis atsikūrus Lietuvoje' 
Tarybų valdžiai. Jis verčia! 
Gorkį (visas “Klimas Sam- 
ginas” ir nemaža kitų daly
kų), Gogolį, Čechovą. Hit
lerinėms gaujoms užplūdus 
mūsų kraštą, Pr. Povilaitis 
nepadeda plunksnos ir, ne
žiūrėdamas žiaurių okupa
cijos sąlygų, verčia Šolo- 
chovo “Tykųjį Doną”, lauk
damas išvadavimo dienos.

Pr. Povilaičio išversta 
Šolochovo epopėja plačiai 
skaitoma mūsų liaudyje. 
Pastaraisiais metais Pr. 
Povilaičio sveikata rimtai 
pašlijo, tačiau jis nesiliovė 
dirbęs. Neseniai išėjo iš 
spaudos Pr. Povilaičio vers
ta L. Tolstojaus “Anna Ka
renina”.

Nėtrukus knygų rinkoje 
turi pasirodyti Alberto Mo
ravijos “Romos apsaky
mai”, kurių žymią dalį ver
tė velionis, o taip pat jo at
liktas pilnas Gerceno “Pra
eities godų” vertimas.

Pr. Povilaitis yra paskel
bęs spaudoje vertingų, 
straipsnių grožinės- litera
tūros vertimo klausimais.

Pr. Povilaičio asmeny ne
tekome gero rašytojų šei
mos nario, liaudžiai atsida
vusiu, kuklaus ir darbš
taus žmogaus, nuoširdaus 
draugo, kurio atminimas 
liks mūsų tarpe.

Lietuvos Rašytojų 
Sąjungos Valdyba

Apie Literatūros Draugi j os 
suvažiavimą ir nutarimus

KARAS 
LIBANE*'

Lietuviu Lite r a t ū r o s 
Draugijos su važia v i m a s 
įvyko liepos 6 d. Jis man 
patiko daugeliu atžvilgių. 
Tiesa, jis nebuvo labai 
skaitlingas. Nebuvo nė ti
kėtasi skaitlingo suvažiavi
mo. Bet jis buvo gyvas ir 
konstruktyvus. Tai buvo 
pirmas suvažiavimas bėgiu 
paskutinių aštuonerių me
tų. Suvažiavimo labai rei
kėjo. Daug kartų Centrali- 
nis Komitetas kalbėjo apie 
suvažiavimo sušaukimą, bet 
vis iškildavo kliūtys, ir 
taip buvo metas po meto 
atidėliojama.

Nors suvažiavimas nepa
darė jokių pasukimų šios 
garbingos organiza c i j o s 
veikloje, bet diskusijos 
prieš suvažiavimą ir pačia
me suvažiavime parodė mū
sų visų susirūpinimą ateiti
mi. Buvo kilę nemažai pesi
mistinių minčių ir pasiūly
mų draugijos literatūros 
leidimo programą susiau
rinti. Bet tokių • nuomonių 
pačiame suvažiavime kaip 
ir nebuvo. Kam siaurinti 
ką nors, kuomet nėra būti
no reikalo! O tokio reikalo 
suvažiavimas nematė. To
dėl vienbalsiai palikta po 
senovei knygų ir žurnalo 
leidimas. Kol pajėgiame, 
leidžiame knygą ir žurnalą. 
Tik jau jeigu Centraliniam 
Komitetui pasirodytų, kad 
finansiškai “prilipome liep
to” galą, jis turėtų sulaiky
ti Šviesos leidimą ir pasilik
ti tik su knyga. Tokia buvo 
visų delegatų nuomonė, 
taip ir nutarta.

Kadangi s.uvažiavi m u i 
patiekti komiteto praneši
mai ir suvažiavimo priimta 
rezoliucija ištisai tilps š.m. 
Šviesos 3-čiajam numeryje, 
kuris jau ruošiamas, tai čia 
visko nereikia kartoti. 
Draugijos nariai ir tie lie
tuviai, kurie mūsų Draugi
jos veikla yra susidomėję, 
neužilgo galės viską maty
ti žurnale. Čia man norisi 
tik vieną kitą klausimą iš 
suvažiavimo paliesti.

Labai svarbu tas, kad 
suvažiavime storai pasisa
kyta už LLD stiprinimą. 
Centralinio Komiteto pra
nešimai ir visi delegatai 
diskusijose mušė į tą tašką. 
Ypač pabrėžiama mintis, 
kad būtinai reikia susigrą
žinti drąugijon tuos narius, 
kurie iš draugijos pasitrau
kė dėl baimės persekiojimo. 
Tiesa, tokių buvo nedau- 
giausia, bet keletas šimtų 
buvo. Dabar, kuomet kova 
laimėta ir kuomet valstybės 
prokuroras tapo priverstas 
mūsų organizaciją išimti iš 
“subversyvių” organizacijų 
sąrašo, tie d rausai ir drau
gės turėtų pas mus sugrįž
ti. Suvažiavimas ragino 
kuopas ir veikėjus>ttK> pasi
rūpinti. Nereikia tikėtis, 
jog be pakalbinimo ir 'be 
pakvietimo automatiškai 
tie mūsų. broliai pasimokęs 
duokles ir taps nariais iš 
naujo. Mūsų pareiga prie 
jų prieiti ir draugiškai juos 
pakalbinti sugrįžti.

Nors LLD kuopos yra 
veikliausios organizacijos 
visuose didmiesčiuose tarpe 
lietuvių, bet turime ir tokių 
vietų, kur yra pasireiškęs 
merdėjimas. Yra kuopų, 
kurios nebetiki nei į savo 
susirinkimus, nei į jokius 
viešus parengimus. Tai blo
ga. Tai neturėtų būti. Su
važiavimo priimtoje rezo- 
cijoje kuopos karštai ragi- 
narnos išeiti iš to nepateisi
namo merdėjimo. Visi

ženklai rodo, kad veikimui 
dirvos yra gražios visur, 
kur tik randasi IID kuopos. 
Vienur didesne skale, o ki
tur mažesne, bet visur šis 
tas galima. Netgi jau išėju
sį “iš mados” prakalbų ren
gimą reikėtų atgaivinti. Ne 
visur, aišku, tas bus gali
ma. Bet daugelyje vietų 
galima ir būtinai reikėtų.

Vienu iš svarbiausių su
važiavimo nutarimų, man 
atrodo, reikia ^skaityti nu
tarimą pradėti rimtai gal
voti apie galimybes pasiųs
ti Tarybų Lietuvon Ameri
kos lietuvių delegaciją. Ka- 
nadiškės delegacijos atsi
lankymas padarė daug ge
ro, nes išsklaidė daug Ka
nadoje paskleistų prasima
nymų apie Lietuvą. Gerai 
būtų, jeigu Amerikos lietu
viai pasiųstų delegaciją, 
kuri susipažintų su nūdie
niu Lietuvos žmonių gyve
nimu. Daug kas Lietuvoje 
yra pasikeitę. Daug kas 
daugeliui lietuvių išeivijoje 
neaišku ir nesuprantama. 
Tiktai kontaktas su Lietu
va galėtų mums padėti su
prasti Lietuvos žmonių vil
tis, troškimus ir užmojus 
susikurti naują ir šviesų 
rytojų.

Netenka abejoti, kad 
Draugijos Centralinis Ko
mitetas nedelsdamas pra
dės teirautis apie tokios de
legacijos pasiuntimo gali
mybes. Viskas, žinoma, 
priklausys nuo aplinkybių 
ir šaltojo karo raidos. Mes 
juk nenustojame vilties, 
kad su laiku dangus prasi
blaivys ir bendradarbiavi
mas tarpe Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos sustiprės. 
Ynač tas mūsų viltis aukš
tai kelia gražiai pravedama 
neseniai padarytoji tarpe 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos kultūrinio bendradar
biavimo sutartis. Argi tas 
neparodo, kad net tokiose 
aštriose šaltojo karo sąly
gose artėjimas tarpe Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos 
žmonių auga? Jis augs ir 
ateityje.

Kaip ten bebūtų, bet jei
gu susidarytų galimybė to
kios Amerikos lietuvių dele
gacijos pasiuntimui Lietu
von, mums atrodo, išsiju
dintu visi Amerikos lietu
viai. Juk nepaisant visų pa
stangų Amerikos lietuvius 
atšaldyti linkui savo gimti
nės, tūkstančiai ir tūkstan
čiai jų giliausiai tebetrokš- 
ta kuo tampriausio kontak
to su Lietuva. Delegacijos 
pasiuntimas plačiai atida
rytų duris tokiam kontak
tui. Sustiprėtų visuose vil
tis, jog nebe už kalno ir ta 
diena, kada Lietuvą galės 
aplankyti kiekvienas lietu
vis, kuris norės ir kuris te
bėra nepamiršęs savo seno
sios tėvynės.

Taip tenka žiūrėti į šį is
torinį LLD suvažiavimo nu
tarimą.

A. B. gailėtis

TARYBINIS BALETAS 
LOTYNŲ AMERIKOJE
Rio de Janeiro, Brazilija. 

— Atskrido Tarybų Gruzi
jos Operos Teatro Baletas 
su Čabukijani priešakyje. 
Baleto grupei vadovauja 
Viktor Telia, Tarybų Gru
zijos Kultūros ministras.i

Lotynų Amerikoje bale
tas išbus apie 100 dienų. 
Iš Brazilijos jis vyks į Čilę, 
Peru, Kolumbiją, Venezuelą 
ir Meksiką.

Pakilusi į kovą libaniečių 
tauta reikalauja, kad būtų 
užkirstas kelias užsienio ki- 
šimuisi i šalies vidaus rei- , 
kalus. Liaudies masės sie
kia, kad būtų vykdoma na
cionalinius interesus atitin
kanti užsienio ir vidaus po
litika, kad būtų sudaryta 
vyriausybė, reiškianti visų 
gyventojų sluoksnių valią, 
kad būtų atnaujinti drau
giški santykiai su Jungtine 
Arabų Respublika, kad Li
banas nedalyvautų kari
niuose blokuose.

Libano reakcija mobili
zuoja visas jėgas liaudies 
sukilimui sutriuškinti. Pa
naudojami iš Jungtinių A-4 
merikos Valstijų atsiųsti 
tankai, reaktyviniai lėktu
vai, artilerija, šarvuočiai. 
Beiruto ir Tripolio gatvės 
aplaistytos krauju.

Norėdama rasti pretekstą 
amerikiečių įsikišimui, Li
bano reakęija, kaip rašo-a 
laikraštis “Al-Aliam,” ren^- 
gi a provokacinį amerikiečių 
ir anglų įstaigų Libane už
puolimą. Sąmokslini n k a i 
ruošiasi susprogdinti nafto
tieki ir organizuoti susirė
mimus Izraelio pasienyje.

Laikraštis “Al-Džumchur” 
praneša, kad į Beirutą at
vyko a n t i v a 1 stybinio są
mokslo prieš Siriją organi
zatorius žinomas amerikie
čių žvalgybininkas Stounas, 
pradėjęs karšiigišką veiklą. 
Remdamasis informuotais 
šaltiniais, laikraštis teigia, 
kad amerikiečių kariškiai 
vadovauja Libano ginkluo
tųjų pajėgų veiksmams 
malšinant liaudies sukili
mą. Spauda praneša, kad 
jau y r a slaptas potvar
kis perduoti visas Libano 
“saugumo” pajėgas, jų tar
pe ir karinius dalinius, 
amerikiečių “ekspertų” ži
nion. ***

Spaudoje jau buvo prane
šama, kad JAV ir Anglijos 
ginkluotųjų pajėgų vadovy
bė Viduržemio jūros basei
ne plačiai rengiasi atvirai 
intervencijai Libane.

Vietinė visuomenė impe
rialistinį kišimąsi į Libano 
vidaus reikalus įvertina 
kaip bandymą sukompli
kuoti padėtį visuose Arabų 
Rytuose. “Amerika ir kitos 
Vakarų valstybės, — rašo 
Kairo laikraštis “AJ-Gum- 
churija,” — panaudoja įvy
kius Libane naujam są
mokslui Viduriniuose Ry
tuose paruošti.” Damasko 
laikraštis “Al-Faicha” pa
brėžia, kad “imperialistu 
ketina smogti smarkų smū
gį išsivadavimo judėjimui 
Arabų Rytuose.”

Visos Libano opozicinės 
partijos ir organizacijos pa
reiškė protestą dėl impera- 
listų kišimosi į jų tėvynės 
vidaus reikalus. “Amerika 
priėjo ligi to, kad atvirai 
kišasi į Libano vidaus rei
kalus, — pareiškė vienas iš 
opozicijos lyderių buvęs mi
nistras * pirmininkas Saibas 
Salamas. — Libaniečių tau-' 
ta nepabūgs jokios inter
vencijos, nes ji pasiryžo įgy
vendinti savo viltis bet ku
riomis priemonėmis. Ji nie
kuomet nuo to neatsisakys.”

IEŠKO AUKSO
La Pažas, Bolivija. — 

American Gold and Plati
num Co. ieško aukso prie 
Consala upės. Kompanija 
įsigijo 37,000 akrų plotą. 
Įrengimai aukso ieškojusi 
jai sudarys apie $3,000.$00 
lėšų. ’ ’įf

2 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., liepos (July) 18, 1958



ATSIMINIMAI
Straipsnis Antras

Žeimelis yra nedidelis 
miestelis, susidedantis iš še
šių gatvių. Jame randasi 
didelė puiki akmeninė su 
dviem bokštais latvių liutero
nų bažnyčia. Bokštai iš to
lo matosi, ir gali žinoti, kad 
ten randasi miestelis. Ro
mos katalikai lietuviai irgi 
turi nemažą bažnyčią, bet ji 
nėra tokia puiki, kaip lat
vių. Taip pat randasi ir 
žydų maldinyčia. Apart 
bažnyčių, yra dviejų aukštu 
namas, kuriame r a n d a s i 
valsčiaus pradinė mokykla 
ir valsčiaus raštinė. Mies
telis negalėtų vadintis mies
teliu, jei jis neturėtų ban
ko, vaistinės, pašto, kelių 
aludžių, arbatinės, monopo
lio, daktaro ir poros šalt
kalvių. Taipgi viduryje 
miestelio puiki aikštė tur
gavietei, apie kurią radosi 
keliolika krautuvių.

Miestelis randasi šiauri
nės Lietuvos dalyje, į ry
tus. Keturi verstai n u o 
Latvijos rubežiaus. Mieste- 

< lio svarbumas yra tame, 
kad jis patarnauja ne vien 
lietuviams, bet taipgi ir sa
vo geriems kaimynams lat
viams.. Mat, Latvija neturi 
tiek daug miestelių, neturi 
tiek daug bažnyčių, kiek jų 
turi Lietuva. Nuo Lietuvos 
rubežiaus jiems arčiausias 
miestas Bauske, kurio at
stumas yra suvirš 21 vers
tas.

Žeimelio apylinkės lietu
viai, jei jiems ką nors stam
besnio reikėo nusipirkti, 
nevažiuodavo i Lietuvos di
desnius miestus — į Pane
vėžį bei Šiaulius. Kadangi 
tie miestai nuo mūs buvo 
per toli, tai mes važiuoda
vome į Latvijos miestus—į 
Bauskę, Mintaują, kuri lat

, DIDYSIS JAV IR KANADOS VANDENS KELIAS
Po kelių metų virš 30,000 

darbininkų ir tūkstančių 
inžinierių darbo jau ofi
cialiai atidalytas j Cirkelis 
(Seaway). Jūrkelis eina 
St. Lawrence upe, jungia 
Kanados ir Jungtinių Vals
tijų Didžiuosius ežerus ir 
daugybę upių su Atlanto 
vandenynu. Tai yra beveik 
2,300 mylių ilgio vandens 
kelias nuo Atlanto vande
nyno į Jungtinm Valstijų ir 
Kanados teritorijas.

Jis jungia Atlanto van
denyną su Didžiaisiais eže
rais: Ontario, Erie, Huron, 
Michigan ir Superior, š i e 
penki ežerai užima 94,100 
ketvirtainių mylių plotą. Iš 

Asiaurės pusės prie keturių 
iš jų, apart Michigano, pri- 
eina Kanada.

Šie ežerai yra senovės jū
rų liekana. Ir dabar į šiau
rę, Kanadoje, yra šimtai 
ežerų, o dar toliau jau pra
sideda Atlanto ir Lediniuo- 
to vandenynų užlajos.

St. Lawrence upė, kuri te
ka iš Ontario ežero Kana
dos plotais į Atlanto vande
nyną, tai gamtinis vandens 
kelias. Bet St. Lawrence 
upėje buvo daug seklumų, 
akmenų ir kitokių kliūčių. 
Gi Niagara krioklys, kuris 
yra ant Niagara upės, tar
pe Erie ir Ontario ežerų, 
aišku, buvo tikra užtvara. 
Jau nuo senų laikų apėji
mui Niagara krioklio buvo 
prakastas kanalas.

Jūriniai laivai plaukdavo 
į Montrealį. Dar dideli lai
vai ir Atlanto pasiekdavo ir 
Ontario ežerą. Bet toliau 
J/aukiojo specialiai Didžių
jų ežeru laivai, dažniausiai 
apie 3,000 tonų įtalpos.

Nuo seniai jau buvo da

viškai vadinasi Jelgava, ir, 
retkarčiais, į Rygą. Reiš
kia, tos dvi tautelės koope
ravo gražiai, draugškai. 
Toj apylinkėj, ypatingai 
jaunimas, beveik visi mokė
jome latviškai kalbėti. Sek
madieniais Žeimeli n pusė 
susirnkusos publikos kalbė
davo latviškai.

Latviai pažangesni
Kalbant apie latvius, no

ri ar nenori, turi pripažin
ti, kad jie buvo pažangesni 
už lietuvius visose gyvenimo 
srtyse. Paimkime pirmiau
sia į akis duriantį vaizdą — 
į triobas. Nekalbant jau 
apie jų gerumą, matysime 
apie 40 procentų raudonų 
nešiaudinių stogų, kuomet 
Lietuvoj mūsų apylinkėj, 
įskaitant ir dvarų triobas, 
raudonų stogų matėsi ne 
daugiau 5 procentų. Su 
ūkio mašinerija irgi tas 
pats. Latvijos ūkininkas tu
rėjo pilną mašineriją ap
dirbimui žemės, kuomet 
Lietuvos ūkininkas, kuris 
turėjo dvižagrį ir jau skai
tėsi pažangus, tai kiti akėjo 
laukus medinėmis akėčio
mis ir mediniais kuolais! 
Tokiomis medinėmis akėčib- 
msi teko akėti ir šių žodžiu 
rašytojui. Vėliau pradėjo 
įsigyti daugiau mašineri
jos ir Lietuvos ūkininkai, 
bet toli gražu nuo Latvijos 
ūkininkų. Tas pat buvo su 
jų arkliais, galvijais, [tręši
mu ir . apdirbimu žemės. 
Latvių gyvuliai įšerti, gra
žūs, malonu pažiūrėti, kuo
met lietuvių suskurdę, kū- 
di, vos “planksnas” paneša.

Žemės apdirbimas pas 
latvius buvo šešių lauku sis
tema. Pas juos buvo taip 
sudarvta, kad vienas laukas 
per metus gaudavo pailsėti.

romi planai prašalinti tas 
kliūtis, atidaryti jūriniams 
laivams kelią į visus tuos 
ežerus ir į jų galingas upes. 
Didžiausios kliūtys b u v o 
360 mylių ilgis tarpe Erie 
ežero ii* Montrealio miesto, 
nes ties Montrealio miestu 
Lawrence upės paviršius 
yra 550 pėdų žemiau, kaip 
virš Niagara krioklio.

Dešimties metų 
darbo vaisius

Prieš dešimti metu Jung
tinių Valstijų ir Kanados 
inžinieriai išdirbo planus 
vandens keliui pravesti. 
1952 metais imtasi už dar
bo. Darbai ėjo ir dar tebei
na ant 2,300 mylių ilgio, 
tai yra nuo Atlanto vande
nyno iki Duluth, Minneso
ta, ir Ft. William, Ontario. 
Kelio gilinimai, prakasi
mai kanalų, įrengimas 
daugybės prieplaukų, bus 
baigta tik apie pabaigą 
1959 metų. Bet oficialiai 
kelias buvo atidarytas, kai 
pabaigoje birželio mėnesio, 
pagalba 30 tonų dinamito, 
buvo i š s p r o g d in ta uola 
Barnhart salos srityje ir St. 
Lawrence upės vanduo pa
leistas į naujus plotus suda
rymui dirbtinos jūros.

Duluth, Minn., prieplau
kos srityje Superior ežerio 
paviršius yra 602 pėdų 
aukščiau negu Atlanto 
vandenyno (St. Lawrence 
užlaja) paviršius, kur St. 
Lawrence upė įteka. Aiškus 
dalykas, kad, jeigu 2,300 
mylių toly vanduo neras
tų kliūčių, tai jis smarkiai 
plauktų j didjūrį, o ypatin
gai tarpe Erie ežero ir 
Montrealio, kur 550 pėdų 
yra skirtumas.

’ Lietuvoj to nebuvo; buvo 
tik trijų laukų sistema ir 
kiekvienas laukas turėjo 

1 kasmet d u o t i produkciją. 
Įtręšimas ir apdirbimas že
mės su beveik pusiau pri
mityviais įrankiais negalė
jo lygintis su latviais. Prie 
to, Lietuvos ūkininkai, kaip 
geri katalikai, per daug at
siduodavo dievo valiai, sa
kydami: “Kad ponas dievas 
duos, tai ir ant akmenėlių 
augs.” Tačiau pamiršdavo 
tą “dievo posakį:” “Žmo
gau, stengkis, tai ir aš pa
dėsiu.”

Tekdavo daug sykiu sū-O *7 «•

kinėtis prie rubežiaus, kur 
maža grabukė skirdavo tas 
dvi žaliukes. Laukai tokie 
pat, bet vienoj pusėj gra- 
bukės javai auga puikiai, 
gražiai, kad net malonu 
žiūrėti. Tuoj gali matyti, 
kad įdėta nemažai triūso ir 
energies. O kitoj pusėj ma
tai skurdžius javus, ir tuoj 
gali suprasti, kad čia atsi
dėta ant “dievo valios.”

Uždarbiai Latvijoj irgi 
buvo geresni, didesni. Prie 
to, savo samdiniams latviai 
duodavo geresnį ir maistą 
negu Lietuvoj. Užtai mūsų 
apylinkėj daugelis eidavo 
Latvijon uždarbiauti ir 
daugelis apsiimdavo tar
nauti ant metų. Tokiai pa
dėčiai esant, mūsų apylin
kės ūkininkams, kuriems 
reikėjo berno, neretai prisi
ėjo ieškoti giliau Lietuvoje. 
“Skaba putra” ir barščiai

Beveik kiekviena tauta 
turi pamatinę savo patrovą 
(“dish”), be kurios negali 
apsieiti. Atimk iš ameriko
no kavą, tai jis jausis pra
puolęs savo gyvenime. Ne
žiūrint, kaip jis bus alka
nas ir blogiausiame ūpe, jei
gu jis gaus puoduką kavos, 
tai jis jausis ūpą atgavęs, 
alkį prašalinęs ir turės no

Kad ežerų ir upių vanduo 
“nepabėgtų” į okeaną, tai 
ant j Cirkelio yra įrengta 
daugybė užtvarų su van
dens šliuzais (locks). Šliu
zai padaryti po 800 pėdų 
ilgio ir 80 pėdų pločio, kad 
galėtų praleisti didelius lai
vus. Wellando kanale, tar
pe Erie ir Ontario ežerų, 
apsukant Niagara krioklį, 
tie vandens šliuzai nuleis ir 
iškels laivus 246 pėdas.

šio kelio reikšmė
Aišku, kad jūrkelis tu

ri didžios ekonominės reikš
mės Jungtinėms Valstijoms 
ir Kanadai. Toki miestai, 
kaip Clevelandas, Detroitas, 
Chicaga ir kiti tampa did- 
jūrių prieplaukomis. Jūr
kelis taip įrengiamas, kad 
galės plaukti didžiuliai, iki 
25,000 tonų įtalpos laivai. 
Jau dabar stato naujus lai-į 
vus pakeitimui tų, kurie 
pirmiau plaukiojo • po Di
džiųjų ežerų vandenis. Nu
matoma, jog prie naujų lai
vų statybos bus nemažai 
darbo.

Jūrkelis palies 40,000,- 
000 žmonių gyvenimą. Da
bartiniu laiku iš Jungtinių 
Valstijų 80 miestų, prie Di
džiųjų ežerų, turi tik 20 ati
tinkamą gylį laivų priplau- 
kimui. Tų miestų paežeriai 
bus gilinami, pra vedami 
specialūs kanalai, kad galė
tų dideli laivai priplaukti. 
Ir bus, žinoma, įrengtos ati
tinkamos prieplaukos.

Visur prasidėjo darbai 
ryšium su jūrkeliu. Chi- 
cagoje pagerinimui ir įren
gimui prieplaukų ir kitų 
reikmenų, kaip tai sandėlių 
ir tt., skiria $37,000,000. 
Gary, Ind., skyrė $2,000,- 

rą gyventi ir veikti ant to-' 
liau. Kad taip yra, štai fak
tas: Paimkime, jeigu įvyks
ta kokia katastrofa — dide
lis gaisras ar potvynis, 
žmonės turi išbėgti iš savo 
namų, išsigandę, susinervi
nę, ir jeigu į pagalbą iš
šaukia Raudonąjį Kryžių, 
tai jis pirmiausia nelaimin
guosius pasitinka kuo? — 
karšta kava! Ir tik po to 
rūpinasi kitokiais pagalbos 
reikalais.

Pas latvius pamatinė sriu
ba- yra “skaba putra.” Lie
tuviškai būtų “rūgšti sriu
ba. Ją srebia šaukštu iš 
bliūduko, ir galima gerti iš 
stiklo. Ji daroma sekamai: 
Išverda kruopų bei grucės 
sriubą ir pienu užbaltina 
ją. Supila į apie dešimtį 
gorčių talpinančią bačkutę, 
pastato kur nors aukščiau 
nuo žemės kampe ir per po
rą parų duoda progą su
rūgti. Kuomet ji surūgus, 
duodama vietoj sriubos ir 
pieno. Kuomet verdama 
kokia kita pieniška sriuba 
vakarienei ir nuo vakarie
nės jos lieka, tai tirščiai bū
na nusunkiami, o skystimas 
supilamas į “skabą putrą.” 
Sugižęs bei surūgęs pienas 
ir maslionkos taipgi eina į 
“skalos putros” bačkutę. 
Taip ji ir rūgsta per savai
tes. Kuomet pasidaro per 
daug rūgšti, kaip actas, tuo
met daroma nauja. Kol ne
per rūgšti, tai visai neblo
ga sriuba. Vasaros šiltam 
ore tai visai tinkama. Lat
vijoj, ką gausi, ko ne, bet 
“skalos putros” tikrai gau
si, nes ji labai populiari.

Atsitikime, jei latvis su
sibara su lietuviu ,tai ant 
lietuvio sako: “Tu leisiu 
nabags,” t. y., “tu Lietuvos 
ubagas.” O lietuvis atker
ta: “Tu latvio gabals, ska
ba putra,” ir t. p.

000, Clevelandas — $2,000,- 
000. Toronto—-$15,000,000, 
Hamiltonas — $7,000,000.

Net tokie miestai, kaip 
Syracuse, N. Y., kuris yra 
apie 50 mylių nuo Ontario 
ežero, prie Oswego upės, 
gilina upę mažesnių laivų 
priplaukimui ir gerina plen
tus. Bus pravesta apie 40,- 
000 mylių plentų iš visų 
sričių link šio vandens kelio.

Statoma daugybė jėgai
nių. Didžiausia iš jų bus 
netoli Niagara krioklio, iki 
1,880,000 kilovatų-valandų 
jėgos.

Įrengia žvejybos prieplau
kas ir žuvų kenavimo fab
rikus. Ateitye j ū r k e 1 i o 
p a k r a š č iais bus įrengta 
daug poilsio parkų. Jau da
bar yra planai jų įrengi
mui 40 mylių pakraštyje.

Bendrai reikia pasakyti, 
kad šis kelias yra didelės 
reikšmės dalykas ir naudin
gas dabar ir ateityje žmo
nių gyvenime. Iki dabar j 
j Cirkelio reikalus, be prie
plaukų, elektros jėgainių 
ir kitu šalutiniu darbu, 
įdėjo dar tik $475,000,000. 
Kokia tai mažytė pinigų su- 
m’a, palyginus su milžiniš
komis išlaidomis, kurias 
Jungtinių Valstijų žmonės 
neša ant saVo pečių apsi
ginklavimo reikalams! Juk 
tik vieno atominės jėgos 
submarine pastatymas atsi
eina iki $110,000,000 o ato
minės jėgos lėktuvnešio pa
gaminimas iki $325,000,- 
000! Į£iek daug būtų gali
ma žmonių gerovei atlikti 
darbų už tuos bilijonus do
leriu, kuriuos kiekvienais 
metais išmeta apsiginklavi
mui! ______

Argentiniečių! K. Undraičini 75 metai
Šių metų balandžio 27 d. 

Lietuvių Kultūros klube, 
Argentinos sostinėje, įvyko 
nepaprastas, bene pirmas 
toks Argentinos lietuvių is
torijoje, iškilmingas pa- 
žmonys. Juo buvo atžymė
ta Kazimiero Undraičio 75 
metų amžiaus sukaktis.

Kas gi yra tasai jubilia
tas, Kazimieras Undraitis?

Tai viefias seniausių Ar
gentinos lietuvių; tai žmo
gus, kuris ilgus savo gyve
nimo metus praleido veik
damas darbininkų judėji
me. Argentinoje jis gyvena 
daugiau kaip 50 metų!

Argentiniečių savaitraš
čio “Tėvynės” artimas bend
radarbis Tadas Adamonis, 
šitaip nušviečia K. Undrai
čio nueitą gyvenimo ir dar
bo kelią:

“Draugas Kazys Undrai- 
Hs gimė 1883 m. kovo mėn. 
3 d. Raseinių apskr., netoli 
Girkalinio miestelio, Ravų 
kaime, mažame Juozo ir 
Pranciškos Mosaitytės Un- 
draičių ūkelyje.

“Kazys Lietuvą apleido 
pačiame savo amžiaus gra
žume, sulaukęs 24 metus 
amžiaus.

Į Ameriką, bet į kurią?..
“1907 m. kovo 19 d. Und

raitis iškeliauja į Šiaurės 
Ameriką laimės ieškoti. 
Pirmutinį smūgį sutinka 
Vokietijoj, kuomet gydyto
jas dėl silpnų akių uždrau-

Lietuvių pastovia u s i a s 
maistas — duona ir barš
čiai. Ko gausi, ko ne, bet 
barščių visuomet gausi. Bū
davo atsitikimų tais laikais, 
kad tik barščių ir tegalini 
tris sykius įdieną, o dirbti 
reikia! Ignas

Taikaus sugyvenimo 
vaisius

Nebūtų jūrkelio, j e i g u 
nebūtų taikaus - sugyvenimo 
tarpe Jungtinių Valstijų ii* 
Kanados. Abidvi šalys sau
sumoje ir vandenyje turi 
arti 4,000 mylių ilgio sieną. 
Dabar tai taikaus sugyve
nimo siena, kur nerasime 
spyglinių tvorų, kur nėra 
fortu ir tvirtumu, kur ne- 
stovi pasirengę armijų dali
niai vieni kitus žudyti.

Bet taip nebuvo visados. 
Pirm Amerikos Revoliuci
jos ant dabartinės Jungti
nių Valstijų ir Kanados sie
nos ėjo mūšiai, intrigos, 
suokalbiai tarpe anglų, 
francūzų, hollandų ir kitų.

• Po Amerikos Revoliucijos 
ilgai tarp Jungtinių Vals
tijų ir Anglijos karo laivų 
ėjo karas Didžiųjų ežerų 
vandenyse. Kiek ten buvo 
susirėmimų ir kraujo pra
liejimo!

Tik 1817 metais tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Ka
nados buvo susitarta, kad 
Didžiųjų ežerų vandenyse 
jos laikys tik po tris karo 
laivus.

Tik 1909 metais, tai yra, 
mažiau, kaip 50 metų atgal, 
Jungtinės Valstijos ir Ka-* 
nada susitarė taikiai sugy
venti ir neturėti karinių 
laivų e ž e r u o se, nestatyti 
prie sienos tvirtumų.

Taipgi taikaus sugyveni
mo sutarčių pagalba priei
ta prie to, kad Jungtinių 
Valstijų ir Kanados pinigai 
jų pasienyje yra naudojami 
naudingiems žmonijos rei
kalams, o ne kariniams pa
siruošimams. Jau šis vie
nas įvykis pasmerkia tuos, 
kurie 'priešinasi šalių tai
kiam sugyvenimui, kurie 
dirbtinai sudarė įtemptą 
tarptautinę padėtį.

J Sūnus 

džia išvažiavimą į užsibrėž
tą kelionę. Jis maino kelio 
kryptį ir gegužės mėn. 13 d. 
išlipa Buenos Aires prie
plaukoj.

“Po keliolikos dienų, sy
kiu su kitais emigrantais, 
kurių skaičius siekė virš 
20, Uudraitis apleido imi
gracijos punktą, išvyko į 
laukus darbo ieškoti.

“Po 48 vai. kelionės trau
kiniu kartu su kitais imi
grantais Undraitis apsisto
jo netoli Bolivijos rube
žiaus, 1,500 kilometrų ats
tume nuo Buenos Aires, Ju- 
juy miestelyje.

“Pirmas Argentinoj jo 
darbas buvo prie miestely
je statomo iš purvo ir šiau
dų mišinio namo.

“Nepavydėtinas tada jo 
buvo gyvenimas. Iš buvusių 
trijų draugų ra-yti mokėjo 
tik vienas Undraitis, o ar- 
gentiniškai kalbėti nemokė
jo nei vienas.

“Undraičio troškimas bu
vo: sutaupyti atgal j Bue
nos Aires kelionei, ir jis 
kiek prasigyveno, kuomet 
su kitais darbo draugais, 
dalį pėsčiomis, kitą važiuo
jant traukiniu, grįžo į Bue
nos Aires miestą, keturiese 
nusinuomavo kambarį ir 
pirmą kartą po trejų metų 
gyvenimo įsitaisė lovą...

“Po kiek laiko Undraitis 
įstoja į darbininkų judėji
mą ir uoliai jame dalyvau
ja.

Spaudos platintojas
“Pirmu sykiu Undraitį 

pažinau, kuomet 1929 me
tais vieną sekmadienio ry- 
tą> pasispraudęs po pažas- 
čia lietuvišką darbininkiš
kos pakraipos laikraštį atė
jo į mano butą. Laikraštį 
jis man paliko nemokamai, 
ir aš jį nuodugniai perskai
čiau. Tai pirmutinis ir dvi
gubas man buvo džiaugs
mas: viena, laisvai spaudin- 
tas lietuviškas demokrati
nės minties laikraštis, už 
kurį Lietuvoj buržuazijos 
valdymo metais būtum ga
vęs iki gyvos galvos kalėji
mo, antra, sutikimas sveti
mame krašte lietuviškai 
kalbančio žmogaus, kvie
čiant prie tikslo, prie orga
nizacijos.

“Aprašyti drg. Undraičio 
padarytus nuopelnus lietu
vių kolonijai Argentinoj 
reikėtų ištisos eilės pusla
pių. Girti jo nėra reikalo. Jį 
giria jo paties darbai ir 75 
metų gyvenimo kelias, ku
riuo jis žengdamas užsipel
nė pagarbos nuo savo moki
nių, kurių tarpe, ir aš pats 
esu...

“Nežiūrint jo 75 metų 
amžiaus, Undraitį matome 
bibliotekoj, matome prie 
rūbinės per parengimus, ir 
visur, kur tik jam būna pa
vestos pareigos. Jis tvirtai 
laikosi kaip ąžuolas įsišak
nijęs.

“Audrų Undraitis perlei
do nemažai, bet nei viena 
jo nepalenkė, jis jokių šaly 
neatbojo pavojų, nesidangs
tė baimės skraiste.

“Jeigu prieš 11930 metus 
jis nepraėjo nuo darbininkų i 
partijos Avellanedoj vietos 
deputatu, už ką vėliau buvo 
pašalintas iš' savo staliaus 
darbo vietos, tai, šiandien 
jis jau daug mato savo 
bendradarbių vietos depu
tatais ir jų skaičius kas 
kart vis auga ir auga.

“Atsilyginimui už jo pa
darytus nuopelnus ir jo ne
palaužiamą dvasią šių metų 
bal. 27 d. artimesnieji jo 
draugai ir pažįstami, susi
rinkę Kultūros klube, su
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ruošė linksmų vaišių ver
mutą. S. Kažukauskui va
dovaujant, platesnį apie 
Undraičio nuopelnus žodį 
tarė Tadas Adamonis, St. 
Kairienė, draugijos pirmi
ninkas Simaninas, J. Bal- 
tušnikas ir jo gyvenimo 
draugė Ona Ūndraitienė...”

Tokie yra svarbesni K. 
Undraičio nueito kelio 
bruožai, kaip juos paduoda 
(“Tėvynėje”) T. Adamonis.

Mano atsiminimai
1927 m. nuvykus man į 

Buenos Aires, pirmą vaka
rienę valgiau pas draugus 
Kazimierą ir Oną Undrai- 
čius, tuomet gyvenusius ne
toli Argent inos sostinės. 
K. ir O. Undraičiai turėjo 
nuosavą namelį, tai ten te
ko man ir keletą naktų nak
voti.

Tuomet ir susimezgė mū
sų draugystė.

Jau bus arti 20 metų, kai 
palikau Argentiną. Pamir
šau daug ką, bet niekad ne
pamiršau Undraičių, ypa
tingai Kazimiero.

Jis buvo nepaprastai ryž
tingas veikėjas, spaudos 
platintojas, besirūpinąs Vi
su darbininkų judėjimu.

Jis turėjo plačią pažintį 
su argentiniečiais darbihin- 
kų judėjimo veikėjais.

Bet kiekvieną laisvą mi
nutę K. Undraitis, atmenu, 
atidavė savaitraščiui “Ry
tojui,” pirmajam Pietų* A- 
merikoje lietuviškam laik
raščiui.

Jis buvo jo ne tik atkak
lus platintojas; jis buvo jo 
ir ekspeditorius. Daugiau: 
po ekspedicijos, K. Undrai
tis, prisidėjęs “Rytojaus” į 
maišus, ant pečių vilkdavo 
juos į paštą. Automobilių gi 
ten tuomet iš mūsų žmonių 
niekas neturėjo; o samdyti 
arklinį vežimą — lėšavo. 
Reikėjo viską atlikti pa
tiems savo jėgomis. Ir 
draugas Undraitis tai dau
giausia atlikdavo — atlik
davo laisvu nuo kasdieninio 
darbo laikui! Apie jokį jam 
už tą darbą atlyginimą ne
buvo jokios kalbos.

Daug teko su K. Undrai- 
čiu šnekėtis, diskusuoti. Vi
suomet jis mėgo kalbėtis 
apie svarbius, apie visuome
ninius reikalus. Darbinin
kų judėjimas buvo jam pir
moje vietoje.

Kaip man šiandien sma
gu visa tai viešai pasakyti!..

Šia proga linkiu/draugė 
Undraiti, Jums sveikatos ir 
ilgiausių, ilgiausių metų!

R. Mizara

Bičių motina
Bičių bitinėlį paprastai 

vadiname “motina,” o ang
lai — “karaliene.” Bitinėlis 
yra bičių šeimos galva. Va
saros laiku yra patinėliu ir 
tada bitinėlis į vieną dieną 
padeda per 1,500 kiaušinė
lių, o per vasarą — virš 
250,000. Kitaip bičių šei
ma išnyktų, nes jų labai 
daug žūva.

METALAS, KURIS 
LYDOSI... DELNE!

Normali žmogaus delno 
temperatūra yra 36,6 laips
nio Centigrade. Pasirodo 
šios temperatūros visiškai 
pakanka, kad. retas, bran
gus metalas galis išsilydin- 
tų ir tekėtų, lyg vanduo. Šis 
metalas brangesnis už auk
są. Tačiau, nors galis išsily
do labai lengvai, užvirti 
jam reikia didžiulės tempe
ratūros, būtent 2070° C.
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EUGENIJA' TAUTKAITE

Takais takeli ais į didį kelią
(Tąsa)

Ryte tekančios saulės spindulys, pra
siskverbęs pro daržinės sienų plyšius, 
prikėlė mane gana anksti. Iš daržinės 
išėjusi, pamačiau patekėjusią saulę, kuri 
žadėjo gražią dieną. Dangus švarus, lyg 
veidrodis, jokio debesėlio. Saulė pakilo, 
rausvai nudažydama Įvairiaspalvi, nepa
prastai gražų rudens mišką. Su pakilu
sia nuotaika nuėjau į paskirtą vietą, 
ten jau radau belaukiantį Joną Taurins- 
ką. Jis taipgi buvo gerai nusiteikęs ir ti
kėjo, kad mitingas pasiseks.

Abu pasukome miško takeliu toliau 
nuo kelio ir atsisėdome tokioje vietoje, 
kur mūsų nebuvo matyti. Netrukus iš
girdome linksmus miško takeliais einan
čių jaunuolių balsus. Toli nuaidėdavo 
medžiu viršūnėmis dainos earsai. Iš ki
tos miško pusės taip pat buvo girdėti 
linksmas juokas, šūkavimai. Abu su Jo
nu patenkinti tyliai žiūrėjome vienas į 
kitą.

Jonas Taurinskas papasakojo, kad ap
saugai pastatė “mažuosius komjaunuo
lius,” — taip juokais jis vadindavo savo 
vaikus ir pusbrolio sūnų. Jie turėjo sto
vėti ant kelio ir sekti, kas ateina arba 
važiuoja iš miestelio. Vienas iš jų buvo 
įlipęs į pušį, iš kur toli matyti. Ką nors 
įtartino pastebėjęs, jis turėjo pranešti 
broliui, budinčiam kryžkelėje, kur kirto
si keliai į Telšius, Tirkšlius ir Plien- 
akius. Trečias “sargybinis” stovėjo neto
li tako, einančio į mišką. Šį taką stebėjo 
ir dažnai vaikščiojo į kelią pats Jonas 
Tauri nskas.

Į gegužinę-mitingą susirinko apie 30 
žmonių. Komjaunuoliai tik du atvyko: 
atsargumo dėlei jiems buvo įsakyta da
lyvauti ne visiems, kad, atsitikus nelai
mei, kuo mažiau komjaunuolių įkliūtų.

Kai visi susirinko, užgrojo armonika 
ir prasidėjo šokiai, aš išnirau iš tanku
myno ir nežymiai įsijungiau į jaunimo 
būrį. Buvome susitarę su komjaunuo
liais, kad jie Visai nekreips į mane dėme
sio, lyg nepažįstami. Pasibaigus šokiui, 
aš užlipau ant kelmo ir paklausiau jauni
mą, ar nenorėtų išgirsti labai gražių ei
lėraščiu. Visi sužiūru i mane, kai ku- 
rie patenkinti, kai kurie nustebę, lyg no
rėdami klausti, iš kur čia tokia atsira
do. Visiems aš buvau nepažįstama. Tai 
mes padarėme sąmoningai, kad, atsiti
kus kokiai nelaimei, niekas nebūtu suriš
tas su manim.

Su dideliu įkvėpimu deklamavau Ju
liaus Janonio eilėrašti “Pūslėtomis ran
komis.” Visiems jis labai patiko. Prašė 
dar daugiau padeklamuoti. Į mane žiū
rėjo daug jaunyste spindinčių gerų akių. 
Jaunuoliai sėdėjo ant žemės, ant minkšto 
samanų kilimo. Buvo labai ramu, atro
dė, jog aš viena miške. Dar aš jiems 
padeklamavau “Kumečio dainą” ir “Ar 
tu matei?” Pabaigus pradėjau eilėraš
čiuose paliestas temas vystyti toliau, pa
pasakojau jiems apie dabartinę darbi
ninkų, kaimo samdinių ir vargingųjų 
valstiečių būklę, kalbėjau, kad visiems 
reikia kovoti, nepasiduoti išnaudotojams. 
Buvo taip tylu, ramu, kad kiekvienas žo
dis aidėjo toli, susiliedamas su švelniu 
miško ošimu. O saulė žėrė rausvai auk
sinius spindulius, žaliuojančių pušų ir 
eglių fone išryškindama klevų ir beržų 
paauksuotą rudens rūbą.

Staiga iš tankumyno išniro susijaudi
nęs Jonas Taurinskas. Mūsų laimei, tuo 
tarpu užgrojo armonika,—jaunimas ėmė 
šokti, ir niekas jo nepastebėjo.

—Bėkim, greičiau bėkim! Policija!— 
Šnipštelėjo jis man.

Aš nėriau į krūmus ir pasileidau pas
kui Joną i miško gilumą. Ten. atsisėdęs 
ant žemės, Senutis ramiai sau tvarkė 
raikomo ataskaitas, išdėliojęs plonus po
pierėlius ant žemės. Aš šūktelėjau jam, 
kad bėgtų. Jis sparčiai susiėmė popie
riukus ir taipgi patraukė paskui mus.

Bėgome be atodairos ir taip uždusome, 
kad negalėjome žodžio ištarti. Pagaliau 
Senutis, pasivijęs Joną, suriko:

—Ko mes bėgam? Po velnių, aš nebe
galiu!

—Reikia, — uždusęs ir pailsęs atsakė 
bėgdamas Jonas.

Kai atsidūrėme toli už Tirkšlių mies
telio ribų, Jonas leido atsisėsti. Nusi
šluostęs prakaitą, jis paaiškino mums, 
kodėl bėgome: jam pranešė, kad policija 
važiuoja supti miškelio.

Senutis-Jasaitis labai supyko, kad jam 
sukliudė dirbti: gal nieko ten nesą, gal 
visai nereikėjo bėgti ir t. t. Bet Jonas 
pareiškė, kad atsarga gėdos nedaranti.

Vėliau paaiškėjo, kad Jonas Taurins
kas buvo teisus. Policija apsupo miškelį 
ir, radusi jaunimą šokantį, patikrino vy- 
sų dokumentus, paklausė, ko jie čia susi
rinko. Jaunuooliai atsakė, kad suruošė 
gegužinę. Visi buvo vietiniai, ir policija 
negalėjo prikibti. Nieko nepešę, parei
gūnai nudardėjo atgal į miestelį, o jau
nimas linksminosi toliau. Kai kurie vi
sai nesuprato, koks čia reikalas, ir pa
sigedo merginos, kuri deklamavo.

Tą vakarą mes ilgai buvome miške, 
kol visai sutemo. Jonas Taurinskas at
sargumo dėlei nutarė namie ^nenakvoti 
ir, palydėjęs mus į Mažeikhj stotį, nuėjo 
pas pažįstamus. Mudu su Senučiu grįžo
me į Šiaulius. Tą atsitikimą daug kartų 
vėliau prisimindavome ir visada buvome 
dėkingi mūsų “mažiesiems komjaunuo
liams.”

Po gana gerai pavykusio mitingo miš
ke grįžau į Šiaulius patenkinta. Čia ra
dau Emiliją Šimkaitę, kuri atvežė man 
K. Požėlos laišką, — Karolis prašė susi
tikti su Šiauliuose apsigyvenusiu buvu
siu kunigu Pranu Vilūnu. Mielu noru 
ryžausi atlikti tą misiją. Apie tai, kad 
Lietuvoje yra du kunigai (P. Vilūnas ir 
Liudas Adomauskas), mete kunigystę, 
aš jau buvau girdėjusi; dabar man bu
vo proga vieną iš jų pamatyti. Įsivaiz
davau tą buvusį kunigą kažkokį nepa
prastą, man buvo įdomu, kaip ir kodėl 
jis metė kunigyste.

Rytojaus dieną nuėjau nurodytu adre
su. Pradžioje Vilūnas man pasirodė ne 
toks, kokį aš jį įsivaizdavau. Prieš ma
ne stovėjo rimtas vidutinio amžiaus vy
riškis, jo žvilgsnis buvo rūstus ir nepa
sitikintis, be žodžių jutau jo klausimą: 
“Ko reikia?” Pasišalinus iš kambario 
šeimininkei, pasakiau, kokiu reikalu ma
ne atsiuntė Karolis Požėla. Jis iš karto 
pasidarė visai kitas žmogus. Jo akys su
žvilgo džiaugsmu, jis truputį lyg sutri
ko, nežinojo, kur mane pasodinti, nes 
kambaryje buvo tik viena kėdė. Kiek nu
rimęs, jis atsisėdo ant lovos, ir pradėjo
me kalbėtis.

Kai aptarėme reikalą, jis, lyg atspėda
mas mano jaunuolišką smalsumą, ėmė 
pasakoti apie persekiojimus iš kunigų 
pusės ir apie liūdną kunigų gyvenimą. 
Nors jis pradžioje ir labai idealizavęs ku
nigystę, bet gyvenimas jam parodęs 
biauriąusias jos puses, ir jis nebegalėjęs 
apgaudinėti žmonių.

(Bus daugiau)

Žydrieji kardai
Jau žydrieji kardai surūdijo 
Nuo pralieto kraujo klanų. 
Bet žudikų vardai atgyja— 
Rauda motinos savo sūnų. 
Žydrieji kardai . . .
“Tu, sūneli, buvai toks geras, 
Kam palikti mane sumanei? 
Jei ne šitas nelemtas karas, 
Būtum marčią parvedęs seniai.” 
Žydrieji kardai . . .
Ir per sapną namo vadina, 
Kur berželiai šviesiai žali.
O jie ilsis tyliam kapinyne 
Tolimoj, svetimoj šaly.. . 
Žydrieji kardai . . .
Anūkėlės verkia senelė, 
Liko jai lėlė netikra.— 
“Išaugtinėm tavo suknelėm 
Jau galėtų puoštis dukra...” 
Žydrieji kardai. . .
Neprikels artimųjų niekas, 
Nesurinks pelenų pabertų. —----
Vėlei telkiasi barbarų jėgos, 
Sužvėrėję žudikai tautų . . . 
Žydrieji kardai!
Nori degint jie žemę žieduotą, 
Užgesint mylimosios akis.— 
Te griuvėsių griaučiai pajuodę 
Apie jų žygius apsakys! 
Žydrieji kandai!
Tad budėkit, gyvieji! Gird it! -- 
Laisvę saugoti reikia šventai, 
Kad nesmigtų į kūdikio širdį 
Išgaląsti žydrieji kardai. 
Kruvinieji kardai!

V // tau t as Rudo leas
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Žinios iš
GYVENTOJŲ 
SURAŠYMAS

VILNIUS. — TSRS Mi
nistrų Tarybos nutarimu 
1959 metų1 sausio 15 dieną 
įvyks Tarybų Sąjungos gy
ventojų surašymas.

Gyventojų surašymas — 
tai didelis ir sūdė t i n g a s 
valstybinis darbas. Jis pra
vedamas retai. Ikirevoliuci
nėje Rusijoje per visą jos 
istoriją buvo pravestas tik
tai vienas gyventojų sura
šymas — 1897 metais. Šis 
gyventojų surašymas yra 
pirmasis taip pat Lietuvos 
gyventojų surašymas, ka
dangi tuo laiku Lietuva bu
vo carinės Rusijos teritori
ja.

1959 metų sausio 15 d. 
gyventojų surašymas bus 
ketvirtasis iš eilės tarybinės 
valdžios metais. Pirmasis 
visuotinis gyventojų sura
šymas Tarybų Sąjungoje 
V. Lenino iniciatyva buvo 
pravestas 1920 metais. Šio 
surašymo medžiaga buvo 
panaudota sudarant vienin
gą Tarybų šalies taikingos 
ūkinės ir kultūrinės staty-

Lietuvos
sis visasąjunginis gyvento
jų surašymas. Remiantis 
šio surašymo medžiaga bu
vo sudarytas pirmasis soci
alistinės statybos penkme
čio planas.

Trečiasis visasąjunginis 
gyventojų surašymas buvo 
atliktas 1939 metais. Per 
tą laikotarpį mūsų šalyje 
įvyko dideli pasikeitimai. 
TSRS tapo aukštai išvysty
ta pramonės ir žemės ūkio 
šalimi. f

Buržuazinės valdžios me
tais Lietuvoje 1923 metais 
įvyko antrasis iš eilės gy
ventojų suorašymas.

1923 metų duomenimis, 
gyventojų metinis prieaug
lis siekė 16-18 tūkstančių, 
o per metus vien tik į A- 
meriką emigruodavo 15-ka 
tūkstančių Lietuvos maža
žemių, samdinių ir bedar
bių. Trečdalis vyresnių kaip 
10 metų amžiaus Lietuvos 
gyventojų buvo visiškai be
raščiai. Apie tamsią ir 
skurdžią lietuvių liaudies 
praeitį liudija ir tas faktas, 
kad 1923 metais Lietuvoje 
buvo 2,840 bažnyčios tarnų, 
o medicinos darbuotojų,

nes, mokytojų—5,573 žmo-l 
nes. !

Nė kiek negeresnė padėtis 
buvo ir buržuazinės san
tvarkos žlugimo išvakarėse. 
Pavyzdžiui, 1939 metų sta
tistikos ■ duomenimis, vie
nam tūkstančiui gyventojų 
buvo 1.4 aukštųjų mokyklų 
studento, 3.6 mokytojo, o 
10-čiai tūkstančių gyvento- 
jų — tik 7.2 gydytojo. Pa- 
našių faktų apie vargingą 
darbo žmonių gyvenimą 
buržuazinėje- Lietuvoje ga
lima pateikti labai daug.

Tarybų Lietuva per trum
pą pokarinį laikotarpį ne
atpažįstamai pasikeitė. Mū
sų respublikos p r a m o n ė 
1957 metais pagamino pro
dukcijos 7 kartus daugiau, 
negu prieškariniais 19 4 0 
metais. Kiekvieneriais me
tais tvirtėja kolektyvinis 
žemės ūkis, gerėja darbo 
žmonių sveikatos apsauga, 
kurios sargyboje dirba dau
giau kaip 16 tūkstančių 
gydytojų, bei vidurinio me
dienos personalo. Švietimo 
srityje darbuojasi daugiau 
kaip 25 tūkstančiai aukštai 
kvalifikuotų pedagogų.

Tarybų Lietuvos gyven
tojų surašyme betarpiškai

dalyvaus apie 10 tūkstančių 
žmonių, kurie dirbs kaip 
skaičiuotojai, instruktoriai^ 
surašymo skyrių vedėjai. 
Daugiau kaip 15 tūkstančių 
žmonių dalyvaus surašymo 
komisijų darbe. Visų užda
vinys — pasiekti, kad sura
šymo metu neliktų nė vie
nas neįrašytas gyventojas.

Pastaruoju metu prekybi
nės organizacijos gavo Vil
niaus “Vienybės” artelės 
vaikiškų žaislų fabriko pro
dukcijos. Nauja įmonė ga
mina daugiau kaip 20 rū
šių lėlių ir kitų žaislų. Kiek
vieną mėnesį čia bus paga
minama apie šešis-septynis 
tūkstančius žaislų.

NUOTRAUKOJE: pir-> 
niaujanti lėlių cecho darbi J 
ninkė V. Vaglienė.

bos valstybinį planą. įskaitant pagalbinį perso-
1926 metais įvyko antra- natą, buvo tik 2,302 žmo-

Įspūdžiai iš LLD suvažiavimo

TĖVIŠKĘ PUOŠIA IR MAŽIEJI
Joniškio rajono Maironių septynmetės mokyklos 

gamtininkų būrelis mokyklos teritorijoje pasodino du 
šimtus obelaičių, daug dekoratyvinių medžių bei krūmų, 
įsigijo bičių. I

Tik šeši šimtai mylių nuo 
Bostono iki Pittsburgh’©, 
tačiau iš Massachusetts 
valstijos negalėjome pripil
dyti delegatais dviejų auto
mobiliu tai kelionei, nors 
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čia lietuvių kolonijos yra 
gana skaitlingos ir jų gyvu
mas dar nėra taip jau silp
nas, kaip šį kartą pasirodė. 
Taigi mes keturiese: D r. J. 
Repshis, S. Penkauskas, P. 
šiušis ir aš sėdome į fordu- 
ką ir liepos 5-tą dieną apie 
6-tą valandą jau buvome 
bepralekią pro Pittsburgą. 
Pamatę į Ohio valstiją ro
dančius užrašus, pasitrau
kėme iš didžiojo kelio ir 
radome tai, ko ieškojome.

Atsilsėję liepos 6-tos rytą 
suradome L.L.D. suvažiavi
mui paruoštą salę. Kaimy
nystėje papusryčiavę lipo
me į trečiame aukšte esa
mą svetainę, ten sutikome 
besirenkančius ir iš kitų 
lietuvių kolonijų atvyku
sius delegatus.

Dešimtą valandą prasidė
jo konferencijos darbai. 
Vietiniui veikėjui, Mažuk- 
nai, pasveikinus suvyku- 
siuosius ir kitiems biskį pa
kalbėjus buvo pasidalinta 
dienos pareigomis Po to se
kė Centro Komiteto rapor
tai. Nors C. K. pirmininkė 
savo įžanginėj, kalboj pa
stebėjo, kad nereikėtų tu
rėti bereikalingų ilgų kal
bų, tuo tarpu jos raportas 
buvo ilgokas. Mano suprati
mu, buvo galima sutrum
pinti arba skaityti tik svar
besnius punktus, žinoma, 
per 8 metus neturėjus LLD 
suvažiavimo, p ris i r i n k o 
daug dalykų raportavimui. 
Sekretoriaus ir “Šviesos” 
redaktoriaus raportai buvo 
trumpesni. Jie visi tilps 
žurnale “šviesoje”, todėl 
Literatūros Drąugijos na
riai ir visi kiti lietuviai, ku
riems rūpi apšvietos plati
nimas, skaitysime ir tuomet 
susirinkimuose žodžiu, o 
spaudoje raštu, diskusuosi- 
me.

Knygų spausdinimo ir 
“Šviesos” leidimo klausime 
gyvos diskusijos tęsėsi per 
abi sesijas. Galutinas ap
švietos reikalų sprendimas 
paliktas K.L.K. sykiu . su 
LLD Centro Komitetu kaip 
kad buvo ir prieš1 suvažia
vimą.

Nors LLD centras pajėgu
mu lygiai silpnėja kaip ir 
eiliniai lietuviai Amerikoj, 
tačiau dėl to nėra ko nusi
minti, nes mūsų kovotos 
idėjos temose jaunų ener
gingų veikėjų - rašytojų 
spausdinamos • knygos T. 
Lietuvoj. Tame kyla ūpas, 
ir šiame suvažiavime reiš
kiasi entuziazmas, kad, 
laikui bėgant, nebepajė
giant čia knygų išleisti, yra 
iš kur dideliais egz. kie
kiais, parinktose temose iš
leistų knygų parsitraukti, 
patenkinant skaityt o j u s, 
apšvietos mylėtojus.

Kalba apie LLD Centro 
nepajėgumą dar perdaug 
ankstyva. Jis jau turi dėl 
dvejų metų paruoštas ar 
ruošiamas leisti knygas, o 
dėl 1960 metų suvažiavime 
buvo apkalbėtas naujas su
manymas. 1960 metams yra 
siūloma leisti lietuvių pa
žangiečių Amerikoj darbi
ninkiškame judėjime veiku
sių istoriją. Apie tai, žinių 
rinkime, kiekviena lietuviš
ka kolonija ir pavieniai gy
venantieji asmenys (ma
nau, dalyvavusieji ir tarp 
svetimtaučių) kviečiami ne
delsiant stoti į darbą. Ant 
kiek aš suprantu, tai kad 
visi galintieji šiek tiek var
toti plunksną pirmiausia 
išreikštų link sumanytos 
leisti knygos savo nuomonę 
per spaudą — “Laisvę”, 
“Vilnį” ir “Šviesą”. Jei ka
nadiečiai į tai įeina, tai ra
šyti ir “Liaudiesa Balse”.

Neabejotina, kad randasi 
štai ką sakančių: ne mano 
temoj knyga planuojama. 
Aš su ta mintimi sutinku ir 
norėčiau knygos, kuri nu
šviestų “partizaninį” karą 
mūsų gimtinėje. Norėčiau 
žinoti, kas suagitavę išvedė 
tuos baisius gaivalus į miš
kus, kas juos rėmė, ginkla
vo ir 1.1.1, kovojant prieš 
liaudies valdžią ir prieš tos 
valdžios simpatikus. Bet su
važiavime paaiškėjo, kad 
tokią knygą galėsime gauti 
iš T. Lietuvos. Buvo , pra
nešta ir tas, kad norintieji 
pasiskaityti apie ką nors 
dar jiems nežinomą, kreip
tųsi į LLD Centrą. Jei 
centras negalės parūpinti, 
gal galės patarti, kur tokia 
tema knygą rasti.

A. Kandnaška
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Nuotraukoje: mokytojas A. Rozenbergas ir jaunic> 
ji gamtininkai prie bičių. *
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LAISVIEČIAI!

Padėkite Dienraščiui Vilniai 
Sukelti $6,000 Fondą

Visa eilė veikėjų yra gavę nuo dienraščio Vilnies ku
ponų knygelę, prašant išparduoti jas sukėlimui Vil
nai $6,000 fondo. Kuponai yra stambesnių ir žemes
nių kainų.

Laisviečiai, kurie negavote minėtų kuponų, prašome 
kreiptis į Vilnies administraciją, ir būsite mielai ir 
greitai jais aprūpinti. O kurie nenorite užsiimti ku
ponų platinimu, bet patys norite padėtį Vilniai su
kelti $6,000, prašome prisiųsti savo dovaną kiek iš
galite, o Vilnis įteiks jums kuponą. Kaina $10.00.

Be to, kurie dar neprenumeruojate dienraščio Vil
nies, užsisakykite jį dabar. Kaipo naujas skaityto
jas būsite priskaityitas prie sukūlimo $6,000, užtikri
nimui dienraščio Vilnies gyvavimo.

VILNIES ADMINISTRACIJA
3116 So. Halsted St., Chicago 8, 111.

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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ROCHESTER. N. Y. Easton, Pa.
** Ir vėl netekome vieno 

gero draugo
Birželio 30 mirė Juozas 

Druseikis, nuo širdies smū
gio. Sekmadienio vakarą 
jis jau nesijautė gerai, nuė
jo gulti, manydamas, kad 
praeis, bet užmigo amžinu 
miegu. Tik antradienį at
vykęs sūnus rado tėvą mi
rusi prieš 36 valandas. Jis 
gyveno vienas. Jo moteris 
Paulina mirė prieš arti po
ra metu, fc- v

Juozas Druseikis gimęs 
Panevėžio apskrityje, Šimo
nių miestelyje. Su velione 
Paulina išaugino sūnų 
Freddie, išleido į inžinie
riaus ir muzikos mokslą. 
Sūnus yra jau vedęs, turi 
2 sūnus ir dukterį. Paliko 
liūdesy sūnų, marčią, 3 
anūkus, 4 seseris Lietuvoje, 
brolį Petrą Amerikoj.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų. Prigulėjo Gedemino 
Draugystei, LDS 11 kp., Pi
liečių Klubui, LLD 50 kp. 

* Labai daug darbavosi Gede
mino Draugystei*. Yra bu
vęs pirmininku, iždininku, 
raštininku ir maršalka. Ve
lionis nepraleido nė vieno 
susirinkimo nei parengimo 
ir visur aukojo darbo kla
sės reikalams. Buvo Vilnies 
ir Liaudies Balso skaityto
jas ir rėmėjas. laibai gaila 
netekus gero draugo.

Visa amžių dirbo rūbu siu
vyklose, prigulėjo unijai ir 
buvo unijos biznio agentu. 
Yra daug dirbęs dėl unijos.

Druseikio šermenys buvo 
pas graborių G. Savage. 
Labai daug gėlių puošė jo 
karstą ir daug žmonių lan
kė jo šermenis. Palaidotas 
laisvai. Namie ir ant kapų 
atsisveikinimo kalbas pasa
kė Wm. Černauskas. Dau
gybėje automobilių jį paly
dėjo į kapus.

Ilsėkis, brangus drauge, 
amžinai!

Visi palydovai buvo sū
naus Freddie pakviesti į 
Gedemino svetainę užkan
džių.

L. Bekis

PRISIMINIMAS

NELLIE BELI NAS

Liepos 21 d. sukanka vieneri metai, kai mirtis iš
skyrė iš gyvųjų tarpo mūsų mylima motinėlę, vyrui 
Charles žmoną ir anūkams močiutę.

Mums buvo didžiausias širdies skausmas ir liū
desys netenkant brangios motinėlės ir žmonos, tas 
širdies skausmas ir po metų laiko varsto mūsų širdis.

Nellie Belunas buvo laisvų minčių, mylėjo ir troš
ko geresnio gyvenimo visiems ir veikė, kiek išgalėjo, 
iki mirtis ją atskyrė nuo mūs visų. Buvo narė pažan
gių organizacijų, labai daug Nellie prisidėjo prie gy
vavimo buvusio Detroito Radijo K 1 u b b ir Moterų 
choro- .

Motinėle brangi! Tavo vargai ir rūpesčiai užsi
baigė su ta valanda, kada užgeso Tavo gyvybė. Kol 
mes gyvi būsime, nepamiršime Tavęs. Mes liūdime 
be Tavęs.

CHARLES, vyras.
JOSEPH, sūnus.
ANNA, marti.
NELLIE, duktė.
JOHN ONUSEVICH, žentas.
LEONA, JUDITH ir 
CHARLES, anūkai.

—Detroit, Mich.*

ŠIRDINGA PADĖKA 
širdingai dėkojame vi

siems, kurie suteikėte viso
kią pagalbą mano mylimo 
tėvelio šermenyse: už gėles 
ir už visokią užuojautą ir 
panamą mano liūdesio va
landomis. Tuiomi suteikėte 
man daug malonumo. La
bai ačiū Mr. Savage už ma
lonų patarnavimą.

Sūnus Fredis 
ir visa mano šeimyna

— ’A’ —
Iš Moterų Klubo veikimo
Liepos 20 d. įvyks Moterų j 

Klubo draugiškas piknikas 
pas d. E. Duobienę. Visi 
progresyviai lietuviai ma
loniai prašomi atsilankyti. 
Bus visokių skanumynų.

Rochesteriečius aplankė 
šie svečiai ir viešnios: S. 
Sasna atvažiavo kelioms 
valandoms, aplankė d.d V. 
Bullienę, K. Žemaitienę, 
mus, savo sesutę J. Orlaus
kienę ir kitus gimines,

Buvo atvažiavę draugai 
Jurgis ir Olga Pranokai iš 
Gardner, Mass. Aplankė vi
sus savo gimines.

Iš Detroito buvo atvykęs 
draugų Totorių sūnus su 
visa šeima, keletą dienų pa
viešėjo pas tėvelius.

Lankėsi draugės E. Duo- 
bienės trys broliukai, Pet
ras, Juozas ir Charles 
Anuškiai ir brolienė Onutė 
iš Newark, N. J. Su visais 
svečiais buvo malonu pasi
matyti ir pasikalbėti. Visi 
jau apleido Rochesterį.

Serga d. M. Jokūbaitis ir 
mūsų geroji d. D. Valtienė. 
Labai gaila. Linkime grei
tai pasveikti.

L. Bekis

Stoughton, Mass.
Buvo Laisvėje rašyta, 

kad sunkiai serga William 
(Vincas) Stulgaitis. Susir
go nuo pereitų Kalėdų, per
ėjo visokius daktarus ir li
gonines. Dabar randasi 
Brockton ligoninėje. Jam 
padarė operaciją. Atrodo, 
kad bus sėkminga.

George Shimaitis

Palaidojom Klemensą 
Abakanauską (Abakan)
Liepos 4d. mirė šio mies

to gyventojas Klemensas A- 
bąkanauskas. Mirė vos su
laukęs 66 metų. Gimęs ir 
augęs Lietuvoje, prie Ažy- 
tėnu kaimo, Dotnuvos ra- 
jone.

Kaipo bežemio sūnus, ve
lionis, vos sulaukęs 18 me
tų, vargo spaudžiamas, ap
leido gimtąją šalį ir atvyko 
į Ameriką sau laimės ieško
ti, kaip ir dauguma išeivių.

Į Ameriką atvyko 1911 
metais (dar jaunas vaiki
nukas), ir po vienerių metų 
atsitraukė iš Lietuvos mer
giną Anelę Kaupiukę, su 
kuria apsivedė ir užaugino 
vieną sūnų ir vieną dukterį 
ir sulaukė 6 anūku.

Klemensas Abakanauskas 
buvo pažangus žmogus, pri
klausė pažangiose draugijo
se ir rėmė jas pagal savo 
išgalę.

Buvo ilgametis Laisvės 
skaitytojas, priklausė prie 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos, taipgi 
prie Lietuvių Darbininkų 
Susi vienijimo ir Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo.

Pirmadienį, liepos 7 d., 
susirinko nemažas būrelis 
draugų, pažįstamų ir gimi
nių į John C. Katinio kop
lyčią palydėti jį į amžino 
poilsio vietą ir pasakyti su
die.

Prie velicmio karsto kop
lyčioje ir ant kapinių kalbą 
pasakė J. Bimba.

Pabaigus laidojimo apei
gas, laidojimo vedėjas John 
C Katinis velionio šeimos 
vardu pakvietė pas žentą ir 
dukrą Dapkevičius ant už
kandžių.

Likusiems Abak'anausko 
artimiesiems, sūnui, duk
rai, anūkams ir Tau, Ane
liute, reiškiu užuojautą liū
desio valandoje.

Taigi, Klemensai Aba- 
kauskąi, lai būna lengva že
melė ilsėtis amžinai kartu 
su kitais lietuviais.

Tavo draugas,
M. Urba

Pittsburgh, Pa.
Iš LDS seimo

Delegatų atvyko iš visos 
Amerikos. Linksma buvo su 
jais susipažinti. Kai dele
gatai susieina į vieną vietą, 
tai atrodo, kad visi yra vie
nos šeimos nariai. Pitts- 
burghiečiai turėjo progą 
pamatyti filmą iš Lietuvos, 
kuri buvo padaryta, kai 
Kanados delegacija lankėsi 
Lietuvoj. Filmą buvo pa
rodyta liepos 9-tos dienos 
vakare LDS 160 kuopos 
klube po vaišių. Tai įspū
dinga filmą. Kaip viskas 
Lietuvoje yra pasikeitę! Iš 
filmos pamatėme apie šių 
dienų Lietuvą* tiesą. Pa
rodė vaizdą iš poros kol
ūkių. Matėme puikias kar
ves. Nebesimato karvių, 
kokias anais laikais reikė
davo virvėmis pakelti. Mes 
pamatėme, kad Lietuvoje ne 
taip yra, kaip mums dipu
kai melavo.

Nežinau, ką delegatai ma
no, bet pittsburghiečiai il
gai atsimins šį LDS seimą, 
kuris pas mus įvyko liepos 
7-9 dienomis. Gaila buvo 
atsisveikinti su sveč i a i s . 
Dabar turėsime laukti ki
to LDS seimo, kada pas 
mus įvyks. S. O.

Londonas. — Anglija dar 
nesirengia karinius dali
nius atšaukti iš Pietinės 
Korėjos.

New Haven, Conn.
Liet. Literatūros Draugi

jos 32 kuopa laukia atei
nančio susirinki mo,\kur i a- 
me nariai išgirs suvažiavi
mo nutarimus. Delegatas 
J. Kunca padarys praneši
mą. Labai svarbu visiems 
nariams dalyvauti šiame 
susirinkime.

Didelė padėka priklauso 
LDS 142 kuopai ir 160 kuo
pai Pittsburghe, jų valdy
boms ir eiliniams nariams 
už tokį malonų draugišku
mą ir už vaišes. Ten buvę 
delegatai ilgai nepamirš.

Trylikos metų mergaitė 
pagimdė nesveiką kūdikį, 
kuris n u v e ž tas ligoninėn 
mirė. Motina sako, kad ji 
nežinojo, jog jos dukra bu
vo tokioje nelaimėje, 
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Viena studentė, paveiks
lų piešėja, atsinešė savo pie
šimo įrankius ir jau pradė
jo piešti paveikslą. Ji neži
nojo, kad buvo nevalia lip
ti į West Rock. Kas nors 
pašaukė policiją. Tuojau 
pribuvo policija ir ugniage
siai su visais įrankiais mer
giną gelbėti. Ji gi sako: 
man jokios pagalbos nerei
kia!

Matote, toks mažas daly
kėlis, o tiek daug baimės ir 
juokų pridarė.

Pas mus bedarbiai j a u 
pradeda dejuoti, kas bus 
rytoj. Kuriems nedarbo ap- 
drauda išsibaigė, tie nežino, 
ką reikės daryti. Ateina 
bėdos. J. S. K.

Lawrence, Mass.
Rožė Čiuladienė gražiai 

pasidarbavo paramai “Lais
vėse” nešiandien yra pasa
kyta: jeigu dirbsite, tai ir 
turėsite. Čiuladienė sumanė 
parinkti “Laisvei” aukų, 
kad sutvirtinus ją finansi
niai. Liepos 4 d. piknike ji 
savo planą įvykdė gyveni
mam Surinko auku ne vien 
iš Lawrence, bet ir iš Ha- 
verhillo lietuvių.

Aukavo sekamai: W. A. 
Račkauskai $2. Po $1: A. 
Šupetrienė, O. Večkienė, J. 
Šleivienė, R. Chuladienė, 
Milvidienė, S. Penkauskie- 
nė, M. Yacumskienė, M. 
Dvarackienė, V. Zula, A. 
Kuodys, L. Gross, N. Ru
dienė, M. Lauškienė, N. 
Garnois, A. Čiuladienė, V. 
Mikulienė, A. Navickas, T. 
Tartoms, S. Benkus. A. Kaz
lauskas, J. Zinkus, R. Šilai- 
kienė ir P. Milus. Viso au
kų yra $25. Garbė R. Chula- 
dienei Už taip nuoširdų pa
sidarbavimą ir visiems au
kavusiems už paramą!

' Tik parvykęs iš suvažia
vimų radau blogą žinią, 
kad drg. A. Kavaliauskas, 
LDS 125 kp. vice-pirminin- 
kas, yra automobilio su
žeistas, kada ėjo skersai 
gatvę. Ant jo užvažiavo du 
jauni vaikėzai. Kavaliaus
kui viename šone yra kau
lai sulaužyti, tai ims nema
žai laiko, kol pasveiks.

A. Kavaliauskas yra ir 
LLD kuopos narys. Drau
gai ir draugės, kuriems tik 
laikas leidžia, aplankykite 
sergantį. Jis yra Lawrence 
General ligoninėje, ant ant
rų lubų. Linkiu Kavaliaus
kui greitai ir pilnai pa
sveikti ir vėl dalyvauti su
sirinkimuose ! '

S. Penkauskas

Salisbury —I Pietinę Rho- 
desiją atvyko Kinijos pre
kybos delegacija.

Los Angeles, Cal.
Iš susirinkimo

L.D.S. 35 kuopos susirin
kimas įvyko liepos antrą, 
Danų svetainėje. Narių su
sirinko neperdaugiausiai, 
bet visi nuosekliai svarstė 
organizacijos reikalus.

‘ Iš raporto paaiškėjo, kad 
yra du ligoniai: drg. žalin
gas, kuopos iždininkas, ku
ris neseniai perleido opera
ciją, ir J. Caple Kubilius, 
kuris taipgi turėjo operaci
ją ant akies.

Abu ligoniai sveiksta na
muose. Vėlinu jiems grei
čiau ir sėkmingai susveikti.

Nutarta ir komisija iš
rinkta, kad surengtų kokį 
pobūvį, ar išvažiavimą kuo
pos naudai — laikas palikta 
komisijai nutarti.

Prieš kiek laiko minėjau, 
kad tapo išrinktas paskuti
nio patarnavimo komitetas 
iš 5 narių, tačiau d-gė Ber
notienė rezignavo. Iš rapor
to pasirodė, kad minėtas 
komitetas veikia nejuokais, 
net laikui tinkamų dainų 
plokštelių yra įsigijęs, įta
kingų lietuvių dainininkų 
įdainuotų.

Kuopa yra gerame stovy
je finansiškai, ir . nariai 
gerai mokasi duokles. 

* *
Susirinkimo eigoje paaiš

kėjo, kad moterų klubas 
rengia kokią tai sueigą, 
nuo kurięs pelnas bus skir
tas draugo Leono P ruse i- 
kos naudai. Garbė klubie- 
tėms!

I •*

Po šio susirinkimo turė
jo įvykti L.L.D. 145 kp. su
sirinkimas, tačiau neįvyko. 
Aišku, kad visas čionykštis 
veikimas sukoncentruotas į 
L.D.S. 35 kp, o L.L.D. kuo
pa kaip ir negyva raidė — 
turėtų būti kaip tik prie
šingai, nes L.L.D. yra ap- 
švietos ir kultūros, dirva, o 
L.D.S. tik pašalpos.

Taipgi nemalunus nuoty
kis apsireiškia, kad dauge
lis iš Los Angeles išvyksta 
apsigyventi į Yukaipą.

Ne per seniai išvyko ge
ri draugai Mateliai; ypač 
draugė Matelienė, kuri buvo 
nepavaduojama darbe. Gir
dėtis. kad ir draugai Mar- 
cinkai pasikėlę lėkti — taip
gi darbštūs ir neišgązdina- 
mi reakcijos — gaila!

šakalių žemaitis

i; NAMŲ SAVININKAMS ;

;! Pentiname namus iš lauko ii i 
;!vidaus; apkalame šingeliais;; 
I; sutaisome pijazus ir dengia-; 
i;me bei taisome stogus. ;
< Prašom kreiptis: ;

JOHN PETRUS :
> 14 Gartland Street '
;> Jamaica Plain, Mass.
? Tel.: JA. 4-4576

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
Į LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA, LATVIJA, ESTONIJA 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.)

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

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

MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES:
132 Franklin Ave. 

Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

11Š39 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980 

Dėl platesnių informacijų 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 j 7-12 dienų.

Jūsų paketas dabar galt pasiekti adresatu rugiapiūtės metu.
Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas įvairių, -pirmos rūšies valgių- sviesto, arbatos, kavos, 

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

Atsiminkite*, mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų.

NEWARK, N. J.

Mirus

JULIAI ŽOLYNIENEI
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Mikolūi, 

sūnui Fredui, marčiai ir anūkei, broliui, 
seserims ir visiems giminėms.

A. Jesmontai B. A. Kušliai
A. ir F. Bunkai A. Lipčik
P. Marshall Mrs. Adams •
Senas Jonas Mrs. Žandaris
P. Ramoška Mrs. A. Gavėnas

Ig. ir A. Bečiai

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienio va
kare, rugp. 4 dieną, A. Kli
mo studijoje. Visi nariai 
prašomi dalyvauti ir išklau
syti raportus iš ką tik įvy
kusio LDS 13-ojo Seimo.

Būtų gerai, kad mūsų 
nariai biskį daugiau pasi
darbuotų organizacijos la
bui. Daug yra išėjusių ant 
pensijos, turi daug gražaus 
laiko ir galėtų šiek tiek 
darbuotis gavime naujų na
rių. Vienok nieko neveikia

DETROIT, MICH.

SPAUDOS PIKNIKAS
— Rengia —

DETROITO DRAUGIJŲ SĄRYŠIS

Sekmadienį Liepos 20 July
BEECHNUT GROVE RD.

Inkster, Mich.
Kas metai Detroito organizacijos rengia spaudos 
naudai pikniką, taip ir šiais metais. Tad visus 
lietuvius kviečiame jame dalyvauti ir linksmai 
laiką praleisti. Kas metai būna svečių ir iš toli
mesnių kolonijų, bus jų ir šį kartą. Chicagiečiai 
jau pranešė, kad organizuoja busą, ir jų pribus 
daug. Tad visi ir visos ruoškimės į šį pikniką!

GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS
Kelrodis: Iš Detroito geriausiai važiuoti Michi
gan Ave. iki Middle Belt Rd., sukti į kairę, ir 
už vienos mylios būsite pikniko vietoj.

Draugijų Sąryšio komitetas

LIETUVIAI ATIDARĖ VASARNAMĮ
Puikios Jūrų Maudynes Prie Pat Namo 

Išrenduojame apartmentus po 2, 3, ir 4 kambarius.

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

Užsisakykite vietas laišku arba telefonu.

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

Telefonas 5-2338

me tame svarbiame darbe. 
Pagalvokime, draugai, apie 
tai! Lauksime skaitlingo 
susirinkimo.

Sekr. O. Wellus

Paryžius. — Bastilijos 
paėmimo 169 metų sukaktis 
paminėta militariniu para
du. Stebėtojų buvo apie pu
sė milijono.

Belgradas. — Nasseris, 
išgirdęs apie sukilimą Ira
ke, greičiau išvyko iš Jugo
slavijos, negu buvo plana
vęs.
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332 Fillmore Ave., Buffalo 6, N. Y, 
Tol. MOhavvk 2674

CS2 W. Girard Ave. 
Philadelphia. 28, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878 

ir draugams, susisiekite su 
skyriuje jūsų mieste.



Įvairios Žinios
ALASKAI REIKIA 

ORO KELIŲ
Juneau. — Alaska milži

niška šalis, o gerų plentų 
yra tik 5,000 mylių, ir dar 
miškuose 1,500 mylių akme
nimis. grįstų. Suprantama, 
kad pravesti gerus vieške
lius į trumpą laiką negali
ma. Todėl bus išplėsta su
sisiekimas lėktuvais.

HAITI LIAUDIES 
NERAŠTINGUMAS

Port-Au-Prince, Haiti. — 
Tarpe Atlanto ir Kalbiš
kosios jūros saloje yra Hai
ti respublika. Ji skaitoma 
nepriklausoma šalimi, bet 
ten viešpatauja Jungtinių 
Valstijų kapaitalas ir poli
tika

Haiti užima 10,714 ketv. 
mylių plotą ir turi apie 
3,500,000 gyventojų. Darbo 
liaudis labai išnaudojama. 
Beraščiai sudaro 90 pro
centų gyventojų.

PANAMIEČIAI KELIA 
PROTESTUS

Panama. — Virš 100 pa
namiečių studentų demons
travo priešakyje Jungtinių 
Valstijų ambasados su obąl- 
siais: “Eisenhower Go 
Home!”. Mat, į Panama at
vyko prezidento Eisenho- 
werio brolis Dr. Milton Ei- 
senhoweris.

CEYLONO GUMA
Calombo. — Ceylonas 

kiekvienais metais pagami
na iki 100,000 tonų šviežios 
gumos. Gumos medžiagą 
gauna iš tam tikro medžio 
“hevea”, kuris auga tropiš- 
kose šalyse.

Ceylono sala randasi In
dijos didjūryje, užima virš 
25,000 ketv. mylių plotą ir 
turi apie 7,000,000 gyven
tojų.

Maskva. — 300,000 tary
binių studentų baigė moks
lus. Jų tarpe 94,000 inži-

Važiuokite Į Didyjį Pikniką
Didžiojo New Yorko apylinkės lietuviai 

turės savo gražų pikniką sekmadienį, liepos 
(July) 20 d., Kasmočių parke, 91 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y.

Iš Brooklyno eis busas į pikniką. Kelionė 
ŠI.75 į abi pusi. Busas išeis nuo Lituanica 
Square, Union Avė., kampas Stagg St., 1-mą 
valandą dieną.

Iš Richmond Hill — nuo Liberty Audito- 
rios, 110-06 Atlantic Avė., 1:30 vai. popiet.

Tuojau įsigykite bilietus ir važiuokite į šį 
gražų pasilinksminimą. Šokiams bus gera mu
zika. ' Piknikui įžanga 75c. Rūpinkitės laiku 
būti vietose, iš kur išeis busas.

Rengėjai

LIETUVIŲ SIUVĖJŲ 54-tas SKYRIUS 
(A. C. W. of A. Local 54) 

Kviečia visus

Į Linksmą Kriaučių Metinį

PIKNIKĄ-GEGUŽINE
Šeštadienį, Liepos 26-tą
POLISH NATIONAL HALL 
108-11 Sutphin Blvd., Jamaica, N. Y.

ŠOKIAI IR ŽAIDIMAI
JURGIO KAZAKEVIČIAUS ORKESTRAS

Pradžia 2 vai. dieną. 
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nierių ir 23,000 daktarų, 
31,000 agronomų ir 110,000 
mokytojų.

Ši didžioji “armija” mo
kytų žmonių jau ateinantį 
rudenį, o kai kurie dabar 
stos į darbą. Su kiekvienais 
metais tarybinis jaunimas 
su didesne ukvata siekia 
mokslu, v

Washingtonas. — 1958 m. 
medvilnės bus mažiau, kaip 
1957 m., nes 12 procentų 
mažiau laukų apsėta.

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
Apvienyta Socialistų (ko
munistų) partija pasmerkė 
titojistus.

Budapeštas. — Vengrijos 
Liaudies Respublika ir Ta
rybų Sąjunga pasirašė vi- 

] sokios pagalbos reikalais 
sutartį.

Londonas. — Sako, kad 
Bagdade, laike sukilimo, 
sudegino Anglijos ambasa
dos namus.

Teheranas. — Irake visu 
Irano pasieniu matosi, gre
ta tos šalies, ir Jungtinės 
Arabų Respublikos vėlia
vos.

Londonas. — Anglai sa
ko, kad amerikiniai “Boe
ing 707” lėktuvai yra labai 
triukšmingi.

Berlynas. — Tarybų Są
junga pažadėjo visokią pa
galbą Rytų Vokietijai.

Ottawa — Kanada ir 
Jungtinės Valstijos išlygi
no tūlus nesusipratimus.

Karakas. — Šiame Vene- 
zuelos mieste yra 50,000 
bedarbių.

Pekinas. — Kwantungo 
provincijoje sušaudyta sep
tyni užsienio šnipai.

Įžanga 90 centų.
Rengimo Komisija

Senatas tyrinės 
užsienio politiką

Washingtonas. — Sukili
mas Irake supurtė Wash- 
ingtoną. Abiejų partijų va
dai kritikuoja Valstybės 
sekretorių ir užsienio žval- 
gavimo agentūrą. Senatas 
paskyrė $300,000 tyrinėji
mui JAV užsienio politikos.

Irakas buvo laikomas 
stipriausiu Vakarų politi
kos ramsčiu. Jis yra ir ge
riausiai apginkluotas iš tų 
arabiškų valstybių,, kurios 
įeina į Bagdado sąjungą.

Labai geras javą 
derlius Kinijoje

Pekinas. —- Kinijoje šie
met labai geras javų der
lius. Žiemkentiškų kviečių 
derlius 52 procentais dides
nis už 1957 m. Jų bus suim
ta 32,000,000 tonų. Pavasa
rinių kviečių bus 7,000,000 
tonų.

Labai gerai užderėjo ry
žiai, kurių bus gauta 2,600,- 
000 tonų daugiau už 1957 m. 
Gerai užderėjo: arbata, ta
bakas. medvilnė, žeminiai 
riešutai (pinacai), bulvės ir 
vaisiai.

Washingtonas. — Nacio- 
nalės Gvardijos jėgos nebus 
mažinamos.

Washingtonas. — Pirmo
je liepos savaitėje, industri
nė gamyba nupuolė.

Tunis. — Francūzijos ar
mijos daliniai jau kraustosi 
iš Tunisijos.

Ankara. — Kipro saloje 
mušasi turkai ir graikai.

Berlynas. — Komunistų 
suvažiavime dalyvavo 2,260 
delegatų.

Nicosia. — Kipro saloje 
vis eina prieš anglus suki
limai.

JAU YRA 112,000 
“JAYWALKERIU”

Dabar New Yorko mieste 
mokina pėstininkus, kada 
ir kaip reikia eiti skersai 
gatvę. Kur yra šviesos, tai 
galima skersai eiti tik tada, 
kada yra priešakyje žalia 
šviesa: “Walk”.

Į dvi savaites 112,000 
“jaywalkeriu” gavo perser
gėjimo tikietus, kada jie 
ėjo įstrižai arba kai buvo 
raudonos šviesos “Don’t 
Walk”. Dabar dar tik per- 
sergsti, o nuo rugpiūčio 7 
dienos baus net iki $50.

Automobilių valdytojų 
jau tūkstančiai gavo pa
baudos tikietus. Mat, kada 
prieš juos yra žalia šviesa 
ir kartu kita žalia “Walk”, 
tai galima tik tiesiai va
žiuoti. Tie, kurie suka į vie
ną ar kitą pusę, gauna bau
dos tikėtus. Sukti galima 
tik tada, kada prieš yra ža
lia šviesa “Go” ir raudona 
“Don’t Walk”.'

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
prieš Amerikos marinų iš
kėlimą.

Turkija ir Čiang Kai-še- 
kas užgiria marinų iškėli
mą.

Laudiškos respublikos: 
Albanija, Bulgarija, Rumu-' 
nija, Vengrija, Čekoslova
kija, Lenkija ir Rytų Vo
kietija reikalauja, kad 
Amerika tuojau pasitrauk
tų iš Libano ir nesikištų į 
arabų tautų vidaus reika
lus.

NEW YORKAS
Sekmadienį būkite piknike!
Visiems auksinė proga 

laiką smagiai ir linksmai 
praleisti. Visi ir visos būki
te sekmadienį, liepos 20 d., 
piknike, kurį ruošia LLD 
Antroji apskritis ir kuris 
įvyks Kasmočių parke 
Great Necke. Tai žada bū
ti vienas iš įdomiausių pik
nikų. Ir vieta pasakiškai 
graži ir svečių bus daug.

Gerai, kad organizuoja
mas busas nuvykimui į šį 
pikniką. Tie, kurie neturi 
savo automobilių ir negali 
prisiglausti prie turinčiųjų, 
turi progą saugiai ir greitai 
pikniką pasiekti busti. -

Tik nepavėluokite į pa
skirtą buso sustojimo vie
tą pribūti laiku: 1 vai. po 
pietų Lituanica aikštėje

Filmas iš Lietuvos
Filmų parodymas atsibus 

Kultūriniame Centre šešta
dienį, liepos 26 <1. vaka
re. Tai bus nepaprastas įvy
kis. šios progos neturėtų 
praleisti ne vienas lietuvis 
šioje apylinkėje.

Bus rodomi du filmai. 
Vienas, trumpas, parodo 
Kanados lietuvių delegaci
jos apsilankymą Lietuvoje. 
Gražiai padarytas, vaizdin
gas filmas. Įdomu savo aki
mis pamatyti, kaip tenai 
mūsų broliai kanadiečiai 
buvo pasitikti ir priimti, 
žiūrint į filmą, ne vienam 
ir džiaugsmo ašara suvil
gys akis.

Kitas filmas labai didelis. 
Jo rodymas užima porą va
landų. Tai istorinis veika
las, pavadintas “Tiltu”. Lie
tuviai aktoriai, lietu v i ų 
kalba! Koks tai nepapras
tai įspūdingas, svarbus fil
mas. Jame parodomi viaiz-

Brockton, Mass.
Pranešu visoms Massachusetts 

valstijos apšvietos organizacijoms ir 
komitetų nariams, kurie yra surišti 
su Laisvės pikniku finansiškai (pik
nikas buvo liepos 4-6 dd.), kad at
skaita įvyks liepos 20 d. Liet. Namo 
kambariuose, 8 Vin'e St., 10 vai. ry
to. Alb. Potsius, Geo. Shimaitis.

(71-72)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Liepos 19 d., 5 vai. popiet, įvyks 
“Lawn Party,” tai bus ant gražiai 
žaliuojančios pievos Olympia Parke 
duodami skanūs užkandžiai. Šią 
sueigą rengia dviejų organizacijų 
kuopos kaip priimtuves sugrįžusių 
iš Pittsburgho seimų delegatų. “Pa
lei’ ’surengti išrinkta, nuo LDS 57 
kuopos K. Kosulis, H. Žilinskienė ir- 
J. Senkus; nuo LLD 11 kuopos A. 
Vosilienė, Skrolskienė ir V Žitkus. 
Rengėjai kviečia visus skaitlingai 
atsilankyti į šią įdomią sueigą

LDS 57 kp. sek.

CLEVELAND. OHIO
Clevelando meno mylėtojai ir Onos 

rengia pikniką, liepos 27 d. Jašiūnų, 
darže, prie 422 kelio; vieta visiems 
gerai žinoma ir patogi išvažiavi
mams vasaros laiku.

Šis .piknikas bus daug įvairesnis 
už kitus. Onos turės gerus pietus 
ir užkandžius, o menininkai patar
naus prie gėrimo. Taip pat turėsime 
dainų programą. Julius Krasnickas 
ir Stasys Kuzmickas sudainuos solų 
ir duetų, o Onos pašokins visus prie 
gero orkestro. Kviečiame visus vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. Tu
rėsite smagaus pasilinksminimo. ' S. 
Kuzmickas. (72-74)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Siuvėjų 54-to skyr. susi

rinkimas įvyks liepos 23 d., 5:30 v. 
v., Uniojs patalpose, 11-27 Arion PI. 
Kipras Sakalauskas, Skyr. Sekr.

(72-73)

Pajieškojimai
Paleškoimas 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) 

Williamsburge ir 1:30 vai. 
po pietų prie Kultūrinio 
Centro Richmond Hill.

Nauja šiame piknike bus 
ir tas, kad jame dalyvaus 
neseniai iš Pittsburgho su
grįžę LLD suvažiavimo de
legatai. Netenka nė sakyti, 
jog jie suteiks dalyviams ži
nių apie suvažiavimo eigą 
ir nutarimus. Bus svarbu 
visiems išgirsti.

Na, o šokiams, o patrep- 
sėjimui, turėsime šaunios 
muzikos.

Bus ir skanių valgių ir 
dar kitko. Tai ko bereikia?

Visų lauksime. Iki pasi
matymo stekmadienį Kas
močių darže!

Rengėjai

dai niekuomet nebeišdils iš 
žiūrovo atminties. Jame jūs 
pamatysite lietuvių tautos 
kančias ir džiaugsmą, ryž
tą ir didvyriškumą! Nieka
dos nieko panašaus Ameri
kos lietuviai dar nebuvo 
matę!

Visi ir visos kviečiami. 
Įžanga nemokama.

Rengėjai

IŠMETĖ BANGINĮ
Į Jones Beach maudynių 

krantą jūrų bangos Etnetė 
50 pėdų ilgio banginį 
(whale). Kol jis buvo paša
lintas, tai tūkstančiai žmo
nių, atvykę į pajūrį, užsiė
mę nosis vyko atgal.

Nors banginių gera dalis 
yra paverčiama į kvepalus, 
bet kada jūros išmeta, sau
lė kaitina, tai visi “kvepa
lai” susimaišo ir pasidaro 
labai nemalonūs.

Atlantic City, N. J. — 
Tom Park, iš Kalifornijos, 
laimėjo plaukimo lenktynes 
ir gavo $5,000. Jis nuplau
kė 26 mylias į 12 valandų.

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.

ADAM WIEGAN 
WATERPROOFIN G 

CORPORATION
Above and Below. Grade Com

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

FLushing 8-3388.

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.

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų j 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.
Mūsų 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.
NEWARKO RAŠTINĖ ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RAŠTINĖ ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAI)., 9 V. R. IKI 1 V. DIENĄ.

t

78—2nd Avė. 651 Albany Ave. 1241 Ashland Ave.
New York 3, N. Y. Hartford, Conn. Chicago 28, Ill. .
ORegon 4-1540 CHapel 7-5164 HUmbold 6-2818 4'

832 N. 7th St. 11601 Jos. Campau Ave. 121 S. Vermont St. *
Philadelphia 23, Pa. Detroit 12, Mich. Los Angeles. Calit >.>
WAlnut 8-1747 TOwnsend 8-0298 Dunkirk 5-5650 *

Kas kaip gina
sveturgimius

Kad ir ne dažnai turime 
laimę išstoti į spaudą su 
pranešimu rėmėjų vardų, 
tačiau sveturgimių gynimo 
palaikytojų visada atsiran
da. Štai jie:

Brooklyno
kolektyvas .... $22.50 

Konektikut Jankė . 10.00 
Brooklyno gerosios

moterys  ........... 10...
K. Dzevečka ......... 1.00
Smagu, kad įvertinote šį 

svarbų reikalą ir parėmėte. 
Dėkojame už paramą vi
siems čia minėtiems ir 
ir anksčiau prisidėjusiems. 
Lauksime, kad ir kiti tą 
patį padarytų.

Money order-perlaidą ra
šykite M. Stakovas, o siųs
kite Anne Jones, 39 E. 98th 
St., Brooklyn 12, N. Y.

Komitetas

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė nu
mato šiems metams gerą 
derliu, v

REAL ESTATE

OCEANSIDE
Su nuostoliu. Iš priežasties 

nesveikavimo. Arti Šv. Antano 
parapijos. 3 miegrūmiai. 7 kam
bariai. l’/2 vonios. Garadžius. 
Kampinis plotas, 100’ x’100’. Me
džiai, daržas, viskas moderniška. 
Sietai, uždaras porčius. Visi 
elektriniai įvedimai. Nuo sienos 
iki sienos divonai. Salionas ir 
didelė salė.

Arti bažnyčių, mokyklų, pirki
mo centro ir transportacijos.

$22,990.
RO. 4-2158.

(72-74)

HEMPSTEAD EAST
St. Martha's parapija. Moderni

nis mūrinis namukas. 6V2 kamb. 
3į miegrūmio, IV2 vonios. Pilnai 
ištaisytas skiepas, didelis poilsio 
kambarys ir antra virtuvė skiepe. 
83' x 100’ plotas. Gražus daržas. 
Užpakalyje didelis verandas.

Garas, aliejus, sietai ir moder
niška virtuvė. Arti visų mokyk
lų, bažnyčių, transportacijos ir 
pirkimo centro.

Tiktai $20,990.
IV.. 6-6642.

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 CONTRACTORS
Sidewalks, Driveways, Cellar 

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

PAUL ALLRED
401 Chauncey St. GL. 3-0009

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y.
' (Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

Help Wanted—Female

Stalų Patarnautojos. Gera alga|^ 
geri tipsai. Puikios darbo sąlygf>J|

JUNIOR'S RESTAURANT
386 Fiat imsit Ave. Ext.

Brooklyn. N. Y.

(72-74 L

Business Opportunity

Su nuostoliu, iš priežasties nesvei
kavimo. Saldainių krautuvė-valgyk- 
la. Inwood apylinkėj. Ant kampo. 
18’x65’, pilnai įtaisyta. Renda že
ma. Nuomavimas ant ilgo laiko. 
Skersai Manhattan Lanes Bowling 
Alley. Prieinamai. LO. 9-9313.

(72-74)

REAL ESTATE

Elrnont, South West. (Kamp. Mc
Clure ir 
chain Ave.) 
mūriniai. 
Gera plumerystė, 
kas puikiai išdekoruola. 
važiavimas. CAPTITOLO 
ENS BUILDERS. GE.

Evans Ave.t nuo Mea- 
i Cape Cod namai, visi 
Dormers, dideli atikai, 

kanalizacija, vis- 
Geras pri-

& STEPH- 
7-8315.

(72-74)

Su nuostoliu. Našlė, priversta par
duoti 
i Jais 
L. I.

gražų 2-jų metų, su 6 kamba- 
split level namą. Massapequa, 
3 miegrūmiai, garadžius, ištai- 
sklcpas, aluminiai sielai. Plo

tas 65’ x 105'. Taksai žemi. Arti mo
kyklų, važinėjimo ir tt. , 4*X>% ve
teranams mortgičius. LI. 1-2775.*

(72-74)

East Meadow, I.. I. Puikus mūri
nis namas (Birchwood ir Field- 
stone). - Cape Cod. 4 miegrūmiai, 2 
vonios. 60’x 100’ plotas. 5'/, 20 m.v 
mortg. Arti Super Markets. $18,500. r 
IVanhoe 6-4984. (72-7W 
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nuostoliu. Bayside H’lls. Kam- 
lotas 50’ x 100’, atskirtas mū- 
namas. 3 miegrūmiai. 1 vo- 

auto garadžius. Ištaisytas 
Arti bažnyčių, mokyklų, 

centro. Transportacija. BA. 
(72-74)

Su 
pinis 
rin’is 
nios.
skiepas, 
pirkimo 
9-7455.

North Rosedale. Nauji namai, 
mūriniai. Ideališki dantistui ar gy
dytojui. 3 miegrūmiai, Ii vonios, 
r.'uo sienos iki sienos divonai. Geso 
šiluma, poroms, poilsio kambarys, 
garadžius, daržas. $25,500. LA. 5- 
4362 (72-74)

New Yorkas. — Mirė 
John Johnston, buvęs Lam
bert Pharmacal Co. vaisti
nių prezidentas.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J
MArket 2-5172

426 Lafayette St

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

Laisvės Kaina
Į Lietuvą $12 Metams

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

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond HH1 19, N. Y.
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