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KRISLAI 21.000 JAV karinių lėktuvų Išleisino dar šešis
Patarimas kolonijoms. 
Apie nuosmukį.
Kur dievas nepadeda. 
Didžiulis laimėjimas. 
Po 223 metų.
Dar apie “Joe.”

Rašo A. Bimba

Labai, labai gražiai pavyko 
parodymas filmų iš Lietuvos. 
Kurie juos matė rugpjūčio 2 
d. Kultūriniame Centre, nega
lės pamiršti.

f štai patarimas kitoms ko
lonijoms. Nedelsdamos pasi- 
stengkite filmus ‘Tiltas” ir 
‘Kanadiečių Delegacija Lie
tuvoje” pas save parodyti. 
Neapsiriksite. Neabejoju, jog 
ir finansiškai apsimokės.

' Aną dieną grupė pabėgėlių 
išleido manifestą. Jame jie 
prabilo apie savo baisų dva
sinį ir kultūrinį susmukimą, 
tiesiog visų galų suirimą.

“Nuosmukio manifestą” pa
sirašė šešiasdešimt galvočių. 
Jų tarpe, matyt, randasi ir 
blaivėjančių žmonių. Jie jau 
junta savo liūdną likimą, kul
tūrinį merdėjimą ir gedimą. 
Jie dejuoja, jie verkia. Bet 
gaila, kad tie “nuosmukio” au
toriai dar vis neišdrįsta tie
siai pažiūrėti į akis ir tikrai 
paieškoti kelio išėjimui iš to 
nuosmukio.

Toks gi kelias randasi. Tai 
kelias tuojau užmegsti ben
dradarbiavimo ryšius su Lie- 
^nva, su jos kultūrininkais, su 
jos liaudimi. Plepėjimas, aša
rojimas apie nuosmukį jo ne
pašalins.

Labai prašyčiau, kad prela
tas Balkūnas ir mano sveiki
nimą pasiųstų popiežiui. Jis 
puikiai įto užsitarnavo, šiomis 
dienomis garsiai prabildamas 
apie vienuolius ir vienuoles, 
kurie užsidarę klasteriuose 
“poteriais” verčiasi. Jis sako, 
kad tokių klioštorių visame 
pasaulyje randasi trys tūks
tančiai su viršum ir kad juose 
gyvena šimtas tūkstančių vyrų 
ir moterų.

Jų padėtis esanti liūdna. 
Daugelis jų tiesiog badauja. 
Dalykas, mat, tame, kad ka
talikai vis mažiau ir mažiau 
aukoja tos parazitų armijos 
išlaikymui.

Kokia iš to išeitis? Gal 
daugiau poterių reikia?

Ne, popiežius Pijus XII tuo 
nebetiki. Dievo galybe ir jis 
nebepasitiki.

Jis ragina vienuolius ma
žiau melstis, o daugiau dirbti. 
Liepia jiems gelbėtis nuo ba
do ne dievu ir poteriais, bet 
darbu I

Patarimas sveikas ir protin
gas. 

t

New Yorke išteisinimas še
šių komunistų, kurie buvo nu
teisti vadovaujantis Smitho 
.Aktu, yra didelis teisybės ir 
demokratijos laimėjimas. A- 
peliacijų teismas pasielgė iš
mintingai.

Bet kas ir kuo atlygins 
tiems desėtkams veikėjų, ku
rie pagal tą patį Smitho Aktą 
buvo nuteisti ir ilgus metus 
sėdėjo kalėjime? Kas pa
dengs teismo išlaidas tų pačių 
šešių išteisintų veikėjų ?

Valdžia turėtų prisipažinti 
k^lta ir su nuskriaustais žmo
nomis atsilyginti.

Prieš 223 metus New Yorke 
buvo suareštuotas ir teisiamas

žlugo per 5
Washingtonas. — Vy

riausybės ir karinio orlai- 
vyno viršūnės susirūpino 
dėl neišpasakyto kiekio ka
rinio orlaivyno nelaimių. 
Per penkerius pastaruosius 
taikos metus orlaivy” as tu
rėjo virš 21,000 nelaimių. 
Išeinnapo 10 nelaimių kiek
vienai dienai. Per tą laiką 
6,300 lakūnų neteko gyvy
bės ir 11,800 buvo sužeistų.

Generolas J. D. Caldara, 
karo aviacijos viršininkas, 
ir kapitonas E. L. Farring
ton, karimo laivyno virši
ninkas sako, kad dabartinė
se nelaimėse žūsta ne tiek 
lėktuvai, kiek žmonės. Mat, 
“jetai” skrenda labai grei
tai, “kaip kulkos”, tai įvy-

Indonezijoje yra 
stoka reikmenų

Jakarta. — Pirm Antro
jo pasaulinio karo Indone
ziją plėšė Vakarų imperia
listai, karo laiku Japonijos, 
o šiemet jai žalos padarė 
sukilėliai. Pastarieji nema
žai išvogė gumos ir aliejaus 
ir išgabeno į Malajaus pu- 
siausalį.

Todėl Indonezijos žmo
nėms daug dalykų stoka. 
Bet jie nugalės kliūtis. 
Gamta padės. Žemė gera, 
kurioje dera javai ir vaisiai 
be žmogaus pagalbos p oras 
šiltas, todėl mažai reikia 
drabužių.

Detroitas. — Chrysler 
Corp, paskelbė, kad ji ga
mins mažus automobilius.

žurnalistas Peter Zenegr už 
pakritikavimą New Y o r k o 
valstijos gubernatoriaus. Nors 
jį gąsdino kalėjimu, bet jis 
nepabūgo. Jis drąsiai gynė 
spaudos teisę valdžią kriti
kuoti. Džiūrė rado jį nekal
tu. Tai buvo didelis spaudos 
laisvės laimėjimas.

Zengerio pagerbimui šiomis 
dienomis žurnalistų sąjunga 
toje vietoje ant Wall St., kur 
buvo teismabutis, pastatė 
kuklų paminklą.

Zengerio laimėjimas tapo 
galinga amerikinės demokra
tijos tradicija.

Aną dieną grįždamas iš 
Maine valstijos lėktuve su di
džiausiu susidomėjimu žur
nale “Esquire” (August, 1958) 
p e r s k a i čiau R. H. Rovere 
straipsnį ‘The Last Days of 
Joe McCarthy.’’ Pasirodo, kad 
McCarthy, tarp kitko, buvo 
didelis girtuoklis. Rovere tei
gia,' kad Joe visiškai pasken
do svaigaluose'po to, kai Se
natas jį pasmerkė. Gydytojai 
liepė jam gelbėtis, bet jis dar 
labiau pradėjo lakti. Kai pil
ve viskas sudegė, mirtis pasi
darė neišvengiama.

Rovere straipsnis nepatiks 
McCarthy “mokslo’’ pasekė
jams. Kaip žinia, Joe labai 
garbino ir lietuviškieji kleri
kalai. Chicagos kunigų Drau
gas jį skelbdavo beveik ant
ruoju Kristumi, kuris turėjo 
išpirkti “iš komunizmo neva
lios.”

taikos metus
kus nelaimei, viskas i' laks
to.

Per tą patį laiką vyriau
sybė turėjo 3,300-ams pilie
čių atlyginti $3,260,000 už 
jiems, padarytus nuostolius! 
nelaimių metu.

Generolas Cadara ir kap. 
Farrington sako, kad taip 
didelis nelaimių skaičius 
yra dėl daugelio priežasčių. 
Pirmoje vietoje — lakūnų 
žemas išsilavinimas, paskui 
seka lėktuvų netobulumai, 
skuba ir baissiai didelis 
skraidymų skaičius. Jie sa

iko, kad civilinėje aviacijoje 
yra daug mažesnis skaičius 
nelaimių, nes ten “kapito
nai turi didelio patyrimo ir 
išsilavinimo”. 
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Kinija didins 
gynybos jėgas

Pekinas. — Kinijos mar
šalas Chu-Teh, senas kari
nis veteranas, kuris jau su
laukė 75 metų, sako, kad 
Kinija turi didinti gynybos 
jėgas. Jis nurodo į Anglijos 
ir Amerikos intervenciją 
arabų šalyse. Sako, kad tik 

; jėga yra Kinijos laisvės už- 
' tikrinimas.

Kinija modernizuoja ar
miją, didina karinį orlaivy- 
ną ii’ laivyną. Chu-Teh sa
ko, kad liaudis savo vyriau
sybę remia. Užsienio agen
tai, kurie buvo parašiutais 
nuleisti, tapo suimti į 24 
valandas.

NEHRU STOVI PRIEŠ 
INTERVENCIJĄ

I

New Delhi. — Indijos 
premjeras ‘Nehru pakarto
jo pįrmesnį reikalavimą, 
kad Jungtinės Valstijos at
šauktų savo marininkus iš 
Libano. Jis sako, kad JAV 
turi dabar tą tuojau pada
ryti, kada Libanas iŠ si rinko 
naują prezidentą.

TSRS PILIEČIAI 
YRA RAMŪS

Maskva. — Nepaisant 
įtemptos tarptautinės padė
ties., Tarybų Sąjungos pilie
čiai ramūs ir pasitiki savo 
valdžios žingsniais. Kores
pondentas W. Jorden klau
sinėjo praeivius. Jie sako, 
kad TSRS vyriausybė ’’ži
no, ką daro”.

POPIEŽIUS LIEPĖ 
UŽSIDIRBTI DUONĄ
Roma. — Popiežius Pius 

XII sakė, kad pasaulyje yra 
apie 100,000 moterų vienuo
lių (nuns.}, kurios gyvena 
3,00o klioštoriuose. Jis sa
kė, tūlos iš jų gerai gyvena, 
o kaip kurios “beveik ba
dauja”. Popiežius sako, kad 
jų pareiga melstis, bet 
“tam daug laiko nereikia”, 
reikia ir dirbti.

Maskva. — Adlai Steven
son ilgai buvo Tarybų Są
jungoje. Jis išvažinėjo 6,000 
mylių ir jau grįžta į pamuš.

komunistų veikėjus
New Yorkas. — The Uni- i bausti tik už raginimą vai- 

ted States Court of Appeals! džią nuversti prievarta ir 
komunisti- Jėga. Jie pareiškė, kad val

džios kaltinimai neįrodė ko
munistų prasikaltimo.

1956 m. U. S. teisėjas 
Alexander Bicks buvo nu
teisęs komunistų vadus nuo 
vienerių iki penkerių metų 

"! kalėjimo. Dabar jie pilnai 
I išteisinti. Prieš juos kalti-

išteisino šešis
nius veikėjus. Trys teisėjai, 
Charles E. Clark, Leonard 
Moore ir John Pickett, nu-1 
tarė, kad 1956 metais buvo 
neteisingai pritaikytas 
Smitho Aktas komunistų 
veikėjams.

Teisėjai sako, kad ir pa- nimai išmesti. Komunistų 
gal Smitho Aktą negalima! veikėjai yra Alexander 
apkaltinti žmones už jų J Trach te n b e r g, George 
m’ntis arba mokymą bei! Charney, William Norman, 
skleidimą tam tikrų idėjų. Fred Fine, Sidney Stein ir 
Teisėjas sako, kad galima James Jackson.

JAV dar laukia 
Irake sukilimo

Washingtonas. — Nors 
Jungtinės Valstijos ir Va
karai jau pripažino Irako 
respubliką, bet daugelis 
“Rytų žinovų” dar vis lau
kia naujo sukilimo Irake. 
Su dideliu dėmesiu jie seka, 
ką darys respublikos vy
riausybė, kokių ji imsis re
formų.

Tą supranta ir Irako val
džia, nes ji ne tiktai stipri
na armiją, bet šaukia visus 
vyrus ir moteris, bet kokia
me atsitikime, palaikyti ar
miją. Taipgi praš’o talkos ir 
iš kitų arabų šalių.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris pasi
tarime su spaudos atstovais 
sakė, kad jis sveikas. Jis 
tvirtino, k a d Jungtinių 
Valstijų misija yra “saugo
ti” mažų tautų nepriklau
somybę ir laisvę”. Jis prie 
tokio saugojimo priskaitė 
ir marininkų iškėlimą į Li
baną.

Prezidentas sako, kad jis 
nori dalyvauti Jungtinių 
Tautų asamblėjoje, , kuri 
šaukiama ateinančią savai
tę.

Washingtonas. —Valdiški 
žmonės sako, kad Jungtinės 
Valstijos pateiks Jimgtinių 
Tautų asamblėjai plačią 
programą politin i a i s ir 
ekonominiais klausimais.

Paryžius. — Francūzijos 
valdžia atšaukė iš Alžyro
pulkininką M. Bigeardą,
kuris kritikavo sukilėlius.,
de Gaulle šalininkus.

Londonas. — Premjeras 
Macmillanas išskrido į Kip
ro salą. Pakelyje, sustos 
Graikijoje. Jis norįs suras
ti galimybių nuraminimui 
kipriečių.

Kairas. — Nasseris priė
mė Jungtinių Valstijų spe
cialų prez’dento pasiuntinį 
Robertą Murphy.

Beirutas. — Prezidentas 
Chamounas pirm pasitrau

Melavo apie didelį 
sukilimą Tibete

New Delhi. — Komerci
nė spauda buvo paskelbusi, 
būk Tibete, Kinijos dalyje, 
eina gyventojų sukilimas. 
Dabar korespondentai pri
pažino, kad “informacijos 
apie, masinį sukilimą, kuria
me būk tūkstančiai tibetie
čių ir kinų karių buvo už
mušta, labai perdėtos”.

Korespondentai pripažįs
ta, kad Tibeto darbo liau
dis yra sudariusi Išsilaisvi-I 
nimo armijos būrius, kurie! 
tuojau nuslopina bet kokį 
buvusių turčių pasiprieši
nimą.

kimo dar perorganizuoja 
valdžią. Jo įsakymu pasi
traukė Solho kabinetas.

Detroitas. — Sako, kad 
tymsterių lokalo viršinin
kas Frank Kierdoff nelai
mėje apsideginęs.. Jis gi 
tvirtina, kad jo priešai jį 
degino ir kankino. Kierdoff 
yra kritiškoje padėtyje, 
randasi ligoninėje.

Washingtonas. — Izrae
lio valdžia pranešė, kad ji 
n:eko neturi prieš Jungti
nių Valstijų karinių lėktu
vų skraidymus per Izraelio 
teritoriją.

Brasilia, Brazilija. — 
Valstybės sekretorius Dul
ks ir Brazilijos prezidentas 
Kubitschek susitarė šaukti 
Amerikos respublikų atsto
vų konferenciją.

AUGA PREKYBA TARP 
ANGLIJOS IR KINIJOS
Londonas. — 1958 me

tais per šešis mėnesius lai
ko iš Anglijos į Kiniją bu
vo išvežta už $20,000,000 
įvairų prekių, tai 60 pro
centų daugiau, kaip 1957 m. 
Per tą patį laiką Angliia iš 
Kinijos įvežė $16,000,0000 
vertės prekių.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė protestuoja prieš 
Amerikos nuolatinius ato
mų bombų bandymus Ra
miajame vandenyne.

“Sulaikyti agresiją.” sako 
Tarybų Sąjunga

Maskva. — Tarybų Są-1 
jungos vyriausybė atmetė' 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų siūlymą, kad viršūnių 
konferencija būtų laikoma 
bendrai su Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba. Tarybų 
Sąjunga savo pareiškime 
sako, kad Saugumo Tary
boje “Vakarai” turi negin
čijamą daugumą ir kad Ta
ryba jau daugelį kartų 
pasirodė bejėgė užtarti 
“silpnąsias salis”.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė reikalauia, kad tuojau 
būtų sušaukta Jungtinių 
Tautų asamblėja, kurioje 
dalyvauja visų šalių atsto
vai. Tarybų Sąjunga pasi
tiki, kad asamblėja gali 
rimčiau pažiūrėti į “Angli

JAV intervencija 
ir jos lėšos

Washingtonas. — JAV 
marinų pasiuntimas į Liba
ną jau kainavo šaliai $200,- 
000,000. Su tuo susiejusi 
pagalba Turkijai, Jordanui, 
Izraeliui ir užlaikymui ang
lų armijos Jordane. Bend
rai susidaro iki $500,000,- 
000 išlaidų.

Tai dar tik pradžia, nes 
JAV savo karines jėgas, dar 
vis tebedidina. Numatoma, 
kad greitoje ateityje Tur
kijai reikės suteikti ginklu 
ir kitokios pagalbos už 
$300,000,000, Pakistanui už 
$100,000,000 ir Libano val
džiai už $115,000,000.

TSRS PAKARTOJO 
RAMUMO PASIŪLYMĄ

Londonas. — Maskvos ra
dijas vėl pakartojo, kad lai
kas Vakarams baigti ato
miniu bombų bandymus. 
Radijas sakė, kad kada 
TSRS ir Vakarų specialis
tai susirinkę G e n e v o j e 
svarsto taikos gerovei klau
simus, tai Vakarų valdžios 
su didele, paskuba atlieka 
atominių bombų bandymus.

ĮVYKIAI LIBANE 
IR SIRIJOJE

Beirutas. — Jungtinės 
Valstijos vis daugiau armi
jos iškelia į Libaną. Dabar 
prisiuntė daug tankų. Nau
jai išrinktas Libano prezi
dentas Shehabas sako, kad 
užsienio armija iš Libano 
turi pasitraukti.

Sirija uždarė savo sieną 
su Jordanu ir pasienyje pa
statė karo jėgas.

Į Bagdadą, Irakan, atvy
ko Tarybų Sąjungos amba
sadorius Zaicevas.

Roma. — Anglijos ir 
Amerikos interven ei j a į 
arabų šalis jau padarė Ita
lijai $160,000,0000 nuosto
lių. Turistai, kurie vasarą 
masiniai lankosi į Italiją, iš 
priežasties intervencijos 
susilaikė nuo to.

jos ir Jungtinių Valstiių in
tervenciją Viduriniuose Ry
tuose”.

Tarybų Sąjunga pakar
toja savo reikalavimą, kad 
taikos gerovei reikia, idant 
Anglija ir Jungtinės Vals
tijos tuojau atšauktų savo 
ginkluotas jėgas iš Libano 
ir Jordano.

Prezidentas Eisenhowe
ris tuojau atsakė į Tarybų 
Sąjungos notą. Jis sutinka, 
kad būtų sušaukta Jungti
nių Tautų asamblėja. Pre
zidentas sako, kad asamb
lėjai bus pateikta Jungtinių 
Valstijų rezoliucija, kurioje 
reikalauja sudaryti J. T. 
“saugos armiją Viduriniuo- • 
se Rytuose”.

Arabų šalys ir 
savanoriai

Maskva. — Chruščiovas, 
Tarybų Sąjungos nremje- 
ras, pareiškė, kad dabarti- 
n'u laiku nėra reikalo Vi
duriniuose Rytuose* laikyti 
užsienio armijas ir nerei
kalinga, kad ten vyktų sa
vanoriai. Jis sako, kad iš
kėlimas užsienio armijos 
daliniu ir vykimas, savano
rių reikėtų ten karą.

Chruščiovas taipgi nuro
dė, kad dar nežinia, kas bus 
ateityje arabų šalyse. Jis 
sako: jeigu užsienio impe
rialistai neatsisakys nuo 
karinės intervenciios, tai 
gali būti bus reikalingi sa
vanoriai arabų pagalbai.

IRANAS KELIA* 
PROTESTĄ

Teheranas. —Irano (Per
sijos) vyriausybė iteike 
protestą Irako respublikai. 
Protestuoja kam Irakas 
Persijos, užlaja pavadino 
Arabijos užlaja. Bet var* 
gi ai protestai ką paveiks, 
nes prie užlajos gyvena 
daug arabų. Persijos valdo
vai savo šalį ir patys ap
krikštijo Irano vardu, atsi
sakydami nuo Persijos var
do, kuriuomi ta šalis buvo 
žinoma per tūkstančius me
tų.

Tel Aviv. — Anglijos ka
ro lėktuvai nepaiso Izraelio 
protestu, jie nuolatos skren
da per Izraelį į Jordaną ir 
atgal.

Bagdadas. — Irako res
publikos. vyriausybė sako, 
kad dabar jai dar nereikia 
užsienio ginklų.

Montello, Mass.
Rugpiūč;o 7 d. mirė Ma

ry Markevičiene. žmona 
Frank Markevičiaus. Kū
nas pašarvotas Yakavonio 
Funeral Home. Bus palai
dota šeštadieni, rugp. 9 d., 
2 valandą popiet.

Žinią telefonu prąnešė 
Čereškienė.



fW

W 71 TCW LITHUANIANJu Al * 0 V JEl SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays.
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.,
under the Act of March 3, 1879.

Established April 5, 1911------------------------------- ROY MlZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00
Queens Co................ $10.00 per year
Queens Co........ $5 50 per six months

“Tiltas”
RUGPIŪČIO 2 DIENA Kultūriniame Lietuvių Cent

re buvo ženklyva diena — savotiška New Yorko lietuvių 
šventė: tą dieną čia buvo demonstruotas “Tiltas”!

Kas tas “Tiltas”? Tai meninis filmas, gamintas Lie
tuvoje 1956 metais. Tai bene pirmasis filmas, sukurtas 
pačių Lietuvos talentų—aktorių, režisierių, muzikų, dai
nininkų !

Nesakome, kad “Tiltas” — pasauliniu atžvilgiu bū
tų meno šedevras.. Ne! Čia rodytas “Tiltas”, pagaliau, 
buvo susiaurintas iki 16 milimetrų,; jis pritaikytas ro
dymui mažose svetainėse; pritaikytas mažiems apara
tams.

Rodant “Tiltą”, ne viskas “buvo tvarkoje” ir su 
akustika: kai kada dainos ir muzika, net ir kai kurių 
aktorių kalbos nebuvo pilnai aiškios, kaip tai būtų, jei 
filmas būtų rodomas reguliariam kino teatre su norma
lia aparatūra ir reguliariame ekrane.

Bet visa tai stebėtojams atrodė mažmožiu! Kiekvienas 
žiūrovas, visas jėgas sukoncentravęs, stebėjo filmą, jį 
suprato, juo gėrėjosi ir didžiavosi.

Tai buvo, kaip sakyta, kas tai nauja, didinga, mums 
labai svarbu, kadangi pirmą kartą mūsų gyvenime matė
me pačios mūsų tautos jėgomis sukurtą didžiulį, istori
nį, filminio meno veikalą!

Kiekvienas džiaugėsi, kiekvienas didžiavosi savo 
tautos, statančios socializmą, pirmąja kregžde, pirmuo
ju meniniu filmu!

TILTAS—simbolis. Jis vaizduoja lietuvių tautos pa
stangas pastatyti šalies ūkį, jis vaizduoja didžiausio lie
tuvių tautos priešo, vokiškojo fašisto, tikslus: sunaikinti 
viską ir lietuvių tautą pavergti. .

“Tiltas” pagamintas pagal rašytojo J. Dovydaičio 
tuo pavadinimu romaną.

Štai taiką mylinčioji mūsų tauta baigia per platoką 
upę statyti tiltą. Tiltas gražus—mielas akiai, labai nau
dingas įmonėms. Visi ruošiasi jo oficialiam atidarymui. 
Džiaugiasi inžinierius, džaugiasi darbininkai, tiltą pa
statę; džiaugiasi visi.

Deja... nelauktai, netikėtai pasalingas priešas, na
ciškas vokietis pradeda karą, paleidžia bombonešius ir 
jie tiltą sugriauna!..

Bet tai ne viskas! “Tiltas” vaizduoja žmones, jų 
nuotaikas, nusistatymą, pažiūras, veiklą po to, kai naciai 
užpuola Lietuvą. Bepig komunistams bei komjaunuoliams 
—jie žino, ką daryti: jie kovoja su priešu; tą patį daro 
sąmoningi darbininkai, biednuomenė.

Naciams parsidavę lietuviški išgamos, stoja tarnau
ti okupantui.

Bet kaip su “viduriu”? Kaip su padoria inteligenti
ja ir kitais padoriais, be politinės apšvietos žmonėmis? 
Jie blaškosi, jie neturi aiškios pozicijos; jie jaučiasi pa
čiupti kaž kokių baisių replių.

“Tiltas”, mūsų nuomone, labai gerai meniškai tai 
pavaizduoja ir duoda tinkamą išvadą.

ŠĮ FILMĄ reikėtų pademonstruoti kiekvienoje di
desnėje lietuvių kolonijoje Amerikoj.

Girdėjome, jog Ameriką pasiekė dar du ar trys ki
ti’meniniai filmai iš Lietuvos. Juos taipgi reikėtų juo 
greičiau pradėti rodyti.

“Tiltas”, mūsų nuomone, turi dar ir kitą simboliką: 
jis sieja, artina mus, užsienyje gyvenančius lietuvių 
tautos sūnus ir dukras, su mūsų tėvų kraštu, su Lietuva. 

Naudokimės šiuo tiltu!

Laisvi!
JAV APELIACIJŲ TEISMAS (US. Court of Ap- 

peals), New Yorke, išmetė šešiems komunistų veikėjams 
kaltinimus ir paliko juos laisvais.

Tais šešiais asmenimis yra: Alexander Trachten
berg, George Blake Charney, William Norman, Fred M, 
Fine, Sidney Stein ir James E. Jackson. Visi šeši 1956 
mętais buvo žemesniojo federalinio teismo nuteisti kalė
jimu ir piniginėmis pabaudomis už tai, būk jie nusižen
gę Smitho įstatymui, būk jie kalbėję ar rašę, kad Ame
rikos valdžia būtų nuversta jėga ir prievarta.

Remdamasis Aukščiausiojo Teismo sprendimu, šis 
apeliaciajų teismas—dviem balsais prieš vieną—pereiš- 
k'ė: valdžia neįrodė, kad šitie šeši asmenys . būtų šaukę 
žmones prie jėgos vartojimo valdžiai nuversti. Na, o 
kalbėti bei rašyti (teoretiškai) apie jėgos pavartojimą 
valdžiai nuversti, einant Aukščiausio Teismo sprendimu, 
galima ir už tai asmens negalima bausti. Bausti galima 
tik tada, jei asmuo ragintų žmones dabar imti ginklą ir 
ęiti valdžią nuversti.

Gerai, kad aukščiausias, teismas ir šis apeliacijų 
teismas padarė tokius nuosprendžius.

> Atsižiūrint į šį sprendimą, darosi aišku, kiek daug 
žmonių (komunistų) nekaltai sėdėjo kalėjimuose! O du 
jų — Winston ir Green — dar vis tebėra kalėjimuose! 
■’*” Juos reikėtų kuo greičiausia paleisti!

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50
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Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D.

BE ŽINOJIMO IR 
IŠMINTIES NIEKUR 
NENUVAŽIUOSI

Chicagos kunigų Drauge 
(liepos 31 1.) Bol. Lukoše
vičius filosofuoja apie žmo
gaus paskirtį ir gyvenimo 
kelius. Jis stato tokį klau
simą: kas atsitinka su žmo
nėmis, “kai jie nebeina 
nuolatinės pažangos keliu, 
nebesiekia būti pilnutiniais 
ir visais atžvilgiais išsilavi
nusiais žmonėmis ir nebesi- 
savina tai, kas praeityje 
gero pasiekta?”

Pasakysime: blogai su to
kiais žmonėmis. Jie atsilie
ka nuo gyvenimo ir paskęs
ta tamsoje.

Ypač šiais atominės ga
dynės laikais be žinojimo ir 
išminties niekur nebenuva
žiuosi. Deja, kaip tik to
kiais nuo pažangos atsiliku
siais žmonėmis ba ž n y č i a 
stengiasi savo parapijomis 
išlaikyti. Vieton siekti ži
nojimo ir išminties, kuni
gai sušilę savo parapijo- 
n a m s perša poterius ir 
prietarus.

BAŽNYČIA, TIKĖJIMAS 
IR TAIKOS REIKALAS

Brooklyno pranciškonų I 
Darbininkas (liepos 29 d.) 
po antrašte “Metropolitas 
bolševikų tarnyboje” rašo:

“Maskvos metropolitas Ni
kolajus siūlo visų kraštų 
krikščionims siųsti savo atsto
vus j konferenciją ir pasisa
kyti prieš atominius ginklus, 
juos pasmerkti.“

Juk tai labai puikus pa
siūlymas, ar ne? Tačiau 
ką apie tai sako katalikų 

! bažnyčia? Vatikano radi
jas, pasak to paties Darbi
ninko, metropolitą išvadina 
bolševikų agentu ir liepia 
katalikams nieko bendro 
neturėti su tokia taikos 
konferencija. Radijas pa
tiekęs paties popiežiaus Pi
jaus XII pers e r g ė j i m ą 
prieš tokius “bolševikų są
mokslus.”

Tai be galo prasti pyra
gai. Dar kartą katalikų 
bažnyčia pastatoma labai

1863 metų sukilimo vadas Zigmas Sierakauskas
1863 m. Lietuvoje ir Len

kijoje nuolat augąs nepasi
tenkinimas carine p r i e- 
spauda įsiliepsnojo į aud
ringą valstiečių sukilimą. 
Vienu svarbiausių jo vadų 
bvo Zigmas Sierakauskas. 
1958 m. sukako 95 metai 
nuo jo mirties.

Kaipo karininkas.
Zigmas Sierakauskas bu

vo carinės Rusijos genera
linio štabo karininkas. 1848 
m., dar būdamas studentu, 
norėjo vykti į Vengriją, kur 
tuo laiku vyko revoliucija, 
ir stoti į sukilėlių gretas. 
Už tai caro valdžia Siera-, 
kauską ištrėmė kareiviauti 
į tolimą Orenburgą. Sugrį
žęs atgal į Peterburgą, Sie
rakauskas susidraugavo su 
pažangiausiu tuometinės 
Rusijos žmogumi — revo
liuciniu demokratu rašyto
ju N. G. Černiševskiu ir jo 
draugais. Iš jų jis išmoko 
mylėti liaudį ir pasiryžo vi
są gyvenimą paskirti Rusi
jos carizmo engiamų tautų' 
išvadavimui.

Sierakauskas Lietuvoje
Z. Sierakauską, gabų ka

rininką, Varšuvos sukilėlių 
komitetas paskyrė vado
vauti Lietuvos kovotojams.

1863 m. balandžio mėn. 
Sierakauskas nuvyko į,Kau

blogoje šivesoje. Ji prie-
šinga taikai. Ji pasmerkia 
net tuos kitų tikėjimų dva- 
sišikus, kurie siūlo konkre
čius žygius pašai i n i m u i 
atominio karo pavojaus. 
Vietoje karštai pasveikinti 
metropolitą Nikolajų, kata
likų bažnyčia jį išplūsta.

BIJO CHRUŠČIOVO IR 
NASSERIO

Menševikų Keleivis (lie
pos 30 d.) išsigandusiai ra
šo apie. Nikitą Chruščiovą 
ir Jungtinės Arabų Res
publikos prezidentą Nas- 
serį. Chruščiovas tikrai ga
lįs mus 'New Yorke aplan
kyti ir privirti daug košės.

O dar blogiau su Nasse- 
riu, nes jis norįs “pasigrobt 
Vidurinių Rytų aliejų.” 
Sunku net suprasti, kaip 
tas pakenktų Keleivio biz- 
niškiems interesams.

Jau nebe šiandien Kelei
vis diktatoriumi ir visaip 
kitaip pravardžiuoja Nas- 
s-eri. Gal K. redaktorius 
Sonda ką nors ir baisaus 
prieš tą arabų lyderį turi, 
sunku pasakyti. Būtų ge
rai, kad tai paskelbtu visam 
pasauliui.

VISUOMET Už
DARBININKŲ VIENYBĘ

Chicagis' Vilnis (liepos 
31 d.) rašo:

“Veži k ų (ty msteri ų) u n i j a 
sumanė sušaukti konferenciją 
liksiu suvienyti visus trans
porto darbininkus. Jei vieny
bę šiuo laiku ir nebūtų galima 
įvykdyti, tai pilnai galima su
sitarti del panaikinimo juris- 
dikcinių ginčų. Antra vertus, 
galima ir būtinai reikalinga 
organizuoti dar neorganizuo
tus transporto darbininkus.

“Tymsterių unijos preziden
tas James Hoffa tiki to plano 
praktiškumu — ir ne tik jis 
vienas. Mūrininkų unijos pre
zidentas Joseph Curran taip 
pat pasisakė už transporto 
darbininkų vienybę ir pilnai 
rencijai.

Mes rezoliutiškai stojame

jaunam žmogui, negalėtų 
tikti senyvam žmogui ar 

i kokiam invalidui, ištižėliui.
Paprastoje gyvenimo ei

goje mes nelaužome sau 
j galvos su kalorijom, su ba- 

Ga-'lausuota dieta, deja, net ir 
Dažniausiai

už naujus veiksmus ir žygius 
kuriuos planuoja tymsteriai 
marininkaj ir mašinistai. L... ( 
na snaudulio, gana apsileidi- su vitaminais.
mo. mes vaduojamos sotumo

ną, o iš ten į Šėtos miestelį 
ir, pasivadinęs Dolengos 
slapyvarde, ėmė organizuo
ti sukilėlių kariuomenę. Iš 
pradžių jo būrys buvo ne
didelis — 350 žmonių (rai
telių, šaulių ir dalgiais 
ginkluotų valstiečių. Bet 
būrys greit padidėjo. “Po 
dviejų savaičių aš turėjau 
du tūkstančius karių, o pra
ėjus dviem mėnesiams, aš 
būčiau turėjęs 10 tūkstan
čių kariuomenę”, — vėliau 
sakė Sierakauskas. Sukilė
liai — dalgininkai buvo ap
rengti pilkomis milinėmis, 
juodomis kepurėmis ir šikš
niniais diržais. Buvo pana
šūs į uniformuotus karei
vius. Komanduodavo lietu
viškai.
\ Balandžio mėn. 19 d. Sie
rakausko būrys išžygiavo 
iš Šėtos per Vadoklius ir 
Raguvą Anykščių link. 
Kaimuose, pro kuriuos su
kilėliai praeidavo, Siera
kauskas skelbė, kad bau
džiava ir visi mokesčiai 
ponams yra panaikinami, 
o Lietuva — iš vadu ta iš ca
ro valdžios, žmonės su 
džiaugsmo ašaromis sutik
davo , sukilėlius, gėlėmis 
barstė jiems kelią. Sukili
mas caro valdžią labai iš
gąsdino. Carinio generolo 
Ganeckio kariuomenė ėmė

SOTUMO ir ALKANUMO 
JAUSMAS

Žmogaus organizmas yra 
stebėtina, labai sudėtinga 
laboratorija, kurioje nuola- 
tai ir nenutrūkstamai vyks
ta gyvybiniai procesai. Tie 
procesai tokie svarbūs, kad 
būtinai reikia šį tą apie 
juos nusimanyti kiekvie
nam žmogui, idant jis suge
bėtų gyventi sveikai ir nau
dingai sau ir visuomnei.
' Jei žmogus turi tik men
ką supratimą apie savo kū
no fiziologiją, tai vargu to
kį ir gydyti. Vargu ir pa
čiam tokiam žmogui susi
vokti ir sveikatos ir nesvei
katos klausimų painiavoje. 
Ir čia pat pirma susidursi
me su mitybos problemo
mis.

Dabartiniame civilizuota
me pasauly taip daug dirb
tinumo, taip daug visokių 
gatavų, parengtų valgių, 
kurie visaip giriami ir siū
lomi, kad labai dažnai su
klaidina paprastą pilietį, o 
tatai blogai veikia jo svei
katą.

Mes turime gerai įsidė
mėti maitinimo normas. 
Turime gerai suprasti, kiek 
kurie valgiai bei maisto 
produktai turi bal t y m ų , 
angliavandenių ir riebalų, 
šalia vitaminų, mineralinių 
druskų ir vandens. Turime 
taipgi suprasti ir jų šilumi- 
yuę-kalorinę vertę.

Kiek kuris valgis turi ka
lorijų, netaip jau lengva 
susiorientuoti, nebent turi 
po ranka tam tyčia paga
mintą lentelę, kur nurody
ta įvairių maisto produktų 
sudėtis ir kalorinė vertė.

Jūs dažnai girdite apie 
balansuotą dietą. Labai es
minis dalykas. Ir neleng
vas pačiam nustatyti. Kas 
gali būti balansuota dieta 

vytis sukilėlius. Tada šie, 
pasidalinę į triskolonas, žy
giavo link Biržų skirtingais 
keliais. Vieną koloną vedė 
pats Sierakauskas, antrai— 
Kolyška, o trečią - Anta- 
nas Mackevičius. Visos jos guldė į Jokūbo ligoninę
turejo susitikti ties Medei- 
kių kaimu, Latvijos pasie
nyje.

Gegužės mėn. 7 d. Kolyš- 
kos būrys ties Gudiškių kai
mu susijungė su Sierakaus- 
keko būriu ir, apsistojęs 
tankiame miške, laukė tre
čiojo — Antano Mackevi
čiaus būrio. Čia sukilėlius 
užpuolė caro . kariuomenė. 
Sukilėliai keturias valandas 
narsiai kovėsi. Bet jie buvo 
blogai ginkluoti ir neatsi
laikė. Mūšyje Sierakauskas 
buvo sunkiai sužei s t a s. 
Draugai nugabeno jį į gre
timą dvarelį

Nelaisvėje
Skubantį į pagalbą Mac

kevičių Ganeckio kariuome
nė sumušė ties šniurkiš- 
kiais ir nustūmė prie Latvi
jos sienos. Svarbus mūšis 
buvo pralaimėtas. Naktį ca
ro kariuomenė apsupo dva
relį, kuriame beveik be są
monės gulėjo sužeistas su
kilėlių vadas. Nors gydyto
jas prašė neliesti jo, kol 
bent kiek apgis pavojinga 
žaizda, tačiau caro karei

jausmu, kurį sudaro pate
kęs į skrandį maistas. Va
duojamas alkanumo jaus
mu, kai trūksta viduriuose 
atitinkamo maisto mišinio.

Gali ir labai daug prisi
valgyti, prisikimšti sau vi
durius kokiu kam šąlu, bet 
kas iš to. Jausies tik apsun
kęs, atbukęs ir nepatenkin
tas. Jausi kokį slaptą alka- 
numą (hidden hunger). 
Tavo visas organizmas duos 
tau suprasti, kad valgio 
kiekis buvo didelis, bet jo 
kokybė menka, jo mitybinė 
vertė menka. Kodėl taip? 
Gi permažai gauni gyvuli
nių baltymų (proteinų), 
mineralų ir vitaminų, per
daug gauni gyvulinių rie
balų ir krakmolų, saldymų, 
o permažai augalinių alie-Į 
jų — kukurūzų, medvilnės, 
sėmenų aliejų (Wesson oil, 
Dextola). Dėl šito trūku
mo eini senyn ir silpnyn. 
Įsidėmėk visa tai, kol ne- 
pervėlu.

ŠYPSENOS
SMARKUS
KANDIDATAS

I

Politikierius klausia far
mer io:

“O kaip jums patiko ma- Į 
no prakalba apie žemės 
ūkio padėtį?”

Farmerys:
“Prakalba nebloga, bet 

vienos dienos lietus duotų 
mums daug daugiau gero, 
negu jūsų prakalba”.

REIKIA, KAD VYRAS 
NESUŽINOTŲ

Viena ponia nuvyko Grai- 
kijon ir prie senovės kolo
nos griuvėsių norėjo nusi
traukti paveikslą. Ji atsi
stojo prie griuvėsių ir sa
ko tam, kuris traukia pa
veikslus:

“Būk toks geras, žiūrėk, 
kad į paveikslą nepatektų 
mano automobilis. Vyras 
pamanys, kad aš įvažiavau 
į šitą koloną”.

Ottawa. — Kanada įsi
leis dar 1,100 vengrų pabė
gėlių.

viai nepaisė, Gegužės mėn. 
12 d. generolas Ganeckis 
triumfuodamas įžygiavo į 
Vilnių su būriu belaisvių, 
kurių priešakyje buvo ve
žamas Sierakauskas. Jį pa- 

(prie Lenino aikštės, kur 
dabar yra I-ji Vilniaus li
goninė) ir apstatė sargyba.

Vilniaus sukilėliai nuta
rė surengti Sierakausko 
pabėgimą. Persirengęs ka
reiviu, jis turėjo išeiti iš li
goninės ir išvažiuoti į už
sienį. Bet Sierakauskas bu
vo labai silpnas ir pabėgti 
nepajėgė.

Ant kartuvių
Tuo .laiku caras paskyrė 

Lietuvai naują generalgu
bernatorių Muravjovą, pik
čiausią liaudies priešą. Jis 
su didžiausiu žiaurumu nu
slopino sukilimą. Daug su
kilėlių’ buvo sušaudyti ar 
pakarti. Ne veltui Muravjo
vas gavo niekingą Koriko 
pravardę.

Lukiškių aikštėje (dabar 
Lenino aikštė) Muravjovo 
įsakymu buvo pastatytos 
kartuvės. 1863 m. birželio 
27 d. prie jų atgabeno Sie
rakauską. Jis grūmėsi su 
budeliais, kalbėjo Ųpiinią.

Pasakojama, kad baus-

2 p.-Laisvč (Liberty)—Penkt, rugp. (August) 8, 1958

’CteveTand, OGo
Amerikos žmones ieškot^ 
būdų išmokti rusų kalbą
Praeitą žiemą turtinges

niais žmonėmis apgyventa
me Clevelando priemiestyje 
Lakewood tėvai susiorgani
zavo į taip vadinamą “Lake
wood Foundation” ir jau 
pora savaičių atgal gavo 
valdžios leidimą gyvuoti 
kaipo pelno nedaranti drau
gija. Išrinko 3 trustistus, 
kurie ves tos organizacijos 
reikalus. Tos pasiturinčių 
tėvų organizacijos Lake
wood Foundation tikslas 
bus lavinti jų vaikus rusų 
kalbos, pradedant nuo še- 
šerių metų amžiaus.. Bus 
duodami ir kiti kursai.

Šr mokykla bus atdara 
tik tuomet, kada viešosios 
mokyklos bus uždarytos: 
vasaros metu ir vakarais, 
kad nepakenkus viešosioms 
mokykloms ir kad jų vaikai 
galėtų lankyti jas.

Lakewood Foundation 
mokykla pradėjo pamokas 
tuojau,, kai viešosios mo-> 
kyklos užsidarė vasaros seJ 
zonui, su 8 mokiniais, o da’ 
bar jau turi apie 150. Pa
mokos yra duodamos Lake
wood Bibliotekos patalpose. 
Mokiniai moka po 50 centų 
už mokslo valandą, paden
gimui mokytojų algų ir ki
toms išlaidoms. Dabar turi 
2 mokytojus. Vėliau pradės 
mokyti ir suaugusius įvai
riose temose.

J. N. S.

Lawrence, Mass.
Įvairios žinios

Trijų vaikų motina, Bib
lijos pasekėja, mirė tik to
dėl, kad sulyg jos religinio 
įsitikinimo negalima priim
ti kitų kraujo. Daktarai 
bandė ją perkalbėti, įrodi
nėjo, kad tai nėra nuodėmė, 
bet neįtikino. Ji gyveno 
Haverhill, Mass.

Mirė Leona Bakanaus- 
kienė, seniau gyvenusi Ha
verhill, Mass., o vėlesniu lai
ku Reading, Mass.. Gimusi 
Lietuvoje. Readinge Baka- 
nauskai turi valgių įstaigą 
(lunch). Teko pas juos ke
lis kartus būti, labai drau
giškai patarnauja. Velionė 
paliko vyrą ir anūkų. Lai 
jai būna lengva žemelė.

» •
Agowan Co. medžio išdir- 

bystės CIO darbininkai tu
rėjo gerą išvažiavimą. Va
žiavo dviemis dideliais bu- 
sais ir mašinomis, nes susi
rinko apie 100 žmonių. Dir
ba fen apie 60 darbininkų, 
bet jie dalyvavo su sav^r 
šeimomis. Važiavo net į 
Concord, N. H., apie 100. 
mylių. Išvažiavimo vieta5 
graži. Visi ten ilgai vaiši
nosi ir linksminosi.

S. Penkauskas

Beirutas. — Buvo mesta 
bomba tikslu užmušti prem
jerą Samį-es-Salhą. Jis išli
ko gyvas, bet kiti šeši žmo- 

’nės žuvo.

mės įvykdymo išvakarėse iš 
Peterburgo buvo gauta te
legrama, įsakanti palikti 
Sierakauską gyvą. Bet Mu
ravjovas tyčia jos neskaitė, 
kol bausmė nebuvo įvykdy
ta.

Taip žuvo vienas žymiau
sių 1863 m. sukilimo Lietu
voje vadų, žmogus, kurio 
vardą su pagarba mini lie
tuvių, rusų ir lenkų tautos. 
Juk jis kovojo už visų jų iį 
vadavimą iš caro ir dva# 
ninku jungo. •

R. JASAS



ATSIMINIMAI
*’ Straipsnis trečias

UŽPUOLIMAI 
ANT ŽYDŲ

Kaip visur, taip ir čia, 
Žeimelyje, visa p i r k 1 y b a 
radosi žydų rankose. Visoj 
toj apylinkėj tik Pašvitinio 
miestely buvo didelė bend
rovės krautuvė, kuri parda
vinėdavo pusėtinai stam
bias prekes ir net lengvą 
mašineriją ūkio reikalams, 
kaip tai, plūgus, sprandži- 
nines akėčias ir dvi-tris 
žagres ir 1.1.

Latvijoj tokių bendro vi
nių krautuvių buvo pilna. 
Kadangi Latvijoj kaimų 
nėra, o tik viensėdžiai, tai 
tokios krautuvės būdavo to
lokai viena nuo kitos, ir 
daugiausia jų būdavo prie 
didesnių kelių. Mat, tenai 
labai mažai yra ir mažų! 
miestelių.

Neapykanta prieš žydus l 
buvo jaučiama. Atsimenu, 
kad net pradinės mokyklos 
vadovėliuose žydai buvo pa
šiepiami, pajuokiami.

* Tai buvo Petro diena. į 
Žeimelyje tą dieną visuo-| 
met būna daug svieto. Taip 
pat privažiavo labai daug 
prekybininkų su Įvairiomis 
prekėmis: dalgiais, grėb
liais, šakėmis,, rateliais ir 
1.1. Kaip ir paprastai, 
žmonės po pamaldų visi j Į 
turgų. Vieni sueina su savo 
pažįstamais ir kalbasi, kiti 
perkasi sau reik alingus 
daiktus, treti ieško ko jiems 
reikalinga nusipirkti. Rodo
si, viskas einasi norrnališ- 
kai.

Bet štai prie vienos dide
lės krautuvės pasigirsta di
delis trenksmas. Kas tai iš
mušė didelį krautuvės lan
gą. To lango išmušimas— 
tai ženklas pradėti skerdy- 
nę. Tuojau prasidėjo mote
rų riksmas, dalgių žvangė- 
iįmas, puodų daužymas, ra

kandų laužymas, stalų su 
maistu ir prekėmis varty
mas, krautuvių langų dau
žymas. Kas bandė pasiprie
šinti, tas buvo sumuštas, 
sumintas be pasigailėjimo, 
be m iel aš i rdystės.

Mūšiui užsibaigus, turga
vietė atrodė kaip po didelės 
audros bei viesulo. Visur 
primėtyta, paskleista buvo 
gerų ir sulaužytų prekių, 
sugadintų ir primėtytų ant 
žemės valgomųjų produktų.

Kad būtų buvęs kas nors 
užmuštas, tai nesigirdėjo. 
Bet sužeistų tai buvo. Nuo
stolių padaryta nemažai. 
Įdomu buvo tai, kad ataka 
ant žydų buvo padaryta 
ne privačių apylinkės gy
ventojų, bet organizuotų 
chuliganų šaikos, nepažįsta
mos, atėjusios iš kitur.

Panaši ataka ant žydų bu
vo įvykdyta tą pačią vasa
rą atlaidų dieną ir Pašviti
nio miestely.

IŠVIJO ČIGONUS
Čigonų pas mus irgi bū

davo. Bet ne per daug. Jei 
kur nors krūmuose jie apsi
gyvendavo, tai ūkininkai 
įsakydavo piemenims saugo
ti mažus gyvuliukus, la
biausiai ėriukus. Retkar
čiais atklysdavo ir į kai
mus. Kaip tik čigonai kai
me pasirodydavo, tai žinia 
tuoj per kaimą pereidavo su 
pašarga: “Saugok i tės, či ge
nai kaime.”

Sykį į mūsų kaimeli at
vyko čigonai. Ir jau buvo 
prie v akarė. Prašėsi pas 
kaimiečius priimti j uos 
nakvynėn, bet niekas nepri
ėmė. Šalia kaimo gyveno 
našlė su mažais vaikais. Či
gonai sustojo pas ją, apsi
žiūrėjo, kad ji vyro neturi, 
ir be ceremonijų rengėsi 
nakvoti. Moteris pasiuntė 
vaiką į kaimą, prašydama 

pagalbos apsiginti nuo čigo
nų. Kaimo vyrai suėję čigo
nus išvarė.

Kaip žinoma, čigonai la
bai mėgdavo maininkauti 
arkliais su kaimiečiais. Ir 
kaimiečiai žinodavo, kad 
mainais gautas arklys nuo 
čigono yra niekam tikęs. 
Jie juokaudavo, sakydami: 
“Duok čigonui galvą, skūrą 
ir kaulus, o kojas pats čigo
nas prisidės.” Rodosi apie 
tai visi turėjo žinoti, tačiau 
atsirasdavo m and r u olių, 
kurie manydavo čigonu pa
sinaudoti. Buvo šitaip.

Trijų Karalių dieną Žei
melyje buvo atlaidai ir di
delis jomarkas. Ten buvo 
nemažai ir čigonų, kurie 
buvo prisirengę mainyti dr 
parduoti arklius. Jų prisi
rengimas toks: Jie paima 
paprastą arklį ir savo čigo
nišku bizūnu per pilvą taip 
smarkiai prikapoja nelai
mingą gyvulį, kad jis dreba 
savo kailyje iš skausmo. 
Kuomet jau arklys yra iš- 
treinintas, tuomet statomas 
turguj ir vedžiojamas. Či
gonas nuduoda, kad vos tik 
vali išlaikyti arkli ir kad 
arklys draskosi iš didelės 
energijos, smarkumo, ras- 
kažio, o tuo pat sykiu baks
teli arkliui į labiausi a i 
skaudamą vietą, kad tik 
arklys nenusiramintų.

Tokia demonstracija at
kreipia dėmesį tų, kuriem 
reikalingas yra arklys ir 
ieško gero arklio nusipirki
mui.

Tą dieną tokių “geru” 
arklių keletas buvo nupirk
ta. Suprantama, kas nusi
pirko arklį, sutikęs gerą 
draugą bei kaimyną pasigy
rė, kad jam pavyko nusi
pirkti labai gerą, smarkų 
arkli. Tai ant geros laimės 
einame įsigerti. Po įsigėri
mo, žinoma, visi nuėjo ap
žiūrėti tą “gerąjį” arklį. 

I Po čigoniško muštro ir po 
' d e m o n straci jos, “gerasis” 

arklys, pabuvęs valandą ki
tą ramiai, sustingo taip, 
kad vos galėjo paeiti. Su
prantama, “gerojo” arklio 
savininkui pasidarė sarma
ta prieš savo draugus apie 
pirkinio gerumą ir tuo pa
čiu sykiu jį ėmė piktumas, 
kad čigonas jį apgavo. Tuo
jau paaiškėjo, kad jis ne 
vienas buvo čigonų auka. 
Buvo jų ir daugiau čigonų 
apgautų. Tuoj susidarė 
apie trejetas tuzinų smar
kių vyrų ir metėsi į me
džioklę ant čigonų. Išrinko 
visus iš turgaus ir išvijo iš 
miestelio.

PAŠVENTINO 
DRABUŽIUS

Mūsų kaime pas ūkinin
ką tarnavo suaugusi mer
gina. Jinai jau buvo susi
rūpinusi, kad neliktų sen
mergė. Kaime . pasimaišė 
čigonė ir ji atkreipė dėmesį 
į merginą, kodėl ji neišteka. 
Žinoma, pirmiausia reikia 
pažiūrėti i delną ir patirti, 
kame priežastis. Suranda
ma, kad, jos nelaimei, kas 
tai užkerta kelią. Čigonė 
prižada merginai prašalin
ti nelabąjį iš kelio, bet ne
tikrai. Čigonė prižada, kad 
ji už 2 mėnesiu sugrįš. Ir 
jeigu dalykai per du mėne
siu nepasikeis, tai mergina 
turi surinkti ger i a u s i u s 
drabužius ir pašventinti. 
Dalykai nepasikeitė. Čigo
nė sugrįžo, išnešė drabužius 
paševntinti. Neužilgo po to 
jos gaspadorius išvažiavo 
Amerikon ir ją sykiu pasiė
mė. Drabužių pašventini
mas nebuvo veltui. Ignas

Washingtonas. — Daug 
generolų dalyvavo genero
lo C. L. Chenaulto laidotu
vėse.

Gdanskas. — Lenkijos 
laivų statybos fabrikai sta
to Tarybų Sąjungai 25 žve
jybos laivus po 500 tonų ir 
vieną 10,000 tonų.

žinios iš
Pabaltijo studentų 

dainų šventė
Neseniai iš Rygos — iš 

antrosios Pabaltijo studen
tų dainų šventės grižo mū
sų respublikos pasiuntiniai. 
Daugiau kaip pusantro 
tūkstančio Vilniaus, Kau
no, Šiaulių studentų daly
vavo šioje puikioje drau
gystės šventėje. Čia jie su
sitiko ne tik su broliškųjų 
Latvijos ir Estijos respub
likų studentais, bet ir su 
kitų broliškųjų respublikų 
— Ukrainos, Baltarusijos, 
Karelijos ATSR, Maskvos 
ir Lėni n g r a d o pasiunti
niais.

Lietuvos jungtinis šokių kolektyvas 
studentų šventėj atlieka ‘'Kepurinę."

Įdomi ir įvairi buvo stu
dentų šventės programa. 
Neužmirštamą įspūdį pali
ko eisena su fakelais pa
puoštomis Rygos gatvėmis, 
draugystės laužas ant Dau
guvos kranto. Dainos ir 
šokio šventės.

Po studentų šventės už
darymo visi jos dalyviai nu
važiavo į vaizdingą Latvi
jos kampelį — Siguldą, kur 
įvyko senovinės latvių liau
dies šventės Lygo insceniza
cija.

Lietuvos
Druskininkų kurorte

“Žaliasis miestas”—taip 
nuo seno vadinami Druski
ninkai. Ir ne veltui. Prieš 
120 metų įsikūręs Druski
ninkų kurortas paskendęs 
amžinai žaliuojančiame pu
šyne. Tarybinės valdžios 
metais jis išaugo į visasą
junginio masto kurortą. Į 
Druskininkus kasmet atva
žiuoja gydytis ir ilsėtis 
tūkstančiai žmonių iš visos 
plačiosios Tarybų Sąjungos 
kampelių.

Kurorte yra penkios sa
natorijos suaugusiems ir 
viena vaikams, vieneri po
ilsio namai, kurortinė poli
klinika, purvo gydykla ir 
g y d o m o s i os fizkultūros 
parkas. Dauguma sanato
rijų ir poilsio namų veikia 
ištisus metus. Čia dirba 
apie šimtas gydytojų ir du 
šimtai medicinos seserų.

Šiais metais Druskinin
kuose iš viso gydysis ir il
sėsi iki 17,000 žmonių.

Druskininkų sanatorijos “Vil
nius” poilsiautojos — Skuodo 
rajono “Narvydžių” kolūkio 
galvijų fermos vedėja Petro
nėlė ViČiulicnė, apdovanota 
medaliu “Už pasižymėjimą 
darbe,’ ir Krasnojarsko krašto 
Širinskio raj. taryb. ūkio 
“Oziorny” veršelių augintoja 

Marija Barašova.

Skaitytojų Balsai
PECKELIAI!

Keleivy liepos 30-os lai
doje rašo: “Kruščiovas jau 
New Yorke. Jo apsaugai 
keli tūkstančiai slaptos ir 
uniformuotos policijos ap
statyta per kelis blokus 
apie Suvienytų Tautų na
mą”.

Imu vietinį amerikonišką 
laikraštį ir nieko panašaus 
nesimato. Vienoje vietoje 
užtinku, kur Eisenhoweris 
proponuoja, kad viršūnės 
keturių didžiųjų būtų su
šauktos kur nors Europoje, 
bet apie Chruščiovo buvi
mą New Yorke' ir apie jo 
apsaugą nieko nėra. Ma
nau, kad gal vietinis laik
raštis nespėjo įdėti. Išėjęs 
pasiimu New Yorko laik
raštį, bet ir ten nieko tokio 
nematyt. Kitą rytą ateina 
Naujienos. Žiūriu, ten irgi 
apie tą patį rašo ir taip pat. 
Pamislinau sau, ak, jūs 
biaurūs peckeliai!

Keleivio - Naujienų pec
keliai pasistato save ne tik 
“pranašais”, bet ir mela
giais pirmos klasės. Argi 
ne juokinga: Kruščiovas 
Europoje, Rusijoje, o New 
Y orko miestas šiaurės 
Amerikoje, bet New Yorko 
miesto valdžia laiko suma- 
bilizovus tūkstančius viešos 
ir slaptos policijos. Chruš
čiovo apsaugai! Tai kur nu
dardėjo Keleivio ir Naujie
nų peckeliai!

Tai matot, kaip jie savo 
skaitytojus melais maitina.

Dzūko Vaikas

Charleston, W. Va. —Mi- 
| rė William Blizzard, sulau
kęs 65 metų. Jis buvo mai- 
nierių unijos veikėjas.

Praga. — Čekoslovakijos 
armijos štabo viršininku 
bus generolas Rytiras. Jis 
pakeitė buvusį generolą 
Kratečvilį.

M i kr omegas

Žiūrint pro mano akinius
Iš LIETUVOS ISTORIJOS

Lietuva, kaip Rusija, Vo
kietija, Italija ir kitos Eu
ropos valstybės, irgi išgyve
no savo “augimo skaus
mus.” Jų kunigaikščiai bei 
generolai vedė tarpusavio 
kovas dėl galios ir didybės. 
Toj brolžudingoj kovoj ilgai 
murdėsi ir vietiniai lietuvių 
valdovai, kol iš to chaoso iš
sikristalizavo pastovi cent
ralizuota valstybė.

Bene tik pirmuoju Lietu
vos didžiuoju kunigaikščiu 
ouvo pripažintas Algirdas, 
kurį iškėlė XIII-jo amžiaus 

įkylantis Lietuvos feodaliz
mas ir reikalas atsispirti 
prieš katalikiškųjų kryžiuo
čių puolimus. Algirdas su 
Kęstučiu sugyveno visai 
broliškai ir dėl valdžios ne- 
sikivirčijo. Bet jam mirus 
(1377 m.), jo sūnus Jogai
la pradėjo “pūsti ešerį” ir 
niekinti savo dėdę Kęstutį. 
Jis darė suokalbius bei su
tartis prieš jį su lenkais ir 
k r y ž i u o č i ais, jis kurstė 
prieš jį žemaičius (1382 m. 
Jogaila slaptai užrašė že
maičius kryžiuočiams). Tas 
privedė prie karo. Jogaila 
1382 m. apgaulingai įsivi
liojo Kęstutį ir jo sūnų Vy
tautą į Krėvės pilį neva tai
kos reikalu ir ten juos įka
lino.

Pasmaugė Kęstutį
Jogailos įsakymu Kęstu- 

tos> ten buvo pasmaugtas, o 
yytautui pavyko pasprukti.

bėgo pas kryžiuočius ir 
’ su jų pagalba puldinėjo Lie

tuvą. Taika įvyko tik tada,

vybės savo armiją, kurią 
totoriai i gabalus sukapojo.

Galinga, bet nelietuviška!
Taip, tuo metu feodalinė 

Lietuva buvo didelė, galin
giausia valstybė visoje Eu
ropoje. Bet ji buvo nelie
tuviška ! Lietuviškasai ele
mentas joje buvo nedidelis, 
tautinis sąmoningumas silp
nas, todėl ir nepajėgė sveti
mųjų “suvirškinti.” Tokie 
slavu centrai, kaip Pskovas, 
Polockas, Vitebskas, Smo
lenskas, Kijevas, Volynė, 
Gomelis, Turovas, Brians- 
kas, Novgorodas - Sievers- 
k’as ir kiti — valdėsi savy- 
stoviai, kaip nepriklauso
moj kunigaikštystės, t i k 
ten buvo pasodinta didžiojo i 
Lietuvos kunigaikščio vieti
ninkas ir tie miestai mokėjo 
jam nustatytą donį. Kar
tais tie neva Lietuvos mies
tai atsisakydavo net Vytau
to karams savo kariuomenę 
duoti, o minėtieji kuni
gaikščio vietininkai surusė
davo greičiau, negu jų “pa
gonys” “sulietuvėdavo”!

Nestebėtina todėl, kad Vy
tautui mirus (1430 m.) vėl 
prasidėjo brolžudinga tar
pusavi Lietuvos kunigaikš
čių kova ir pati Lietuva, 
kaip nevienalytinė, hetero- 
geniška valstybė — pradėjo 
griūti! Pirmiausia pradėjo 
n i a u t i s už didžiojo kuni
gaikščio titulą Jogailos bro
lis Švitrigaila (Polocko Val
dovas) ir Vytauto brolis 
Žygimantas; ir ta kova tę
sėsi nuo 1432 iki 1440 me
tų—tik jau tarp kitų aspi
rantų. . " I ■ .. '

kai 1385 m. Jogaila vedė 
Lenkijos karalaitę Jadvygą, 
o Vytautas tapo didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu.

Didžiausios galybės Lietu
va- pasiekė Vytauto laikais, 
kai jos sienos nusitęsė nuo 
Baltios iki Juodųjų marių. 
Lietuviai pradėjo briautis 
į Rytus nuo XIII-jo amž. 
Tokios aktingos politikos 
laikėsi Algirdas ir Vytau
tas. Jie nominaliai valdė 
nemažas baltarusiu, ukrai- 
niečių ir rusų sritis.

Rusai tuo metu buvo nu
alinti pustrečio šimto metų 
dūravusios totorių vergijos 
ir Livonijos kardininkų or
dino puolimų. Tūlas slavų 
kunigaikštystes nukąri a v o 
ginklu, o kitos jų prisidėjo 
prie Lietuvos pačios savai
me, j ieškodamos globos nuo 
totorių, kardininkų ir paga
liau nuo savų besikivirči
jančių kunigaikščių.

Ta kova prieš slavus ne 
visuomet buvo lietuviams 
sėkminga. Vytautas ne kar
tą darė puolimus rytuose 
susitaręs su totoriais, kaip 
talkininkais. Bet už tokias 
paslaugas reikėjo totoriams 
atsimokėti, Todėl Vytautas 
1399 m. sudarė didelę ka
riuomenę iš lietuvių, lenkų 
ir kryžiuočių bei kardinin
kų riterių ir ryžosi duoti to
toriams lemiamą smūgį. 
Bet prie Vorkslos upės toto
riai jo jungtinę kariuomenę 
taip sumušė, kad jis pats su 
keliais savo pagalbininkais 
vos tik nakčia galėjo pa
bėgti, palikdamas be vado

Tuo tarpu rusai sustiprėjo 
ir stengėsi nusikratyti toto
rių jungu. Jie pradėjo 
jungtis apie didžiąją Mask
vos kunigą ikštystę, kaip 
apie savo tautos kultūrinį 
centrą.

1380 m. didysis Maskvos 
kunigaikštis Dmitrijus Iva- 
novičius sutraukė didelę ru
sų kariuomenę prie, upės 
Dono, Kulikovo lauke, ir ga
lutinai sutriuškino Aukso 
Ordos jėgas. Jogailos veda
ma lietuvių-lenkų kariuo
menė ėjo Ordos chanui Ma
ma ju j padėti, bet nespėjo 
pasiekti nei kovos lauko, 
kai rusai totorius sumušė. 
Tuo patim metu, Jogailos 
vietininkai slavu žemėse 
(Algirdo sūnus Andrius ir 
Dmitrijus su savo kariuo
menėm) — kariavo rusų 
pusėje prieš totorius.

Žalgirio mūšis
Bene tik pažangiausias 

žingsnis XV-jo amž. pra
džioje buvo padaryta, tai le
miamas sunaikinimas kry
žiuočių galios 1410 m. 
prie Žalgirio. Buvo sutelk
ta didelė jungtinė kariuo
menė iš lietuvių, lenkų, uk
rainiečių ir baltarusių (da
lyvavo net ir totorių dali
niai). Nominaliu jos vadu 
buvo Lenkijos karalius Jo
gaila, bet karinėms operaci
joms vadovavo Vytautas. 
Kryžiuočių galybė buvo su
triuškinta, o sekamais me
tai Tarūnėje pasirašyta tai
kos sutartis.

Nors kryžiuočiai prie Žal
girio ir buvo sumušti, bet 
tasai kovos laimėjimas buvo 
nepilnai išnaudotas. Po ko
vos Jogaila, kaip nepataiso
mas davatka, vietoj kad vi
jus išblaškytus kryžiuočius, 

įsakė visiems melstis, dėko
ti dievui už pergalę ir laido
ti užmuštus karius — savus 
ir svetimus.

Tos egzekvijos ir pakasy
nos dūravo keturias dienas. 
Tai davė progos kryžiuo
čiams subėgti į savo sosti
nės Marienburgo pilį ir ten 
įsitvirtinti. O kai jau paga
liau pergalingoji kariuome
nė pasiekė Marienburggą ir 
jį apsiautė — jau buvo per-, 
vėlu! Ištupėjusi du mėne
siu prie tvirtovėst sienų, ne
tekusi maisto ir pradėjusi 
tarp savęs niautis, -— jung
tinė kariuomenė turėjo 
grįžti be lamikio. To kry
žiuočiai tik ir laukė.

Tarūnės taikos derybos 
buvo labai blogai pravestos. 
Spiriant Romos popiežiui ir 
Vokietijos karaliui Zigman
tui, kryžiuočiams buvo pa
likta visos žemės, kurias jie 
buvo išplėšę iš lietuvių ir 
lenkų. Lenkai paliko jiems 
Pamarį, o lietuviai Žemai
čius ir vakarinę savo sritį 
su Karaliaučium, Klaipėda, 
Tilže ir kitais tos apylinkės 
miestais!

Kryžiuočiai tik turėjo su
mokėti 100,000 kapų grašių 
karo, išlaidų. Jeigu tuo me
tu būtų buvę atimta iš kry. 
žiuočių minėtoji Lietuvos 
vakarų sritis, neabejotina, 
kad ji ir šiandien būtų lie
tuviška . . .

Ordinas vęl atsigavo
Po Žalgirio kovos, ir jam 

ganh palankių taikos sąly
gų, kryžiuočių , ordinas ir 
vėl atsigavo. Vakarų ir po
piežiaus remiamas jis vėl 
pradėjo puldinėtr Lietuvos 
pasienį. Tie puldinėjimai 
1414 m. išaugo į tikrą karą, 
kurį lietuviai laimėjo. 1422 

m. popiežius ir vėl buvo su
kurstęs kryžiuočius prieš 
lietuvius ir lenkus. Pralai
mėjęs šį paskutinį prieš lie
tuvius karą, ordinas turėjo 
visiems laikams atsisakyti 
nuo Žemaičių, Liet u v o s 
naudai. Tačiau Klaipėdos 
kraštas ir visa Karaliau- 
liaučiaus sritis vistiek buvo 
palikta ordino globai, nes 
Vytautas ir Jogaila, kaip 
nuolankūs Romos vasalai, 
aklai pildė popiežiaus įsaky
mus ... O popiežius elgėsi 
gudriai! Lietuvos TSR Is
torija (pusi. 142) sako:

“Norėdamas apginti ordi
ną nuo Lietuvos ir Lenkijos 
teisėtų reikalavimų ir pa
traukti į savo pusę tų kraš
tų valdovus, popiežius krei
pė jų dėmesį į Rytus ir 
kurstė juos prieš rusų že
mes. Tokiais tikslais popie
žius Jonas XIII 1415 m. ir 
paskui Martynas V 1418 m. 
paskyrė Jogailą ir Vytautą 
generalvikarais Novgorodu i 
ir Pskovui. Tokiu būdu jis 
norėjo ne tik nukreipti Lie
tuvos feodalų dėmesį į rusų 
žemes, bet ir padaryti juos 
savo agentais katalikybei 
platinti rusų žemėse.”

Kitaip sakant, popiežius 
padarė Jogailą su Vytautu 
lyg ir nekryžiuočių ordino 
komtūrais, kad šie kardu ir 
ugnim meštų katalikizmą į 
stačiatikių - pra v o s 1 a v ų 
kraštus, o savo žemes, pa
liktų kryžiuočiams!

Tai va kaip popiežius pa
sitarnavo Lietuvai ir lietu
viams! \

Akli valdovai
1454 m. kilo tarp Lenki

jos ir kryžiuočių ordino ka
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ras, trukęs 13 metų. Kry
žiuočiai karą prakišo ir len
kai atsiėmė Pamarį, Gdans
ką ir kitas savo žemes. Len
kai buvo kvietę ir lietuvius 
prie šio karo prisidėti, atsi
imti ir savo žemes, bet Lie
tuvos vyriausybė atsisakė. 
Čia buvo praleista auksinė 
proga atsiimti iš kryžiuočių 
visą “Mažąją Lietuvą” su 
Karaliaučium ir Klaipėda!

Atrodo, jog Lietuvos feo- 
dališkiems valdovams tuo 
metu labiau rūpėjo vesti in- 
trygas su Novgorodo ir toto
rių Aukso Orda prieš Mask
vos kunigaikštystę, negu 
artimesni, savi re i k a 1 a i. 
Svetimas Smolenskas ar Ki
jevas jiems apėjo daugiau, 
negu sava žemė!

Tačiau XV-jo amž. pas
kutinio d e š i m tmečio pra
džioje daugelis slavų mies
tų ir žemių atiteko Mask
vos kunigaikštystei. 1500 
m. Maskvai pasidavė Nov
gorodas -Sieverskas, Černi
govas, Pskovas ir kiti dideli 
miestai. 1514 m. rusai at
siėmė Smolenską, kurį Vy
tautas buvo už k a r i a v ę s 
1404 metais. Smolenskas 
rusams buvo labai svar
bus centras ne tik pramonės 
ir prekybos atžvilgiu, bet ir 
kaip mil i tarinis punktas. ,

Čia visai tinka prisiminti 
pasakėčią apie godų šunį, 
kuris bėgdamas lieptu pa
matė “kitą šunį” vandenyje 
—ir puolė aną, kad atimti1 
iš jo kaulą. Rezultatas bu
vo tokis — prarado savąjį 
kaulą ir negavo svetimojo! 
Iš to seka moralas — ne
geisk svetimo ir neprarask* 
savo! .

K



EUGENIJA' TAUTKAITĖ New Jersey naujienosTakais takeliais į didį kelią
(Tąsa)

Už miesto ribų mane dažniausiai 
pasitikdavo Karolis — padėdavo nešti 
produktus ,o kartais Juozas. Buvome su
sitarę, kad Juozas, eidamas i “ministe
riją, ” nupirks duonos, ir aš paruošda- 
vau pusryčius visiems trims. Pietus gi 
gamindavome iš eilės; Abu mano drau
gai buvo už moters laisvę ir jokiu būdu 
nesutikdavo, kad aš juos aptarnaučiau.

Juozas Greifenbergeris neblogai mo
kėjo pagaminti valgį, ypač skaniai iškep
davo blynus. Jis vis didžiuodavosi, kad 
jo rankos n-e blogesnės už manąsias. Už
tat kai ateidavo Karolio eilė virti—būda
vo bėda; nors ji sir stengdavosi, jam la
bai nesisekdavo: tai pirštus nusisvilnda- 
vo, tai druskos nepagailėdavo, tai cuk
raus i kompotą pridėdavo tiek, kad net 
tiršta pasidarydavo, reikėdavo virintu 
vandeniu atmiešti. Mudu su Juozu pasi
juokdavome, o Karolis sakydavo, kad tą 
dieną jam apetitas pagerėja ,valgyt no
risi. Aš, žinoma, kartais iš ryto anks
čiau atsikeldavau ir padėdavau šį tą ap
ruošti.

Viena sekmadieni mūsų šlaite buvo su
šauktas Partijos Centro Komiteto ir 
profsąjungų darbuotojų bendras posėdis. 
J tą posėdį buvo atvykęs iš Joniškio Nor
kūnas, iš Kauno — J. Kubickis, Juozas 
Greifenbergeris, iš Rokiškio kalėjimo pa
bėgęs Antanas Stasiūnas, buvo ir K. Di
džiulis. Man buvo pavesta eiti sargybi
nio pareigas, kad kas neužkluptų. Ant 
pievelės paklojau staltiesę .paruošiau už
kandį, padėjau duonos, keletą butelių 
alaus, o vyno bonkas pripyliau kompoto 
skystimo. Posėdžiauti sekėsi gerai, tik į 
pabaigą užklupo gėles renką vaikai ir 
žiopsojo į vyrus, geriančius “vyną.” Man 
vos pavyko juos nuvilioti toliau nuo tos 
vietos.

Karolis ir Juozas buvo nepaprastai pa
tenkinti tuo mūsų butu. Čia jie galėdavo 
kiekvieną dieną maudytis, šiek tiek pasi
kaitinti saulėje ir ilgiau pabūti ore prie 
Neries ar kur nors šlaito paunksnyje. 
Jie per tą laiką pasitaisė, nudegė saulėje, 
visada būdavo puikiai'nusiteikę, o ir dar
bas gerai sekėsi.

DIDELIS RŪPESTIS
lOrclis Požėla labai rūpinosi dėl nau

josios apsaustuvės įrengimo ir literatū
ros spausdinimo. Be spaudos dirbti buvo 
neįmanoma . Laikinai buvome atsigabe
nę šapirografą ir atsišaukimus spausdi
nome čia pat, mūsų kambaryje. Bet rei
kėjo kaip galima greičiau sutvarkyti “Tie
sos spausdinimą. Teko vėl organizuoti 
tą darbą užsienyje. Tai buvo pavesta 
Anskaičiui (Žalioniui-Pranskui), ką tik 
paleistam iš kalėjimo.

Karolis vis tiek negalėjo negalvoti apie 
savą, Čia pat esančią spaustuvę. Tam 
reikalui trūko pinigų. Karolis nutarė, 
kad reikia atsiinti pinigus iš senų sko- 
Ininkų. Jis atsiminė, akd tarybiniais 
motais (1919) Šiauliuose daktaras Avi
žonis buvo sveikatos apsaugos skyriaus 
vedėjas. Karolio nuomone, jis turėjo ir 
valdiškų pinigų, tik nežinia kiek. Nuta
rė, kad reikia pamėginti kreiptis į jį, ir 
pašiūlė, tą reikalą atlikti man. Sutikau.

Nuėau pas akiii daktarą Avižonį, užsi
rašiau priėmimo kambaryje. Kažkokia 
kita gydytoja norėjo apžiūrėti mano akis, 
bet aš pasipriešinau, sakydama,‘ kad atė- 
jau pas daktarą Avižonį. Pagal'au pate
kau į kabinetą ir, sesutei nusigręžus, 
skubiai pakišau daktarui raštelį. Jis, nie
ko nesuprasdamas, žvilgterėjo į mane ir, 
nusiėmęs mediciniškus akinius, pradėjo 
ska’tyti. Kai sesutė išėjo iš kambario, 
paaiškinau jam, kok9 čia reikalas. Jis 
DbN nusigando, net rankos jam pradėjo 
drebėti, bet netrukus susivaldęs pasakė 
dabar neturįs su savim pinigų ir prašė 
ateiti kitą kartą. Dar pridūrė, kad ne
galės iš karto atiduot* visų, mokės dali
mis.

Grįžusi namo, labai nudžiuginau Karo
lį, Juozą ir kitus draugus. Jie suprato, 
kad, matyt, pas daktarą būta nemažos 
Sumos, jei jis ruošėsi mokėti dalimis. 
Paskirtą dieną nuėjau vėl pas Avižonį, 
j*s įdėjo į voką pinigus ir, nė žodžio ne
taręs, skubiai išleido mane pro duris. 
Neatsimenu, kokią gavome sumą, bet tai 

‘buvo didelė parama partijai. Kas toliau 
ėjo paimti iš Avižonio skolos, nežinau, 
ne9 patekau į kalėjimą. Rodos, kad dar 
buvo nuėjus* Emilija Šimkaitė, bet ją 
Avižopienė išvarė.

Sunki padėtis buvo ir su komjaunimo

spaustuve. Ji jau buvo beveik suorgani
zuota, ir šriftas surinktas, bet žlugo dar 
nė nepradėjusi veikti.

Kauno kalėjime tada sėdėjo LKJS CB 
narys Borisas (Rozenfeldas), kuris vai
dino didelį kankinį ir didvyrį, o pasirodė, 
kad žvalgyboje mušama9 jis išdavė mūsų 
spaustuvę.

Juozas Greifenbergeris ,nors jau ofici
aliai nebedirbo komjaunime, bet visada 
mums padėdavo. Daug metų d*rbęs kom
jaunimo darbą, negalėjo atitrūkti nuo jo. 
Susitarėme pakalbėti su mūsų komjau
nuoliais spaustuvininkais ir pradėti vėl 
pamažu ruošti naują, nedidelę spaustuvė- 
lę, kurioje galim'a būtų nors atsišaukimus 
spausd’nti ,nes mūsų opalografas sugedo 
(matyt, nudilo viršutinis stiklo sluoks
nis, nes nebeimdavo raidžių), o šapiro- 
grafu buvo sunku daug atspausdinti.

Vieną kartą, mums bespausdinant ša- 
pirografu atsišaukimus, staiga į kambarį 
įėjo buto še*mininkė. Mes visi kiek sumi
šome. Aš greit užmečiau ant šapirogra- 
fo popierių ir, pastebėjusi, kad ji artina
si prie manęs, ėmiau ir atsisėdau ant jo, 
plačiu plisuotu sijonu uždengdama jo 
galus. Karolis *r Juozas pamatė, kad aš 
sėdžiu labai nepatenkinta savo padėtimi. 
Negalėdami susilaikyti nesijuokę, jie iš
ėjo Į sodą.

Šeimininkė keletą minučių kalbėjos* su 
manimi, o paskui Juozas, įkišęs galvą pro 
atvirą langą, paprašė ją pasakyti, kaip 
vadinasi žydėjusios darželyje gėlės. Ji 
išskubėjo į sodą, ir aš greita* ėmiau tvar
kytis, bet sijonas jau buvo sugadintas. 
Juozas ir Karolis labai juokėsi, jie tą at
sitikimą visiems pasakojo kaip anekdotą, 
dar, žinoma, pagražindam*...

Po poros savaičių mes jau turėjome 
savo miniatūrinę komjaunimo Spaustuvė- 
lę. “Jaunąjį komunistą” spausdinome 
užsienyje, Tilžėje. Ne visada laimingai 
pasisekdavo pergabenti jį per sieną, todėl 
Karol’s Požėla negalėo nurimti be savos 
didesnės spaustuvės, visaip Stengėsi ją 
įsigyti. Mums pavyko šį tą pasiekti, bet, 
įkliuvus jam vėl į kalėjimą, viskas susi- 
trukdė.

“JAUNASIS DARBININKAS”
1922 metais Šiauliuose pradėjo eiti le

galus darbininkų la*kraštis “Darbininkų 
atstovas.” Oficialiai jis buvo Darbininkų 
profsąjungos ir Savivaldybių darbininkų 
frakcijos organas. Oficialiu redaktorium 
d’rbo Barbora Eidukevičienė. Prie “Dar
bininkų atstovo” kas mėnesį buvo leidžia
mas lapelis-priedas “Jaunasis dubinin
kas/ ’kur buvo rašoma daugiausia apie 
jaunųjų darbininkų sekcijas pr*e prof
sąjungų, apie jaunųjų darbininkų ir kai
mo jaunųjų proletarų reikalus. Pavyko 
išlepti tik du lapelius, nes “Darbininkų 
atstovą” tuoj uždarė. Ir ve Lietuvoje ne
buvo nė vieno legalaus darbin'*nkų laik
raščio.

(Bus daugiau)

Įvykusiam LDS Trecios 
Apskrities komiteto posė
dyje 3-čią rugpiūčio pada
ryta peržvalga apskrities ir 
kuopų darbo. Reikia pasa
kyti, kad nors lėtai, bet ei
name pirmyn.

Įdomu buvo girdėti LDS 
13-to seimo raportą, kurį 
davė drg. A. Skairius. Ga
lutinai sutikta suteikti pa
ramą apskrities kuopų de
legatam, kurių buvo viso 
11-ka, po $20 kiekvienam. 
Bus išmokėta apskrities 
metinėje konferencijoje, ir 
būtų malonu buvusius 13-jo 
seimo delegatus matyti. 
Konferenciją numa tomą 
laikyti kada nors lapkričio 
mėnesį.

Šiame susirinkime nusi
tarta rodyti iš Lietuvos ju
damus paveikslus, ir diena 
numatoma lapkričio 11-ta, 
jeigu bus susitarta su ypa- 
ta„ kuri turi filmus. Vieta 
bus pranešta vėliau.

Na, ir kuomet Brooklyno 
■ kuopos gavo po nemažą dalį 
| pelno nuo įvykusio drg. J. 
Į Weiss parengūno, tai rūpi
namasi, kad parėmus ir 
New Jersey kuopas, ir tam 
tikslui bus suruošta vaka
rienė. Kuopos, gavę tikie- 
tus, imkitės smarkaus dar
bo.

M. Radzionis, elizabethie- 
tis ir Laisvės skaitytojas, 
rimtai susirgo. Gaila gero 
ir nuoširdaus draugo ir 
gerų tikslų rėmėjo. Nuo sa
vęs ir jo draugų linkiu jam 
greito pasveikimo ir vėl da
lyvauti sveikųjų tarpe.

Drg. B. Makutėnienė iš 
Cranford, N. J.,. savo atos
togas praleido Kanadoje. 
Parvyko linksmutė, pilnai 
pasitenkinusi kanadie č i ų 
draugiškumu ir sakosi per 
ilgą laiką jų nepamiršianti.

Draugai Churliai leidžia 
savas atostogas savoje ūkė- 
je Pattenburg, N. J. Mat, 
jie dar galutinai nepersikė
lė ten gyventi. Jie tai pa
darys, kuomet K. Churlis 
išeis ant senatvės pensijos.

Arabijos šalys
Arabijos šalys — tai kraštas užburtas, — 
Aliejus-nafta tai jų auksas, jų turtas . . . 

Imperializmas suleido nagus — 
Kadagi bent galas tam vanagui bus?

Į seimą tautini suskrido arabai:
Nuo sosto ne vieną jau nuvertė stabą — 

Ir vanagui kirto gerai per nagus, — 
Išgąsdino vagis toks smūgis staigus...

Jungtinė arabų respublika auga,
Ne vieną pasevikina narį ir draugą . . .

Jau dreba iš baimės grobikas vagis,— 
Kada jam nagai apkapoti sugis . . .

Bet vanagas kilst pasipūtusį kuodą,— 
Pasiuto grūmot, kad jau duoda tai duoda!

Pamokys klusnumo visus arabus,— 
Neklaužadom driskiam, kaip lieps jis, 

/ taip bus!..

Išvertęs akis dėdė Samas riaumoja:
Libanas, Jordanas, Irakas—vistoja!..

Sugriaudė lėktuvai ir tankai, laivai, 
Jūreiviai, kareiviai, pabūklai, šarvai...

. Nustebo pasaulis: tas vanagas žvairas,— 
Ką drįs įsibriovęs jo kariškas vairas?

Nachalas vagis lenda kito daržan...
Argi S.N.O. nesudraus, kad jau gan!

Jonas Kaškaitis
1958. VII. 19

Naujai sukūrę šeimyninį 
gyvenimą draugai Muzike- 
vičiai, bayonniečiai, pilnai 
pasitenkinę. Juos teko ap
lankyti, ir jie gražiai įsikū
rę vienos šeimynos name.

Draugai Shimkai iš Ar
lington, N. J., pardavė nuo
savą namą. F. Shimkaus 
sveikata negerėja, bet bis- 
kutį, sakosi laškutyje, kurį 
aplaikiau, jaučiasi geriau. 
Priežodis sako: gauti ligą 
lengva, bet ją pagydyti sun
ku. Tad, būkite, drauge, 
pasiryžę ligą nugalėti, ir 
nepasiduokite nusiminimui.

Užuojauta draugam Be- 
čiam, elizabethiečiam. Jų 
krautuvė neprašytų “sve
čių” buvo apiplėšta. Mano 
supratimu, mažai ką laimė
jo, bet Bečiam visgi pada
ryta nuostolių. Ignas, turi 
smulkių valgomų daiktų 
krautuvę ir jau ilgokas lai
kas toje pačioje vietoje.

Kada tik susitinki pažįs
tamą ir užklausi apie dar
bą, dirbtuvėje, tai gauni 
greitai atsakymą, kad jau 
esu pensijonierius. Manau, 
jog mažai yra senų ateivių, 
kurie dar dirba. Didžiuma 
paleisti, arba patys pasiliuo- 
savo nuo darbo.
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Taip, vasara baigiasi. 
Mūsų valstijos gera pažan
gių lietuvių dalis turi įsigi
ję pajūriuose ar prie ežerų 
vasarnamius. Šiais laikais 
juos aplankyti sunku, netu
rint nuosavo karo. Juos 
sunku sutikti ir mieste, 

kuomet retkarčiais par- 
vyksta.

Bet tikimės, jie atsilan
kys busimajame parengi
me, kuomet bus rodomi ju- 
džiai iš Lietuvos, ir bendro
je. LDS kuopų vakarienėje.

Pilietis

Easton, Pa.
Liepos 27 d. mirė Blanche 

(Bronė) Blėkienė, po tė
vais Stankiūtė, ir tapo pa
laidota liepos 30 d. Į laido
tuves susirinko nepaprastai 
daug žmonių. Visi apgailes
tavo mirusios jaunos Bro
nės Blėkienės: Velionė ta
po palaidota laisvai..

Bronė Blėkienė gimė Lie- o
tuvoje, bet buvo užauginta 
Amerikoje. Jos tėvelis 
Stankus su vyriausia duk
terimi (dabartine Všvelni- 
kiene) atvyko Amerikon 
prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą. Kiek pagyvenęs Ameri
koje grįžo Lietuvon ir ma
nė ten apsigyventi. Bet 
jam parvykus į Lietuvą, 
mirė jo žmona. Turėdamas 
motiną, bandė su jos pagal
ba savo mažiukus užaugin
ti. Mat, Lietuvoje dar bu
vo likusios keturios jaunos 
dukterys. Bet, ant nelai
mės, mirė ir jo motina. Ta
da kitos išeities jam nebe
liko: pardavė viską, ką tu
rėjo, ir grįžo Amerikon su 
savimi atsiveždamas visas 
dukteris. Bronė Blėkienė 
buvo tik 8 metų mergaitė. 
Su tokia skaitlinga šeima 
Stankui ir čia buvo sunku 
gyventi, sunku buvo dar ir 
darbą susirasti. Vyriausia 
duktė Sofija dar irgi mažai 
ką galėjo pagelbėti tėvui. 
Bet tėvas jomis rūpinosi ir 
jos užaugo labai doros mer
gaitės, mylėjo organizuotai 
gyventi. Jos visos su kitais 
draugais tvėrė chorą ir pa
kvietė mane chorą vadovau
ti. Nors man daug trūko 
muzikos moksle, bet aš ban
džiau, kiek galėdamas, ir 
visos Stankiūtės chore 
dainavo. Ir šiandien aš dar 
negaliu pamiršti jų ir visų 
kitų buvusio choro draugų 
ir draugių. Dar ir šian
dien aš tebeturiu nuo choro 
gautas dovanas — auksinį 
žiedą ir rašomąją plunksną.

Šita miela draugė Bronė 
Stankiūtė (Blėkienė) prisi
dėjo prie choro ir kitų dar
bininkiškų organizacijų ir 
dalyvavo jų parengimuose. 
Velionė priklausė prie Lie
tuvių Darbininkų Susivie
nijimo 51 kuopos ir Lietu
vių Amerikos Piliečių Klu
bo. Gaila dar jaunos drau
gės, nes ji mirė vos tik su
laukus 56 metų. Paliko di
deliame nuliūdime sesutes, 
gimines ir draugus ir drau
ges. Paliko sesutės Sofija 
Švelnikienė, Viktorija Du- 
moha, Joseph! na Imgraben 
ir Helena Shack, taipgi dė
dė V. Stankus, Elzbieta 
Stankus ir kiti giminės.

Miela bronyte, ilsėkis am
žinai. L. Tilwick

Washingtonas. — Senato 
nariai 66 balsais prieš 14 
pasisakė už sud a r y m ą 
Jungtinių Tautų jėgų palai
kymui taikos Viduriniuose 
Rytuose.

ATLANTIC CITY, N. J.
Norintieji vietos atostogoms ar J 

pernakvoti, prašome užeiti pas 
mus. Del platesnių informacijų i, 
kreipkitės sekamu adresu: i,

P. & B. NAVALINSKAI
8 South Congress Ave. J

Atlantic City, N. J. !;

■(•76-80)!;

Cleveland, Ohio
Iš atsibuvusios meno ir 

Onų gegužinės
Oras buvo labai gražus, 

taipgi ir publika buvo gra
ži. Viskas pasisekė labai 
gerai, išskiriant tik vieną 
dalyką, tai nepasirodymą 
muzikantų. Tai buvo dide
lis nesmagumas publikai ir 
rengėjams, Piknike matės 
grupė jaunos įkartos daly
vių, kurie norėjo pasišokti 
ir smagiai laiką praleisti. 
Deja, jie buvo suvilti.

Mūsų menininkai davė 
dainų programą. Ir visos 
Onos dainavo. Nebuvo pro
gos pamatyti, kiek iš tikrų
jų Onų buvo, bet kur tik 
akį mečiau, visuomet patai
kiau į Oną. Kiek pastebė
jau, tai jų buvo apie 15. Bet 
dar apie 13 nedalyvavo pik
nike.

Nuoširdžiausia padėka 
visiems, kurie kuomi nors 
prisidėjo prie parengimo 
padarymo smagiu ir sėk
mingu. Komisija dėkoja 
draugams S. Kuzmickui ir 
P. Nemurai, kaipo meno 
grupės pirmininkams, už 
priėmimą Onų į savo gegu
žinę. A. R.

(Nnu Redakcijos: Atlei
site už korespondencijos su
trumpinimą. Taupome laik
raštyje vietą. Tikime, jog 
neįsižeis tie, kurių tiek 
daug jūs savo koresponden
cijoje paminėjote, bet mes 
neįdedame).

Shenandoah, Pa.
Atlankiau savo sesutę 

Oną Overailienę. Ji buvo 
smarkiai susižeidus ranką, 
bet jau pradeda pasveikti.

Su draugais Naravais bu
vome nuvažiavę į Lakewood 
parką. Netikėtai radome 
rusų-ukrainų pikniką. Vy
rų choras labai gražiai su
dainavo. Labai gražiai pra
leidome laiką. Ačiū, labai 
ačiū draugams Naravams.

Buvau nuvykęs į Girard- 
vilę pas Antaną Kuzmicką. 
Jo žmona Mariutė nepilnai 
pasveikus po operacijos, o 
jos sergančią motiną reikia! 
prižiūrėti. Visur tų bėdų 
yya! Pasikalbėjus su An
tanu apie vietines organi
zacijas ir veikimą, jis pa
reiškė, kad vienus mirtis 
išskyrė, kiti išvažiavo dar
bų ieškot. Todėl progresy
vių dirvoje veikimas silp
nas. Anglių kasyklos ne
veikia, tik dvi kasyklos ope
ruoja.

BALTIMORE, MD.
Iš šenadorio į Baltimorę 

nuvykau atlankyt savo se
sutę Ievą Helvikienę.

Pranešimas Persikėlimo
Pagerinimui patarnavimo savo Newarko klijentams, mes persi- 

kėlemė i didesnę- patalpą ir dabar esam?:
263 Market St., Newark, N. J.

Mūsų naujo telefono numeris: MArket 3-1968
Ir mūsų ofisas dabar yra vedamas DR. WASYL WERESH, 

kuris turi daugelio metų patyrimo šios rūšies biznyje.
Greitam, tinkamai aptarnautam pasiuntimui DOVANŲ PAKŲ 

j USSR kreipkitės:
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.

263 Market St., Newark 2, N. J.
Telefonas MArket 3-1968.

LIETUVIAI ATIDARĖ VASARNAMĮ
Puikios Jūrų Maudynės Prie Pat Namo 

Išrenduojame apartmentus po 2, 3, ir 4 kambarius.

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

Užsisakykite vietas laišku arba telefonui

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

‘ Telefonas 5-2338 ■

Pas J. Stanius buvau už
ėjęs, Ant rytojaus, liepai 
27 d., nuvažiavom į piknSf 
ką pas Paserskius. Pikni- > 
kelis buvo surengtas vaji- 
ninkų ir Onų pagerbimui, 
suvažiavo gražus būrelis 
draugų ir draugių. Labai 
gražiai praleidom popietį. 
Drg. J. Deltuva užkoman- 
davo: “Petrai, sėsk prie 
stalo ir rašyk vardus, kurie 
nori užsiprenumeruoti A. 
Metelionio knygą.” Tuojau 
septyni užsiprenumeravo.

Buvau nuvykęs pas O. ir 
A. Žemaičius. Jie vis dar 
apgailestauja savo dukre
lės, kurią mirtinai sužeidė . 
automobilio nelaimėj. Su 
Antanu kalbėjome apie mū
sų organizacijas — praei
ties ir dabarties, apie čia 
buvusį chorą. Drg. Žemai
tis pareiškė, kad pasistengs 
organizuoti moterų chorą. 
Labai geras sumanymas. 
Kai turėsite pirmą koncer
tą, tai bus daug publikos iš 
Bruklino.

Labai širdingai ačiū bal- 
timoriečiams ir shenadorie-| 
či'ams už draugiškumą ir uįt 
vaišes.

P. Grabauskas

Tokio. — Žaislinių šviesų 
(fireworks) gaminimo fa
brike įvyko sprogimas. Ne
laimėje žuvo 11 žmonių.

Varšuva. — Lenkijoje 
stato 24 naujus laivus In
donezijai, kurie bendrai tu
rės 65,000 tonų įtalpos.

Milwaukee, Wis. — Chi- 
I cago-Seattle traukinys, va
žiuodamas 90 mylių per va
landą, nušoko nuo bėgių. 
Traukinyje buvo 497 žmo
nės, iš jų 50 lengvai sužeisti.

PAGALVOKIT!
Chicagoje yra daugiau .
lietuvių negu Vilniuje 'ji 

arba Kaune.
Užsisakykite 

Dienraštį
VILNĮ

Susipažinkite su Chicagos 
lieftuvių ekonominiu ir kul
tūriniu gyvenimu. Be to; 
Vilnyje rasite daug žinių 
apie lietuvių gyvenimą to
limuose vakaruose ir centri
nėse valstijose.

I

Dienraštis Vilnis yra turi
ningas raštais ir žiniomis iš 
Amerikos ir viso pasaulio 
mokslinių ir politinių įvykių.

Kaina $10.00 metams

VILNIS
3116 So. Halsted Street 

Chicago 8, III.



Auburn-Lewiston, Me.
■1958 m. liepos 8 d., ant

radienio vakare, savo na
muose mirė ilgametis šių 
miestų gyventojas Pranas 
Apšega. Velionis buvo gi
męs. 1884 m. lapkričio 11 d. 
Čiovydžių kaime, Kupiškio 
apylinkėje, Lietuvoje. Buvo 
sūnus Nikodemo ir Karoli
nos (Jozevičiūtės) Apšegų.

Pranas Amerikon atvyko 
1907 metais, atvyko, kaip 
ir visi kiti senieji imigran
tai, laimės ieškoti. Velionis 
buvo rimto, draugiško būdo, 
ir politiniai apsišvietęs 
žmogus. Kiekvienam mokė
jo į rimtus klausimus atsa
kyti. Todėl turėjo nemažai 
draugų. Tai liudijo ir prie

Pranas Apšega
karsto sudėtos gėlės. Atro
dė, kad Pranas tik miega 
savo gėlių darželyje.

Pranas buvo nariu visų 
pažangiųjų organizac i j ų. 
Savu laiku yra buvęs pirmi
ninku LLD 31 kp. ir LDS 
45 kp. Taipgi buvo garbės 
narys DLK Gedemino pa
šaipias draugystės, senas 
Laisvės ir Liaudies Balso 
skaitytojas. Laisvei suma
žėjus, velionis pageidavo 
užsirašyti ir Vilnį.

! draugystės pirmininkas M. 
Byronas pasakė puikią at
sisveikinimo kalbą. Gražus 
būrelis draugų ir pažįsta
mų palydėjo mūsų Praną 
paskutinėje kelionėje į am
žiną poilsį... Palaidotas Oak 

i Hill (Ąžuolų kalnelio) ka- 
I pinėse laisvai. Nuliūdime li
ko žmona Ana Apšegienė, 

i dvi dukterys—Bronia ir Al- 
I ta, ir sūnus. Frank Jr., trys 
' anūkai—Cathy, Stephen ir 
| Ann, ir brolis Juozas.

Po sunkios dienos darbų, 
i ilsėkis, brangus drauge, am- 
| žinai.

Koros p.

■ Mūsų širdinga padėka
Širdingai dėkojame vi- 

I siems windsorieciams, bos
toniečiams, rumfordiečiams 

! ir mūsų vietiniams drau
gams ir draugėms, kurie su- 

' teikėte visokią pagalbą mū- 
I su gyvenimo draugo ir tėvo 
' šermenyse. Dėkojame už 
j gėles, kurios taip išdidžiai 
puošė mūsų Prano karstą. 
Dėkojame už prisiųstas te
legramas ir atvirutes, ku- 

į rios ramino mus mūsų liū- 
! desio valandoje. Labai dė
kui M. Byronui už pasaky
ta atsisveikinimo Kalba, >- i/ ,

i draugui J. Wasvill uk pui
kų patarnavimą surašinė
ja" t palydovus, girabne- 
šiams už nuoširdų paskuti
nį patarnavimą. Širdingai 
dėkojame draugėms, kurios 
patarnavo nuo kapų grįžu- 

' siems su užkandžiais. Taip
gi dėkui Baltramiejaus 
draugystės pirmi n i n k u i 
Walter Stasiutis. už sutei
kimą svetainės.

Žmona, A. Apšegienė 
Dukterys, Bronė ir Altą 
Sūnus, Frank, Jr.

Philadelphia, Pa.
Seniau ir dabar

Pašalpinės draugy s t ė s 
susirinkime jaunas vyrukas 
rūpestingai kalbėjo, kad ši 
draugystė surengtų pikni
ką. Jei jau negalima Phila- 
delphijos apylinkėje, tai 
New Jersey. Kitas šiliukas, 
senas, piknikų rengėjas, nu
rodinėjo, kokios yra sąly
gos dabar ir kokios buvo se
niau dėl piknikų rengimo. 
Pasirodo, kad dabar labai 
apsunkintos visokiais tak
sais, leidimais, ir kainu 
aukštumu. Jei nesitiki turė
ti kėlų tūkstančių publikos 
ir skaisčios dienos, piknikas 
bus didžiai nuostolingas.

Taip, čia kadaise būdavo 
dideli tūkstantiniai Laisvės 
piknikai. Suvažiuodavo virš 
tuzinas busti iš tolimesniu 
miestu: New Yorko, Brook- 
lyno, Eastono, Baltimorės, 
ir kitu vietų. O iš Philadel- 
phijos specialiai busai eida
vo be sustojimo. Trys ketu
ri tūkstančiai publikos Lais
vės piknike nedėlioję- prieš 
Labor Day, tai buvo tradi
cinis dalykas.

Aptarnauti tokiai miniai 
žmonių reikėjo tvirtų, są
moningų, darbščių draugų 
ir draugių. Jų tuomet buvo. 
Darbščiausi buvo Antanas 
Smitas su žmona, Juozas 
Bendoravičius, Adolpąs 
Galkus, Antanas Šimans-

Surengimo komisijoje dar
buojasi darbštūs ir patyrę 
draugai, kaip tai Plungis, 
J. Lokus (Aleksiejus), E. 
Vinckusir kiti. Sulaukę lap
kričio antros dienos nedėl- 
dienio, čia lietuviai galės 
puikiai pasisvečiuoti, ir pa
valgyti.

A.š žadu visur būti.
Šienelis R.

Baltimore, Md.
Mūsų valstijoj maisto 

kainos kyla ir kyla ir nesi
mato galo. Bet ne tik mais
tas kyla, kyla ir kitų gyve
nimo reikmenų kainos. Nuo 
šių metu vasario mėnesio C c
telefono kainos pakilo nuo 
55 c. iki 80 c. į mėnesį. Ga- 
so ir elektros kompanija 
pakėlė vidutiniam naudoto
jui ant gaso 35 c., o elektros 
33 c. Naudotojas namo ap
šildymui turės, užmokėti 
$6.80 daugiau, negu, pereitą 
metą mokėjo. Nuo pirmos 
liepos valstija pakelė tak
sus ant cigaretų, 3 c. ant 
pakelio, ir 1 c. anta įeigų 
(“wages”) — pirmiau mo
kėjom 2 %, o dabar mokė
sim 3 %.

Hart, Mich.
Prastai su darbais.

Rugpiūčio antra, 11:30 
vai. ryto. Saulė įkaitino: 
stubelėje 78°, o lauke ant 
saulės į dvi minutes tempe
ratūra pakilo iki 105 laips
nių; žemė labai išdžiūvus 
—ištroškus. Prieš savaitę 
smarkiai palijo, bet ir vėl 

| išdžiūvo.
Į

Šią vasarą buvo prastas 
derlius 
mažai.
mieste 
vavimo

vyšnių, tai ir darbo
Didžiausia šiame 

kenavimo - prezer- 
įmonė — Stokely i 

Co.—dar biskį dirba, bet su
mažiau darininkų, negu 
pereitais metais. Antra ir 
trečia — mažesnės įmonė
lės—visai nedirbo ant vyš-! 
nių, nežinia, ar kiek dirbs

Tha State Insurance De-1 klUr.,—Zpi 
i-tment” leido pakelti ™kS‘kieeių, x iNAAt-nin nriTiTpartment

“auto liability insurance” 
nuo $63 iki $77,80. “Blue 
Cross” apdraudos kompani
ja nuo spalio mėnesio pa-

sales tax”pakelė “retail 
nuo 2 G’ iki 3 G 
more Transit’ 
reikalauja pakelt “fare” 
nuo 20 c. iki 25 c. Na, o 
kaip su algomis, ar jos ky
la? Nesimato.

IŠ amato Pranas Apšega----------------- .
buvo gabus padų kirtėjas,; CleVeL.ud, Ohl© 
nes daug metų buvo išdir-i 7
bes vietinėse čeverykų įmo-Į CLM. Klubas rengia ge- 
njįse. ! gužinę sekmadienį, rugpiū-
* Prano jaunystės dienų'čio 17 d., Jasūnų ūkyje, prie 
gyvenimas, kaipo ūkininko! kelio No. 422. Vieta visiems 
sūnaus, nebuvo lengvas. I gerai žinoma. Rengimo ko-
Ant ūkio šeimai duonos ne-1 misija rūpinasi visus ir vi-
užtekdavo. Tad Pranas bu
vo priverstas sau duoną už
sidirbti išvažiuojant į did
miestį Rygą, Latviją. Ry
goje jis gyveno iki pašauki
mo į kariuomenę. Iškilus 
rusų-japonų karui, Pranas, 
kaip kareivis, buvo išsiųs
tas į Mandžiūriją ir prie 
pasakiškos Volgos krantų. 
Tarnavo raitarijoje ir mu- 
zikans.koje rotoje. Išbuvęs 
kariuomenėje dvejus me
tus, dėl sužeistos kojos, ta
po paleistas. Sugrįžęs į na
mus, juose nieko gero nera
do. 1907 metais sutarė su 
broliu Juozu važiuoti Ame
rikon. Čiona atvažiavus irgi 
liekas nelaukė, nes 1907 
metais siautėjo didelis ne
darbas.

Nors ir per sunkias pa
stangas, Pranas, su laiku, 
Amerikoje susikūrė gražų 
šeimos židinį. Lais v o j e 
dvasioje, gražiai išauklėjo 
savo vaikus, žodžiu, buvo 
pavyzdingas tėvas ir šei
mos narys.

Conley & Fahey šermeni
nėje ir prie kapo Gedemino

1 sas. tinkamai primti, aprū-
■ pinti gerais pietumis. Tikie- 
to kaina tik $1.

Visi Clevelando ir apy
linkės lietuviai esate kvie-' 
čiami dalyvauti. Pasinaudo
kime proga, nes jau pusė 
vasaros praėjo. Užtikrinta, 
kad A. Pleikio orkestras 
bus ir gros visokius šokius.

Taipgi klubietės ruošia 
žaislų dieną, kuri įvyks 
rugpjūčio 28 d., LDS Klubo 
svetainėje, 10 vai. ryto. Ne- 
sivėluokite, tai turėsite 
daugiau laiko pažaisti. Bus 
paruošti geri pietūs už $1. 
Komisija sako, kad bus ir' 
dovanėliu.

A. R.

KELIA PLIENO KAINAS
Washingtonas. — Trys 

didžiosios plieno gaminimo 
kompanijos: Republic Steel 
Co., Jones & Laughlin Steel 
Corp, ir National Steel 
Corp, pakelia plieno kainą 
po $4.50 kiekvienos tonos. 
Todėl pabrangs ir reikme
nys, kurie gaminami iš 
plieno.

UŽUOJAUTA I
Velionės I

Brones Blekienes I
Giminėms ir draugams S

P. ir S. ŠVEL NIKAI I
Easton, Pa. Į

5 p.--Laisvė (Liberty)- Benki., rugp. (AugusQ .8, 1958

spaudos rudeninį pikniką ir 
programą. Skelbiama, kad 
bus Hartfordo Laisvės Cho
ras. Džiugu, kad jie atvyks
ta. Gražiai ir šiltai juos pri
ėmus rugp. 10, jie pasižadė
tų atvykti ir rugsėjo 7 d.

Besibaigiant vasarai, 
Olympia parkas galės skam
biai paaidėti lietuviškomis 
dainomis. Juk mūsiškiai 
menininkai irgi dainuoja 
sužavėtinai, tai yra ko pasi
klausyti. Parkas irgi žavė- 
janti vieta, ypač šią vasarą, 

lietaus. pakankamai 
tai žaliavimas gražu-yra

Rochester, N. Y.
tugpiūčio 1 d. įvyko

Masionis ir kt.
Dabar daugelio jų seno

kai jau nebėra gyvųjų tar
pe.

Virš penkios dešimtys 
vietinių draugų ir draugių 
ir keli tuzinai svečiu iš to
liau atvykusių dirbdavo per 
keliolika valandų, kad pa
tarnauti svečiams.

Tai tradicinis lietuvių 
sentimentas, susieiti, suva
žiuoti kad ir iš toliausia, 
kad susitikti seniai matytus 
priedelius ir susipažinti su 
naujais ’ lietuviais.

Dabar likimas stumia po . 
biskį vis tolyn. Bet lietuviai į 
vis pasilieka lietuviais, ir: 
nenori pamiršti savųjų tra-■ o į ją ligonių 
dicijų. ! 2,816. Eastern Shore

Nori susieiti, pasisvečiuo-: vietos dėl 430,
. • • 1 11 - i • y • , .

Mūsų valstija, gal pralen
kia kitas valstijas su proto 
ligoniais. Dr. Clifton T. 
Perkins, State Commission-

ant obuolių, kurių taip pat demino draugystės susirin- 
kaip ir vyšnių, matyt, yra'kimas. Buvo daug diskusi- 
mažai. ' ŪL ar pakelti mėnesines

Žmonės nusidejuoja dėlei mokestis, ar sugrąžinti po- 
vis kasdien keliamų kainų: mietines mokestis. Pir- 
pragyvenimo reikmenims. į

Šiais metais dėlei prasto. 
vyšnių derliaus ir darbų; 
abelnai stokos, mažai buvo ‘ 
privažiavę darbininkų iš‘ 

ypač mažai buvo 
, kuriu kitais 

metais atvykdavo po kele
tą tūkstančių.

Prieš trejetą dienų mies-: 
te išsišnekau su vienu pri- > 
buišiu iš Oklahoma valsti-1 
jos. Atvyko kartu su žmona į 
ir dviemis dukromis; kelio-j 
nė kaštavus i90 dol. Klau-Į 
siau: kiek jau uždirbot?) 
Sakė: keturiese padarę i 
150 dol. į keturias saveites. I 
Dar tikisi kiek padirbėt ant j 
agurkų (jeigu bus jų). Su-į 

plantacijose igrįžę namo 
rinks vata. 

L-

er of Mental Hygiene of j . Worcester, Mass
Maryland, rūpinasi ’ proto 
ligoniais ir jų situacija. 
Baltimorėje. yra 5-os proto, 
ligoninės ir visos perpildy
tos. Springfield ligoninė tu
ri vietos dėl 2,800, o joje 
sukie ta 3,317 ligonių. Spring 

: Grove turi vietos dėl 2,253, 
sutalpinta 

turi 
’. 0 j0-!6 Xra 

ti, pasikalbėti, šių metų ne- i 725. Crownsville ligoninė 
dėldienį prieš Darbo Dieną j turi vietos dėl 1,902, 
(Labor Day), rugpjūčio 31 
dieną būriai philadelphiečių 
ir tolimesnių apylinkių lie
tuvių rengiasi pavažiuoti į 
pajūrį pas draugus. Bekam
pius, pasisvečiuoti, pasi
linksminti, pasigėrėti pajū
rio gražiu ir oru., Ten pui
ki, patogi vietelė, suvažiuo
ja būrelis svečių iš tolimes
nės aplinkos, pasimato, pa
sikalba su savo prieteliais 
apie savuosius džiaugsmus, 
ar vargus. Bekampius susi
rasti labai patogu. Miestu
kas AVALON, N. J., 147 13 
St. Užbaigdami vasaros šil
tąjį laiką, prisimindami lie
tuviškas didžiąsias sueigas, 
važiuosim pajūriu pas drau
gus Bekampius!

o joj 
randasi 2,600 proto ligonių. 
Tik Rosewood ligoninė turi 
mažai daugiau, negu vietos 
yra.

Bet klausimas, kodėl taip 
yra turtingiausiam krašte 
pasaulyje? Žinoma, bile kas 
į tokį klausimą atsakys, kad 
trūksta pinigų. Bet kodėl 
netrūko ir netrūksta pinigų 
dėl ’’foreign aid”. O juk 
prezidentas Eisenhower tik 
tuo daugiausia ir rūpinasi, 
kad pagelbėjus kitų kraštų 
kapitalizmui palaikyti dar
bininkus ir ant toliau iš
naudojamais.

Čia noriu nors trumpai! 
priminti, kad buvusio Lais-1 
vės pikniko darbininkai tu-1

Phila Šiaurinės Dalies 
Liet. Rep. Klubas šiemet 
minės savo penkiasdešimt 
metų gyvavimo sukaktį. Tai
graži krūvelė metų praleis
ta. Mažai beliko tos drau
gystės įsteigėjų.

Čia pašalpinės draugijos 
pergyvena sunkiausius lai
kus, ne vien dėl narių se
natvės, padaugėjusio susir
gimo ir mirtingumo, bet ir 
dėl padidėjusios priespau
dos iš valdinių ‘biurų’. Kiek 
taksų, kiek visokių varžy
mų, kad net skaudu prisi
minti, kaip tos senelių savi
šalpos draugijos suspaus
tos!

Minint jubiliejinę sukak-
tį, čia rengiamas banketas 
(vakarienė) lapkričio 2 d.

re j o parę liepos 27 d. pas 
draugus Paserskius. Turė
jom užkandžių ir gėrimų 
visokių. Visi linksmai ir 
gražiai laiką praleidom.

; mokestis. P i r- 
i miau, daug metų atgal, na
rinė mokestis, buvo 50 cen
tų į mėnesį, o nariui numi
rus, visi turėdavo mokėti 
po $1 pomirtinės. Vėliau 
pmirtinė buvo panaikinta, 
nes draugystė turėjo daug 
narių, visi buvo jauni ir 
sveiki ir dar nemirė. Bet 
dabar draugystė pradėjo 
nariais mažėti, daug narių 
pradėjo mirti, o čia viskas 
nesvietiškai pabrango. To
dėl susirinkimas nutarė po-

LLD 11 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks rugpiū
čio 11. d. 7:30 vakare, 29 
Endicott St. Jis bus labai 
svarbus; delegatas iš visuo
tinio suvažiavimo duos pra
nešimą. Antras dalykas, 
tai praeitas susirinkimas 
nusitarė turėti antra šie
met pikniką, nes geg. men. 
buvęs piknikas buvo suly
tas, davė deficitą.

Diena būsimam piknikui 
nuskirta rugsėjo 7 d.

Pagal tradiciją, kasmet 
tuo laiku turėtų būti spau
dos rudeninis piknikas. Tai
gi, šis susirinkimas turės 
išspręsti, nes rugsėjo 14 d. 
parkas yra užimtas. Būkite 
visi laiku.

Reikia nepamiršti, jog 
rugp. 10 d. įvyks vietinio 
Aido Choro piknikas, kur 
bus, be abejo, daug svečių, 
veikėjų, muzikos ir dainos 
mylėtojų. Vietinių veikėjų 

(pareiga pasikalbėti apie

Nes buvome liuosi nuo dar
bų, tai turėjome progą pa
sikalbėti, mintimis apsimai
nyti, pasidiskusuoti apie į 
pasaulinę situaciją.

Aš nuo savęs ir varde, vi
sų draugų giliai dėkoju 
draugams Paserskiamš už 
duotą vietą parei laikyti. 
Vieta graži ir erdvi, galima 
buvo pasėdėt, pavaikščiot 
ir pasidžiaugt draugų Pa- 
serskių gražiai prižiūrimu 
daržu, kuris atrodo į nedič- 
kį parkutį Tokių parengi- 
mėlių reikėtų dažniau turė-
ti.

Senas Baltimorietis

mirtinę vėl sugrąžinti, 0' 
narinę mokestį palikti tą 
pačią 50 c. Ir ligos pašalpa 
palikta ta pati — 7 dol per 
savaitę.

Taipgi susirinkimas nu
tarė pravest naujų narių 
gavimo vaju. Vajus tęsis 
nuo rugpiūčio 1 d. iki rug
sėjo 1 d. Įstojimo mokestis 
sumažinta. Tad, nauji na-» 
riai, pasinaudokite šia pro
ga. Nuo 16 iki 25 metų am
žiaus įstojimas nemokamas, 
nuo 25 iki 30 metų $1, nuo 
30 iki 35 metų $2, nuo 35 iki 
40 m. $3, nuo 40 iki 45 m.$4, 
nuo 45 iki 50 m. $5.

Buvo pranešta, kad sun
kiai susirgo draugas Jurgis 
Švedas. Dirbtuvėje bedir
bant jį ištiko širdies smū
gis. Nuvežtas į St. Mary li
goninę. Girdėjau, kad dabar 
jaučiasi geriau. Mes linki
me draugui Švedui kuo 
greičiausia pasveikti ir vėl 
darbuotis su mumis.

L. Bekis

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko ii 
Vidaus; apkalame šingeliais; 
sutaisome pijazus ir dengia
me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

Worcester Mass

Aido Choro Piknikas

Ona Dirvdiene 
Sopranas

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

Juodu dainuos duetus šiame piknike ir taipgi 
dainuos su Aido Choru. Būkite ir išgirskite juos.

WORCESTERIO ir apylinkės dainos mylė
tojams pranešamo, kad Hartfordo Laisvės Cho
ras dainuos Olympia Parke, Rugpiūčio-August 
10 d. Tai bus Aido 
Kaip žinoma, Aido 
būna rūpestingai 
apart vaišių, bus
dalyvaus patys aidiečiai ir svečiai hartfordie- 
čiai. Kviečiame dalyvauti. Rengėjai

Choro metinis piknikas. 
Choro piknikai visuomet 
surengti. Šiame piknike, 
ir muzikalinė programa:

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
J LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

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

MUSU SKYRIŲ RAŠTINES:
116 
Tol.

E. 7th St., N. Y. C.
Y U. 2-08801

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

Dėl platesnių informacijų

132 Franklin Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 6-4724

11839 Jos. Cainpau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-8980

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

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

t

682 W. Girard Ave.
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

ir draugams, susisiekite su 
skyriuje jūsų mieste.

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

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

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

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

Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų.



įvairios Žinios

buvo 
laivvno v

TARYBOS MINĖJO 
LAIVYNO DIENĄ

Maskva. — Tarybų Są
jungoje iškilmingai 
paminėta karinio 
diena.

Tarybų Sąjungos 
jungiasi su dvylika 
trimis didjūriais. Trys ket
virtadaliai sienų eina van
denimis.

sienos 
jūrų ir

JAV MARININKAI 
PASILIKS LIBANE

Beirutas. — Prezidento 
Eisenhowerio specialis pa
siuntinys Robert Murphy 
sako, kad Jungtinių Valsti
jų marininkai nepasitrauks 
iš Libano pirm rugsėjo 23 d. 
Iki tai dienai prezidentu vis 
dar bus Chamounas, kuris 
tuos mari”inkus pasikvietė.

Rio d e Janei ro. — Baisus 
buvo amunicijos sandėlių 
sprogimas. Virš 50 žmonių! ____ tvI t......... „„
žuvo, o daug yra sužeistų.! jungos atsisakymas laikyti • V — • 1 P ••

Geneva. — Choleros epi
demija vis siaučia Indijoje, 
Pakistane, Burmoje, Kam
bodžoje ir Thailande. Pa
siųsta 25,000 čiepų prieš 
cholerą.

Brusselis. — Tarybų .Są
junga ir Jungtinės Valsti
jos paįvairino savo paviljo
nų turinį.

Colorado Springs, Odo. 
—Karinio orlaivyno akade
mija jau baigiama. Jos pa
statymas ir įrengimas kai
navo per $300,000,000. Joje 
galės sutilpti 1,100 mokinių.

Varšuva. — Katalikų vir- 
šū”ės nusileido, sutiko, kad 
jų laikraščius gali valdžios 
viršininkai cenzūruoti.

Amanas. — Anglija ir 
Jungtinės Valstijos yra la
bai susirūpinę, kad Jorda
no karalius Husseinas vi
sai neteko vardo arabų 
tarpe.

Washing tonas. — Kari
nio orlaivyno viršininkai 
kalba, kad rugpiūčio 17 d. 
jie iššaus raketą linkui mė
nulio.

Tokio. — Japonijos Ko
mu” istų partija laikė suva
žiavimą. Dalyvavo 500 dele
gatų. Sanzo Nozaka išrink
tas pirmininku, o Kenji Mi
yamoto sekretoriumi. Abu 
jie yra seni parti jos vetera
nai.

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Saugumo Taryba 
susirinko ketvirt a d i e n j,

Klausimai ir 
Atsakymai

Prieš porą mėnesių ište
kėjau už Amerikos pilie
čio. Jis yra paskirtas dar
bui toje šalyje, iš kurios aš 
pareinu. Mudu dabar esa
me Amerikoje. Aš norėčiau 
tapti Amerikos piliete. Bet 
man sako, kad aš pirmiau 
turiu išgyventi Amerikoje 
trejus metus. To aš pada
ryti negaliu, nes mudu su 
vyru turime grįžti ten, kur 
jis turi darbą. Ką man da
ryti? Ar galima man gau
ti pilietybę neišlaukus tre
jų metų ?
ATSAKYMAS:

Taip, galima. Įstatymas 
tokiame atsitikime leidžia 
sevturgimiui suteikti pilie
tybę be trejų metų laukimo. 
Kreipkitės į artimi ausi ą 
natūralizacijos įstaigą ir 
gausite visus patarimus.

rugpiūčio 7 d. Ji svarsto 
susidariusią padėtį Viduri
niuose Rytuose ir Asamblė
jos sušaukimo reikalą.

Paryžius. — Francūzijos 
vyriausybė su didele pasku
ba siekia pasigaminti ato
mines bombas.

Praga. — Čekoslovakija 
paliuosavo belgų karo lakū
nus, kurie buvo jos teritori
joje nusileidę.

116

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos per metus 
laiko iššovė į erdvę 
įvairiu raketu. iv <■

Geneva. n e

kalauja daugiau veikti ato
minių ginklų kontrolei, o | 
mažiau kalbėti.

Paryžius. — Prancūzijoje 
ramiai priimtas Tarybų Są-1

j viršūnių konferenciją- 
bendrai su J. T. Saugumo

SŪNAUS REVOLVERIU 
NUŠOVĖ SAVO VYRĄ
Katherin McClaren, 40 

metų, gyvenanti ’134th St., 
Bronkse, nušovė savo vyrą 
Walter!, 54 metu amžiaus.

V 7 C-

Prieš kiek laiko jų duk
ra, 19 metų, susipyko ir pa
sitraukė iš namų. Vyras ir 

tarpe vaidus. Įkarščio ap
imta Katherin nuėjo į kitą 

sūnaus 
ir nu-1

kambarį, pasiėmė 
policininko revolverį 
šovė Waite r j.

Užrašykite Laisvę 
giminėms į Lietuvą. Kurie i 
ten jau gauna Laisvę, rašo; 
kad ji jiems patinka.

Linksma uzine
Su Dainomis, Muzika ir Įvairumais

RENGIA LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ROJ1 APSKRITIS

DAINŲ PROGRAMĄ DUOS AIDO KVARTETAS 
Vadovybėj Mildred Stensler

Jonas Grybas 
(2-ras tenoras)

dainos
Hart-
Olym- 

Tai 
piknikas.

BROCKTON, MASS.
10 d. rugpiūčio Liet, 

parke turėjo 
j.iknikas, jie 
bar rengia L. 
prašome visų
kas įvyks 1 vai. dieną, rugp. 
Bus muzika ir gerų valgių, 
čiame vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti. Kom.

Mildred Stensler

WORCESTER, MASS.
Worcesterio ir apylinkės 

mylėtojams—-pranešame, kad 
lordo Laisvės Choras dainiuos 
pia Parke, Rugp.-August 10 d. 
bus Aido Choro metinis
Kaip žinoma, Aido Chorą piknikai 
rūpestingai surengti. Šiame pikni
ke, apart vaišių, bus ir muzikalė pro- 
svečiai hartfdrdiečiai. Kviečiame da- 
grama, dalyvaus patys aidiečiai ir 
lyvauti. Rengėjai. (74-78)

Paieškau draugo Petro Lauruš- 
kos, kilusio iš Panevėžio miesto, iš 
amato’" kalvis, iš Lietuvos išvyko į 
Montrealą, (Kanadoj), o 1909 m. at
vyko į Brooklyn, N. Y. Labai no
rėčiau su juo susisiekti. Prašau 
jo paties atsiliepti, arba kas apie jį 
žino man pranešti. Būsiu dėkin
gas.

Paul Chekaitis, 238 Plymouth St., 
Middleboro, Mass. (76-78)

T. Kaškiaučius 
(l-mas tenoras)

b

įvyks Sekmadieni
L

Steamboat Road

Bugp. 10 Augusi

(l-mas bosas)

Nuo Lituanica Square

K. YUKNYS 
(2-ras bosas)

BUSAS IŠEIS:
Nuo Kultūrinio Centro, Richmond Hill, 12:30 vai.

KELIONĖ I ABI RUSES—$1.75
Kviečiame Lietuvių Visuomenę Dalyvauti,

Rengėjai

Alek. Seversky 
vis gąsdina

Rusas aviacijos specialis
tas Aleksander Seversky, 
kuris po revoliucijos pabė
go iš Rusijos, gyvena Ame- 

ameri 
kiečius.

landė. Neseniai minėjo pa- 

lėktuvo.

per televizijos tinklus. Jis 
sakė, kad jeigu Amerikos 
vyriausybė negamins dar 
daugiau karo lėktuvų, tai 
1961 m. “mūsų lėktuvų tik 
25 procentai bus geri”, kiti 
bus “pasenę”. Sake, kad So
vietai gamina daug lėktuvų 
ir raketu, tai 1962 metais C ' 

griuvėsius”. Seversky,. ma
tyti, gerai supra”ta savo 
biznį: daugiau lėktuvų,

Transit
požeminiai

traukimai, kurie turi ] 
vagonų, ateityje ture.1 
po vieną konduktorių, 

nemažai konduktorių ir tuo

Lewisohn Stadiume buvo 
surengtas koncertas. Pianu 
skambino Vari Cliburn, su
sirinko 22,500 žmonių.

IŠNUOMAVIMAI
D \K r ARO OFISAS

Išsinuomoja didelis, erdvingas 
slui ar medi-, 
7 kambariais.c.nos dakt

savo! vio,a ge,niI porinei jos i
imi informacijų, prašomi' skani-1

F.Veigieeii 4-8934.
(78 81)i

O

NEW YORKAS
Dar viena proga pamatyti 

h linus is Lietuvos
Mes nutarėme išpildyti 

platų pareikalavimą antru 
kartu parodyti filmus iš 
f j e tu vos. Labai daugelis 
vietos ir apylinkės lietuvių 
dar nematė. Jiems labai 
Svarbu ir įdomu pamatyti. 
Kiti, kurie jau matė, norė
tų a”tru kartu pamatyti ir, 
taip sakant, į filmų turi
nį ir prasmę, j aktorius ir 
jų roles įsigilinti, plačiau 
susipažinti. Todėl jie irgi 
prašo parodyti antru kartu.

Tai]) ir padarysime, vi
sus patenkinsime. Filmai

Sveikina
T.š Clearwater, Fla., pri

siųsta linkėjimai nuo Fran
ces Pakalniškienės, chica- 
gietės. Ji rašo: “Brangi 
Lillian— Sveikiname tave, 

bą ir visus kitus bendradar
bius jūsų įstaigoj. Nikode
mas, tikras sporto ir gam
tos mylėtojas, sau gražiai 
leidžia laiką, žuvaudamas 
jūroje, ir jam sekasi. Čika- 

I ,ake 
ge- 

gojo turime tiktai 
Michigan, ir nėra tokių 
i’ii pasekmių kai]) kad

mumis, jis mano lankyti 
spaudos mokyklą Čikagoje. 
Tai tiek ši syki. Niek ir
Frances Pakalniškia’.”

Frances ir Niek Pakal
niškiai, buvę brooklynie- 
č’a.i, jau seniai persikėlė 
gyventi Čikagon, Frances 
tėvynėn. Jie dabar atosto-

“Tiltas” ir “Kanadiečių 
legacija Lietuvoje” bus 
domi Kultūrinio Centro

šių 
Jie 
dė- 
ne-

de- 
ro- 

___  __ v, _____ sa
lėje rugpiūčio 23 d. 7:30 vai. 
vakare. Gerai įsitėmykite. 
Laisvės skaitytojus prašo
me neskaitančius Laisvės 
pakviesti į pamatymą 
be galo įdomių filmų, 
džiaugsis ir jums bus 
ki”gi už suteikimą šios 
paprastos progos.

Kultūrinis Centras 
dasi: 110-06 Atlantic Avė 
Richmond Hill, N. Y.

Rengėjai

ran-
•5

I gauja pas Nikio brolį Fra*- 
ną Pakalniškį, taipgi buvu
sį brooklynietį, kuris su sa
vo žmona Adele ir uošviene 
Antanina Zablackiene. gy
vena Clearwater, Fla.

Ačiū už linkėjimus. Mes 
linkime, kad Nikis “pagau
tų” gerą prizą.

SVEIKINA Iš SAVO 
ATOSTOGŲ

Petras Šolomskas, kuris 
per daugelį metų dirbo 
Laisvėje, o dabar jau pasi
traukęs ant sentvės pensi
jos, sveikina laisviečius. Jis 
vakacijas leidžia pas Be
kampius, Avalon, N. J. Ra
šo, kad labai graži vieta, 
patogi poilsiams, o Bekam
piai yra labai draugiški.

Daugiau įvairių parengi 
my Laisves naudai.

susirinkimąs 
v., Li- 

110-06 Atlantic 
Iš-

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

ALDLD 185 kp.
įvyks rugp. 13 d., 7.30 v. 
berty Auditorium, 
Avė, Visi nariai dalyvaukite, 
klausykite raportą iš seimo ir taip
gi yra kitų svarbių reikalų. Seki’.

(78-79)

įvykti 
atšaukė. 
T. Namo 
jsitėmyti, kad

Taut. Namo 
svetimtaučių 
Pikniką da- 
Dr-vė. Todėl 

pikni- 
10 d. 
Kvie-

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

Package Express and Travel Agency (io., 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, gyduolės, 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 RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD, 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ. 
SECOND AVE. RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD 

78—2nd Avė. 
New York 3, N. Y. 
ORegon 4-1540 

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

Legionieriai 
labai supyko

New Yorke vienu kartu 
buvo dvi konvencijos: Ame
rikos Legiono, New Yorko 
valstijos skyriaus, kurioje 
dalyvavo apie 2,000 delega
tų, ir Jehovah Witnesses, 
kurioje dalyvavo apie 185,- 
000. '

J. Witnesses paskutinėje 
sesijoje dalyvavo 250,000 
žmonių. Spauda daug apie 
šią religinę organizaciją ra
šė.

Todėl labai supyko Ame
rikos Legiono vadai. Jie sa
ko, kad jie užgiria inter
venciją į Libaną, stoja už 
didesnį apsiginklavimą, ga
tavi “sekti vėliavą” iki 
krašto svieto, o spauda juos 
“pamiršo”. Legiono vadai 
sako, kad spauda labai daug 
rašė apie tuos, kurie “atsi
sako ginklą imti į rankas”. 
Mat, J. Witnesses religijos 
pasekėjai tiki į penktąjį 
prisakymą — “Neužmušk!” 
Jie. griežtai atsisako 
karu ir kariavimo. c

nuo

UŽDERĖJO GRYBAI
Drėgnas oras ir dažni lie

tūs prisidėjo ir prie moks
linio grybų auginimo. Long 
Isdande (saloje) jie gerai 
užderėjo. Hudson upės pa
krantėse Fran Mushroom 
Co. pagamino 1,500,000 sva
rų grybų.

Mirė dainininkė Alma 
Clayburgh, sulaukusi 76 m.

• SHOPPERS GUIDE & J
• BUSINESS DIRECTORY •
J Th? business Men and Merch-J 
•ants listed on this page have* 
Jbeert serving the public for manyj 

. «years and are highly recommend-*
Jed by the Lithuanian paper. J 
« Clip and save this handy Di-I 
•rectory as a guide to economicalj 
•and honest service. You will save* 
Jtime and money by shoppingj 
•through these columns. •

Vestuvės, bankietai ir parės. 
Puikioje atmosferoje. Vietos dėl 
10 iki 300 žmonių. Šokiai kiek
vieną penkt. ir šešt. Muzika GAY 
TONE TRIO.

UY-WAY INN
So. State Pkway iki Exit 21. 

3 blokai j pietus. FR. 8-9620 re- 
zervaicijonis. 482 Nassau Road, 
Roosevelt, L. I. Kainos žemos.

MODERNIZUOTI NAMAI
Gražios Virtuvės—Vonios 
Puikiai Ištaisyti Skiepai

MORVIN CONTRACTORS 
Dėl nemokamo patarimo.

Kainos Žemos
ES. 6-5122.

SKLEPAI IŠVALYTI 
IR SIENOS NUMAZGOTOS

Pirmos klasės darbas
Kainos Žemos

ROOSEVELT MARKS 
138-28 107th Ave., Jamaica, L.

OL. 8-6362
I.

ra i

AIR CONDITIONING
Specialus išpardavimas. Nauji 

1957 ir 1958 modeliai. įvedimas 
ir patarnavimas 'veltui. Visi ge- 

žinomų firmų.
SCOTT

AIR CONDITIONING
362 E. 72nd St., N.Y.C.

LE. 5-8585.

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

11601 Jos.-Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TO’vnsend 8-0298

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., rugp. (August) 8, 1958

HELP WANTED MALE

MECHANIKAI 
Prie 

SHEET METAL

Suprantanti ir su geru 
prie šio darbo, 
gera alga.

IIY. 2-9190
. (78-80)

patyrimu
Nuolatinis darbas,

REAL ESTATE

East Meadow, L. L Puikus mūri
nis namas (Birchwood ir Field- 
stone). Cape Cod. 4 miegrūmiai, 
2 vonios. 60’x 100’ plotas. 5%. 20 m. 
mortg. Ai'ti Super Markets. .$18,500. 
1 Vanhoe 6-4934. (76-78)

Little Rock, Ark. — Gu
bernatorius Orval Faubus 
laimėjo pirminius (prima
ry) balsavimus.

AIR FILTERS CO.
Distributors of Fiberglass 

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

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

CONCRETE
Sidewalks, 

Floors, Patios 
cement work, 
specialty, 
lyn.

PAUL ALLRED
401 Chauncey St. GL. 3-0009

CONTRACTORS
Driveways, Cellar 
and all types of 

Small jobs our
Anywhere in Brook-

BURNS BROS.
Fuel Oil 

Coal
Oil Burners 

‘‘Nearly 100 years of 
Reliable Service” 
GLenmore 6-6500

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. ii

ADAM WIEGAN 
WATERPROOFING 

CORPORATION
Above and Below. Grade Com

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

FLushing 8-3388.

I

Brick Pointing—Masonry ,
Restoration—Caulking—Grouting*4 
Cement Washing. Commercial— 

Resident ial—Industrial.
All Work Guaranteed. Upper 

Manhattan & Bronx.
J. G. WATERPROOFING CO.

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

i
S

i.

JOHN KRAUSS, Inc. K

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

(Smulkmeniškas pardavinėjimas)
MĖSOS IR WURSTWAREN

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

I i

■ 
I

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*7XToez<K5se

M-

f
I

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

t

426 Lafayette St

9 V. R. IKI 1 V. DIENĄ. 
1241 Ashland Avė. 
Chicago 23, III. 
HUmbold 6-2818

121 S. Vermont St.
Los Angeles. Culif. k 
DUnkirk 5-6550 W

i
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