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KRISLAI
— Rašo L. Prūseika —

Kultūriniai ryšiai.
Iš Chicagos.

Pašlijusi ekonomika.

Nežiūrint to. k a
Paryžiuj, kultūriniai
tarpe Amerik( s ir
Sąjungos neturėtų nukentėti. ; nustebino Valstybės depar-

# Skaitau spaudoje. kad ! .... , i- •
\r.tt‘čikos aktorių grupės te- ;

atrahai spektakliai Mas!
Leningrade ir kitur turi
dž.iausio pasisekimo. 1

Kur link krypsta naujoji j 
Turkijos vyriausybe?

Washingtonas. — Jung- naujoji valdžia paliko lais-- 
vus senus valdininkus, bu-; jungo

Jeigu kils karas,- 
kas bus kaltas?

j ginklų, kokią nelaimę

įmestu.

iai ■
naująją vy-. vęs Rhee ministi 
faktas yra, ganizavo naują

tamentą ir kitus valdinin
kus. Washingtonas manė, 
kad buvusi Turkijos vy- 

' riausybė yra tvirta, nepai- 
1 sant studentų demonstraci-

su generolu Gemai Garsei

ir iš tūlu

tokiems 
M eany, 
kurie 

bijo užmezgimo st 
tarpe abieju saliu 
uniju.

k ratams,

,un; i mentas ir Pentagono gene- 
l)ri 1 r(,bu pasitikėjo turkųarmi- 
kUu ! j ° s viršininku generolu

‘ į Rustu Erdelhumu, kuris 
biuro-j pilnai palaikė Mendereso 
llai‘-i valdžią. Ir štai per vieną 

į dieną įvyksta perversmas!
'jaij'oi ILibar JAV valdininkai

! ir užsienio diplomatai spė
lioja: kur link eis naujoji

Tie- i

zidentą G. Bayarą, premje
re1 — Menderesą, visus jo 
ministrus, apie 200 jų šali
ninkų, ir išvežė ant Jassia- 
dos salos, Marmora jūroje. 
Gi vėliausios žinios sako, 
kad naujoji valdžia rengiasi 
teisti Menderesą, Bayarą ir 
kai kuriuos kitus buvusius 
valdininkus.

Generolas Gemai 
jau yra 65 metų

tu-

tik amerikoniška virš

tik tris
riui rilį,......... ...... ......... ......... , .
Darbo Federaci jos vadai turė-.J°JG
jo padaryti ugadas su stam
biausiais industriniais lydė-

sės paskyrė tik antraeilius1 
Ar trečiaeilius šuius. Jie ig
noravo Meany ir kompaniją. į

Susiėjo, paplepėjo tris va- i 
landas ir atidėjo visą reikalą 
šešiems mėnesiams. j

Viršūnių konferencija davė

Beveik

Kiny ir mongolų respublikos 
pasirašė naują sutartį

jos imperialistai kelis kar
tus kėsinosi pavergti Mon
goliją, bet TSRS juosatmu-

jis " Elan Batoras. — Kinijos 
ku-1 Liaudies Respublikos prem- 
ka-i jeras Ghou En-lai ir užsie-

Maskva. — Tarybt 
premjeras C 
tkė, kad jeigu pa-Irioms š 

šnipiškų lėktuvų | tastrofą, bet jo negalima iš-1 nio ministras Chen Yi su 
i virš Tarybų Są-; vengti pasiduodant b a i-1 Mongolijos Liaudies Res- 

jungos teritori jos, tai TSRS niei... Mes gi negalime žino-: pi 
raketomis sunaikins tas ba-*ti, kokiais sumetimais prie-1 še 
zes, iš kurių lėktuvai at-!

Allen Dulles, JAV šnipų i

tik pirmoji TSRS 
nukris i mūsų baze

Mongolija yra milžiniška 
šalis. Ji užima 875,000 ket
virtainių mylių, bet gyven
tojų yra tik apie milijonas. 
Senovėje buvę derlingi lau
kai per šimtmečius feodalų 
buvo nualinti, miškai iškirs
ti ir susidarė didelės Gobio 
dykumos. Bet tarpe iškasa
mu turtu v ra aukso, sidab- V c. *7 z
ro, angjies, marmuro, ura- 
niumo ir kitų gamtinių ge

zas, i metų jų kaimyniškas gyve-■ uybių.
antonimas. Per šimtus metų josi Su Tarybų Sąjungos pa- 

atskiros valstybės, ir galba Mongolija jau turi 
šimtus metų sudarė pravedus geležinkelių, plen- 

bendrą -valstybę. . tų, pastačius nemažai mė-
Po rusų revoliuc i j o s1 sos, vilnos kombinatų ir ki- 

iš Mongolijoje buvo įsigalėję tokių fabrikų. Su Kinijos 
bet pagalba dar daugiau galės 

Kinijoje 
įjuos sumušė. Tada Mongo- yra apioe 700,000,000 gy- 
, lijos liaudis suorganizavo

še naują sutartį. Kinijos 
o lėktuvas skrenda į mūsų ; vyriausybė pažadėjo suteik- 
alį, o gal jis neša atomines j ti Mongolijai $50,000,000 

ir hidrogenines b o m b a s i paskolos ir perkelti į Mon- 
■ s\ arbiausių centrų sunaiki-! goliją dešimtis tūkstančių 
inimui. kiniečių statymui fabrikų,

tiesti keliu ir atlikti kitu
ui.

talki-- “Lai inia u > - . .rakė-1 mybę tie, kurie užsiima pro-i didelių darbų.
ILisi-! wkacijomis” sake toliau ! Kinijos ir Mongolijos gy- 

' Malinovskis. ■ ventojus jungia tūkstančių
i “Jeigu mūsų lėkt

Malinows-- p(l]. klaidą, nuskristųM;.u<
kis, t arybų Sąjungos gyny-11 kitų šalių teritorijos, tai | buv 
bos ministras, sake kalbą ir ines, kaip sąžiniški žmones, i per 
pareiškė: Galimas claik-: atsiprašytume...”

i amžiaus, i tas, kad Mr. Dulles, virsj-; Gromyko, TSRS užsienio
Po Pirmojo pasaulinio karo ninkas JAV šnipavimo uz-, ministras, išvykdamas
iis buvo artimas gen. Kemal i sienyje, permažai žino apielNcw yorko, sakė: “Kam 1 rusu”baltagvardiečiaiK ’ J 2 paOKUUW, 1Y VA V 4. tciltlj J 'Z , y z a -- - ............ .......................... ......................... ....................*7 J 7 I 1 \ U W 1 UI AU, O Cl I\ J UCU A m* v v‘tA J , KJ V j 7 C l (A i W C V VA CA J V4 CA V

Vikarų politikos ir pasiliks Pašos (Ataturko) bičiulis.: Tarybų Sąjungos gynybos, jungtinėms Valstijoms rei-■ 1921 metais Tarybų armija daryti progreso. 
Vakarų karo sąjungų nariu. Ataturkas buvo .... :....... Ą'' " rpQT:>Q —- ....... . '• 1

tai negalima lyginti I Sąjungos 1922 metais išgel-i ti, kad daviau įsakymą 
prie įvykusio perversmo i bojo Turkiją nuo Vakarų j TSRS raketų jėgų koman- 
Pietinėje Korėjoje. Ten pavergimo. dieriui maršalui M. I. Ne-

Sako: 38,000 nacių i Šnipavmas atsieina 
gyvena Airijoje du bilijonus doleriu

Washingtonas. M

kaip TSRS gyny- i ka)i;gi šnipavimo skraidy
ras turiu pareikš-į maj vjr^ TSRS, jeigu jos 
daviau įsakymą nesirengia mūsų šalį i
etų jėgų koman- pUjD? Mes^ nesirenigame I atsilikus, 

......„___  . „.stijas pulti ir
- oelinui tuojau smogti rakė- f nedarome jokiu skraidy-

; tomis į tas bazes, iš kurių i mu”.
j lėktuvai pakils ir atskris į I ~ ~ ‘
j Tarybų Sąjungos teritori-į Iai sako7 kad’jeigu ° TSRS
ja... Mes turime tokius i".; šaudys į tas bazes, iš kurių 

kurių ^Pagaįba - pakiis lėktuvai ir skris virš
I TSRS teritoriios. tai tas

Pentagone JAV genero-

ventojų, ji galės jų šimtus 
už-1 savo vyriausybę. Šalis buvo tūkstančių, arba ir milijo

nus perkelti į Mongoliją, 
kur darbo rankų yra stoka.

1 1 it .i.T.rfrįfla'

Nori $3,500M0tt|| 
naujiems lėktuvams L.

žmones tamsus, 
digijos. Japoni-

Japonai nesibijo 
kūjo ir piautuvo

Tokio. — Jungtinių Vais-! Washingtonas. — Kari- 
tijų korespondentai nuste-| nio orlaivyno viršininkai 
bo, kad japonai darbininkai, vėl reikalauja $3,500,000,- 
studentai ir intelektualai 000 statybai naujų “B-70” 
demonstracijose labai daug | bombinių lėktuvų. Genero- 
turi vėliavų su kūjo ir piau-į las T. D. White nori, kad 
tuvo simboliais. j dar šiemet tam reikalui

Jiems buvo nuostabu, nesiduotų $456,000,000, o kitus 
Jungtinėse Valstijose ko- i pinigus iki 1965 m.
inercinė spauda ii jos ai-j Prezidentas Eisenhowe- 
tistai Jabai dažnai vaitoja|rjs nepritaria. Jis mano, 
kūjo ir pjautuvo simbolius i raketos užims lėktuvų 
propagandoje pries komu-! - - --
nistus.

Matomai, kad 
daug aukščiau 
amerikiečius, nes 
kad kūjo ir piautuvo ženk-1 
lai, tai yra darbininkų ir | 
žemdirbių darbo įrankių; 
simboliai.

< The ren£’inms, kurių pagalba pakils lėktuvai ir skris virš 
korės-lt,l0j:lu matome iš kur ičk-|TSRs teritorijos, tai t„.,

ir p„3lr.|IX,naen<.. M J™ ,"iK T««
,U1 as ulines a s įjos | iš jų, kuris pasikėsins prieš į ‘Bet kodėl turi būti daro-

is doleriu inegalės iš- m; skraidymai virš ki- 
pinigų tenka |likti nenubaustas... tos šalies? _ stato klausi-

“Mes žinome, koks baisus mą visa eilė užsienio diplo-
1 ---- ‘‘A naujausių 1 matų.

Tel Avivas. — Žydų šni- i 
pams pavyko susekti Adol-jNew York Times 
fa Eichmanną iv V A V-'

visi tos nuomonės, benti i Izraelį, kur tas bu-j
delis bus teisiamas. Dabar reikalams per metus skiria 

i Joel Brand, žydų buvęs va- virš du bilijonus i.„__ ..
/ , ... Idas Vengrijoje, sako, kadtybe. Repubhkonams pasun- . " < .• . . . . ,

kės rinkimų kampanija. Bet j aPle 38,000 hltlei įninku dai 
nereikia turėti iliuzijų, kad su slapstosi Airijoje, 
demokratais

kai po
parvyko iš 
“mūčelnin-

Juos ėda frakcinis vėžys. To
kie. kaip jų nacionalis pirmi- j 
ninkas putleris, kaip Trumą-! 
n as, I 
si kratai pučia 
dumples. Kennedy bando sė
dėt ant dviejų kėdžių ir žada 
gudriau suorganizuoti špiona
žą. Kennedy neva nesmer
kia Stevensono, bet jis ne-

Jis sako, kad Hitleris ir 
jo gauja, pamatę besiarti- 

I nantį nacių galą,, tai desėt- I 1 J — 1 1 V • •------ ----- -Į pa- 
siuntė į Pietų Ameriką, o

kaip Sy ming'tonas ir dik-| kus tūkstančių nacių 
tai pučia šaltojo karo siuntė i Pietų Ameri!

išvyko po svetimais var
dais, išsivežė daug turto ir 
dabar organizuoja 

smerkia ir fanatiko Earley. | hitlerininkų jėgas.
Demokratu konvencijoj va-1 sako, kad Airijoje yra ne- 

dovaus ne nuoseklūs republi-, menkesnis hitlerininkų cen- 
konų kritikai, I 
riai. ala Floridos gubernato
rius Flanders—pusiau (.......
kratas.

Apie pusė
Central Intelligence Agen
cy (šnipavimui užsienyje) J būtų karas prie

Central Intelligence Agen
cy buvo įsteigta 1947 m. 
Vedėju yra Allen W. Dulles. 
Ši agentūra turi iki 18,000,- 
000 agentų iš amerikiečių 
tarpo ir tūkstančius užsie
niečių.

Tai ši agentūra pasiuntė, parĮamence sakė, kad 1958 
‘.‘U'2” lėktuva.i Tarybų są-, metais, Bodo bazėje, šiau- 

Brand jL,nS?s teritoriją, kurio pa-, Norvegijoje, buvo Jung-
" 1................. ’ taųytinių Valstijų lakūnas

! Francis Gray Powers.
Kaip žinia, šį lėktuvą ge- 

į gūžės 1 d. Tarybų Sąjun- 
! goję nušovė. Lakūnas F.

JAV lakūnas su “U-2” Vakarai suderina 
buvo Norvegijoje

Oslo, —Nils Handal, Nor-
i vegijos gynybos ministras,

naujas
siuntimas sudarė 1 
įtemptą tarptautinę padėtį

Ikaro strategiją
Washingtonas. — Šią 

vaite Washingtone įvyks 
Vakarų valstybių užsienio 
ir gynybos ministrų konfe
rencija suderinimui karo 
strategijos Europ oje ir

sa-
■ vietą, nes ir greičiausi lėk- 

.! tuvai negali prilygti rake- 
japonaj; greįtumui.

stovi uz I ‘
jie žino,'

bet politikie-| tras kaip vakaru Vokieti- 
r.e «•!> Hnrnato- 1 • •

diksi- J°Je-

Dešimtyje pietinių 
tijų mokyklose mokosi 
giau, kai[) : 
Ar žinot, kiek iš 
pravėrė duris i baltveidžių se- 
greguotas mokyklas? Tik apie 
tūkstantis.

Juokai ii- vištos turi juok
tis. O juk jau suėjo 6 me
tai nuo paskelbimo Aukš
čiausiojo T e i s m. o istorinio 
nuosprendžio. Atrodo, kad 
Konstituciją Pietuose pradės 
vykinti tik už kelių tūkstan
čių metų.

dau-1
2 milijonai negrų, j

to skaičiaus i žemėlapi

Už SENĄ ŽEMĖLAPĮ 
SUMOKĖJO $35,000

Londonas. — Pasaulinis 
atspausdin tas 

Prancūzijoje 1507 metais, 
parduotas už $35,000. Ji tu
rėjo lenkų grafas, o nupir
ko amerikietis H. P. Kraus, 
is New Yorko.

tik kalėjime. Ten jis aprėdy
tas ir pavalgęs...

V. Vokietijoje Įvyks 
nacių suvažiavimas

. Bonna. — Sekmadienį, 
birželio 5 d., Wiesbadene,

Į konferenciją atvyksta 
Anglijos, Francūzijos, Va
karų Vokietijos, Australi- 

Powers sakė, kad jis ir šie-, jos, Naujosios Zelandijos, 
met buvo Bodo bazėje, i- Pakistano, Filipinų, Tailan- 
dant ten atskridęs sėkmin- do ir dar kai kurių valsty- 
giau galėtų nusileisti. bių ministrai.

Tūlose West Virgin! joss, 
Pennsylvanijos vietose ir Pie
tų Illinojuj yra vietovių, kur 
ekonominis gyvenimas pašli
jęs, kur anglies kasyklos ne
dirba, o kitokių industrijų nė
ra. žmonės ten verčiasi iš
maldomis, pavargę, be vilties.

Kongresas buvo priėmęs bi- 
lių paskirti apleistų, merdė
jančių apylinkių paramai apie 
tris šimtus milijonų dolerių.

Eisenhoweris bilių užvetavo.
Man prisimena prez. Eisen- 

howerio paskymas, kad tikras 
saugumas žmogui užtikrintas

Chicagoj dipukų tarpe kilo 
batalija. Ji persimetė j Mar
gučio radijušą, ji pasiekė net 
J. Tysliavos “Vienybę.” Tūli 
ekstremistai dipukai ir suak
menėję sen i imigrantai už- 
atakavo Juozą Kreivėną, kul
tūrininką ir muziką tiktai už 
tai, kad “Vilnies” surengtai 
knygų parodai jisai paskolino 
savo muzikalę literatūrą. Mat, 
Kreivėnas linksta prie kultū- 
r i n i o bendradarbiavimo 
Tarybų Lietuva.

Kokie jie bailiai — taip 
sigąsta vieno asmens.

cių suvažiavimas. Jį šaukia 
Friedrich Klein, buvęs Hit
lerio jaunimo organizato
rius. Numatoma, kad suva
žiavime dalyvaus nuo 800; 
įvairių hitlerinių grupių ir 
organizacijų atstovai.

Vakarų Vokietijos valdi
ninkai, kurie tik žodžiais 
kovoja prieš hitlerininkus,’ 
pasakoja, būk įsakyta poli
cijai stekti nacių suvažia
vimą, kad jis neišeitų į 
“kraštutinybes”.

Vėliausios žinios
Maskva. —JAV karo lai-1 Pekinas. — Kinijos alpi- 

vė-|vyno lėktuvas skraidė tikĮnistai iškėlė savo šalies 
300 pėdų virš Tarybų Są-'liavą ant aukščiausio 
jungos ledlaužio “Admiral į šaulyje Everesto kalno. 
Lazarev’” • -------

Washing! onas. — Jungti-
Geneva. — Tarybų Są- nės Valstijos pasiuntė į To- 

junga prieš JAV planus pa- Ūmuosius Rytus dar 
naujinti atominių bombų ■ bombinių ir mūšio lėktuvų, 
bandymus. --------

120

su

iš-

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito sakė, 
kad viršūnių konferenciją 
sugriovė JAV, pasiųsdamos 
lėktuvą “U-2” virš Tarybų 
Sąjungos. Jis sakė, kad va
karų karo kurstytojai yra 
kalti už susidariusią pavo
jingą tarptautinę padėtį.

Maskva. — TSRS turi 
JAV j lėktuvų, kurie yra greites- 

departamentas j ni ir gali aukščiau skrajoti, 
” lėktuvas.

Washingtonas.
Valstybės
jau pripažino naują Turki- į kaip JAV “U-2
jos valdžią. I 

Kuboje įvyks Lotynų 
jaunimo kongresas į

Havana. —Liepos 26—31 
dienomis Havanoje įvyks 
Lotynų Amerikos jaunimo 
kongresas. Jį šaukia Ku
bos, Argentinos, Čilės ir 
Venezuelos jaunimo or
ganizacijos. Numa t o m a, 
kad kongrese dalyvaus virsi 
1,000 delegatų. Taipgi bus 
broliški delegatai iš Euro
pos, Azijos ir Afrikos ša
lių, c

Lotynų Amerikos jauni
mo kongresas svarstys ko
vos būdus už savo 
ekonominį ir politinį 
laisvinimą iš po Wall 
to imperialistų.

šalių 
išsi-

Londonas. — Ang 1 i j o s 
premjeras MacMillanas pa
sisakė už koegzistenciją su 
Tarybų Sąjunga.

Seulas. — Naujoji Pieti
nės Korėjos vyriausybė lei
do atgaivinti tuos laikraš
čius, kuriuos Rhee buvo už
daręs.

Maskva. — “Izvestija” 
bus vakarinės laidos dien
raštis.

Los Angeles, Calif. —Su
laukęs 65 metų amžiaus mi
rė aktorius Edwardas Bro- 
phy.

Ekstra
Maskva. — Tarpe Mask

vos ir Vakarų Europos pa
didėjo lėktuvų susisieki
mas. Vakarų valstybių lėk
tuvai atskrenda į Šermete- 
jevo orlaukį.

Geneva. — Rytų ir Vaka
rų valstybių delegatai vėl 
pradėjo pasitarimus nusi
ginklavimo reikalais.

Washingtonas. — Susir
go prezidento Eisenhowe- 
rio žmona. Ją išvežė į Wal
ter Reed Army ligoninę.

Rabatas. — Maroko 
bininkai priešingi 
nei karaliaus valdžiai.

New Milford, Conn.
Sulaukęs 80 metų 
mirė rašytojas F.

Managua, Nikaragva. 7- 
Mirė Dr. T. Picado, buvęs 
Kosta Ricos prezidentas.

Ankara. — Naujoji Tur
kijos vyriausybė areštavo, 
virš 1,500 buvusios Mende- 
reso valdžios, žmonių. x ;
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Konferencija bus, bet gal kitokia
kurie tei- 

konfereneijos sužlugimas amžinai
MUMS ATRODO. KAD KLYSTA TIE, 

gia, jog P; 
palaidojęs ir pačią viršūnių konferencijos i( 
nių konferencijos idėja yra gera, sveika, protinga.

nors apgauti arba įkąsti turi ant išgaruoti iš 
? šios konfe-

rencijos kai kuriu galvų nebuvo ruoštasi su noru a] 
tyti ir stengtis išspręsti didžiuosius tautu bei 
santykiuose esamus ir kylančius nesusipratimus, 
dentas su lėktinu U-2 atidengė tam tikrą politik 
visiems įrodė, jog taip prie viršūnių konferencijų; 
tis negalima, neleistina. Tikėkime, kad mūsų sali

rencija

galima ir neišmintinga bandyti pa

skaityti ir Kiniją su Azija.

nosi. Reikia tikėtis, 
klausimu. Pasauline 
simoji viršūnių konf

Inci -

jog ne

savo nuomonę pakeis šiuo 
privers pakeisti. Taigi, bū-

nebesitvėrė džiaugsmu, kai Paryžiau.-
kriko. Jie pasmerkė
rams tartis, bet visą
atrodė, kad dabar tuojau subyrės, ir I
sivystantis kultūrinis bendradarbiavimas tarpe Jungti-

konferencija pa
ne tik bandvma Rytams ir Vaka- 
taikaus .-ugyvenimo sąvoką. Jiems

tiems piktiems sutvėrimams tenka skaudžiai nusivilti. 
Viskas rodo, kad kultūrinis bendradarbiavimas bus tę
siamas ir dar plečiamas. Dalijimasis tautų ir žmonių 
kultūriniais bei moksliniais pasiekimais nesustos.

Todėl mes esame pilni optimistinės vilties, kad ir 
po neįvykusius viršūnių konferencijos visos valstybių 
galvos protingiau pagalvos, išmintingiau žiūrės į ateitį, 
pasistengs pašalinti iš kelio tebesančius užtvarus ir ne
pažeis taikos reikalo. Pasaulinė taika turi būt išlaikyta’

Dar viena valstybe apsimelavo

į Tarybų žemę ir nusileisti 
ižia bažijosi, kad ji nieko 
ti. Tai būta begėdiško melo.

niai lėktuvai jau nuo 1958 metų naudojasi 
baze.

santykius su kitomis šalimis. Norvegija yra Tarybų Są
jungos kaimynas. Pasirodo, kad jos valdovų žodžiu ne
galima pasitikėti, šiandien jos teritorija naudojama sve
timos ir tolimos valstybės šnipinėjimo reikalams, 
užtikrinimas, kad iš bazės Norvegijoje nepakils
vas su atomine bomba ir neužkurs pasaulinio gaisro?!

Tie ponai, kurie valdo Norvegiją, turėtų apie tai

San Francisco studentai pil
nai užsitarnauja iš mūsų vi
sų didelio ii* garsaus “VA
LIO!” Jie savo šaunia de
monstracija davė gerą pamo
ką reakcionieriams iš Neame- 
rikinės veiklos komiteto.

Už tai dabar jiems kerši
jama. šešiasdešimt astuoni 
studentai sulaikyti ir bus tei
siami. Bet jaunuoliai nebijo 
ir neišsigąsta. Didžiausia 
jiems garbe!

Puikiai pasižymi ii- Kalifor
nijos universiteto profesoriai. 
Net šešiasdešimt penki jų pa
sirašė reikalavimą, kad San 
Francisco valdžia tuojau iš
tirtų miesto policijos brutališ- 
ką pasielgimą su studentais

--A.—Vaivutskas yra-para- Mafikattahb 4flivn 
šęs knygelę-paskaitą “Ro- 1'Wnnaiiane BUVO 
jaus Mizaros gyvenimas ir indėnų 'miestas 
kūryba i
biuro ranki 
sudarė užsienio lietuvių po
ezijos antologiją “Svetimoj 
padangėj” ir Seno Vinco 
rinkinį “Gyvenimo verpe
tuose.” Valstybinė groži
nės literatūros leidykla iš-

Mūsų skaitytojai, be abe
jo, yra ne kartą spaudoje 
matę ir per radiją girdėję 
Antano Vąivutsko vardą. 
Tai labai kuklus, papras
tas ir nuoširdus žmogus, 
uolus spaudos darbininkas- 
žurnalistas. Su juo visuo
met malonu susitikti, miela 
pasikalbėti. Pravartu todėl 
ir apie patį Vaivutską pa
kalbėti, su jo veikla bei gy
venimu susipažinti.

Antanas Vaivutskas — 
aukštaitis - skapiškė n a s . 
Skapiškyje gyveno jo beže- 

Į miai tėvai, ten 1916 metais 
I gimė ir iki 10 metų am- 
j žiaus gyveno busimasis 
spaudos darbuotojas—An
tanas.

Vargo ir nedarbo verčia
mi, Vaivutskai 1926 metais 
palieka Skapiškį, 
ž m o n i ų šeima 
plaukti jūromis, 
nais į tolimąją Braziliją |

(išleista paskaitų i 
kraščio teisėmis),! yra 

nes

paprastieji 
i, sako pažan- 
savait r a š t i s 

“The Worker.”
Pilnai sutinkame. Kalbėjo I 

j politikai, kalbėjo valdininkai, | 
‘savo žodį jau tarė ir prezi- | 
(lentas. Laikas tarptautinių i 
santykiavimų reikalais prabil
ti paprastiesiems, eih n i a m s c|u()n()s laimes ieškoti, 

.amerikiečiams. .• n .Atvykę i nauja šąli, tėvai 
patinka provokacinių lėktuvų i turėjo labai sunkiai dirbti 
siuntinėjimas į svetimus kraš- kavos plantacijose. Tačiau, 

nepaisant visų sunkumų, 
senieji Vaivutskai stengėsi 
leisti vaikus bent į pradinę 
mokyklą. Ir vyriausias sū
nus Antanėlis pateko į ke-

“Tegu

ir šešių 
leidžiasi 

vandeny-

Stukas, New Jer- 
ko radiju pusva-

simelavo nuo koto. Pluši 
tą musu mielą Lietuvėlę, 
tik jo protelis beišneša. 
užtenka jo pamokslu per 
radiio pusvalandi. Jis

New Yorko centras 
ant Manhattan salos, 
ten biznio centrai, aukš
čiausi namai. Prieš suvirs 
300 metų Manhattano sa
loje buvo indėnų “miestas.” 
Jų namai buvo pastatyti iš 
rąstų, ilgi ir lygiomis ei
lėmis.

1626 metais hollandie- 
čiai, norėdami išstumti in
dėnus iš Manhattano salos,

žangiųjų lietuvių laikraš
čius. Jo straipsniai spaus
dinami Argen t i n o s “Mo
mente,” Brazilijos “Ryte,” 
Jungtinių Amerikos Vals
tijų “Šviesoje,” “Laisvėje,” 
“Vilnyje” ir kituose laik
raščiuose bei žurnaluose.

1946 metais Vąivutsko
iniciatyva sušaukiamas leido A. Vąivutsko iš ispa- 
Pirmasis Pietų Amerikos kalbos verstas knygas: 
pažangiųjų lietuvių kon- A. Varela “Tamsioji upė” 
gresas. Kongrese dalyvavo w B. Gaidos “Donja Per- 
82 delegatai, atstovavusieji fecta.” Be to, yra ze-.’or v .

tęs Pietų Amerikos (Ar- Ja nupirko uz 60 sidabrinių 
gentines, Čilės, Urugva- guldenų, kurių vertė da- 
jaus) rašytojų noveles. Grį
žęs į Tarybų Lietuvą, rašė 
ne tik “Švyturyje” ir “Tie
soje,” bet taip pat “Perga
lėje,” “Literatūroje ir me
ne,” “Tėvynės balse” ir ki- 

_ - . - tuose laikraščiuose bei žur- 
redakcijos kolektyvo nariu,! naluooo. 
o vėliau, kaip jau sakyta ir, 
užsienio lietuviams yra ži-

I n o m a , — telegramom i s, 
! straipsniais bei iliustraci
jomis informuoja užsienio 
lietuvių spaudą apie Tary
bų Lietuvos gyvenimą.

maždaug 5 tūkstančius lie
tuvių.

1952 metais Antanas 
Vaivutskas su žmona ir 
dukryte sugrįžo į Tėvynę. 
Jis apsigyeno Vilniuje ir 
įsitraukė į aktyvų spaudos 
darbą. Nuo 1953 ligi 1956 
m. jis buvo “švyturio” žurnalo

Be to, yra iš ve r-

Antanas Vaivutskas nuo
lat palaiko ryšius su Pietų 
Amerikos lietuviais, gyve
nančiais emigracijoje ir su 
grįžusiais į Tėvynę.

V incas Uždą v in y s

i vertė da
bartiniais pinigais būtų tik 

Žinoma, tais laikais 
dau-

$24.
už $24 buvo galima 
giau nusipirkti, negu 
bartiniais.- Bet visgi 
pirkti” salą, kuri turi 
22 ketvirtainiškas
tai buvo “geras biznis.

nu- 
virš 

mylias, M

Rado 250,000 mėty , < 
žmogaus senienų

•Į Izraelyje, Jordano upės 
j slėnyje, kasinėdami surado 
i senų žmogaus liekanų. Pa- 
I ties žmogaus kaulų mažai 
Į rasta. Jie priklauso prie 
i ‘ ‘ p e i s t o c e nų” giminės. 
| Mokslininkai mano, kad tie 
! žmonės gyveno prieš 250.- 
I 000 metu.
! Greta žmogaus kaulų ras- 
! ta labai daug jo įrankių, 
i kaip tai kaulinių prietaisų 
žuvims gaudyti ir kitokių.

rKai kas iš senų iškarpų
Skaitydamas laikraščius sprogimu^, kaip tai atomi- 
kai užtinku keistų da- nes bombds”...

, išsikerpu Vierfą dalyką čia jie tei- 
ir pasidedu į tam tikrą di- 1 singaP pranašavo, tai kad 
delį voką. Ypač palaikau ] sprogs atominės bombos, 
tuos rašinius, kur rašoma, |Juk visiems žinoma, kad 
kas gali įvykti ateityje, ir jeigu dabar kiltų trečias 
t. t. Turiu keletą iškarpų pasaulinis karas, tai atomi- 

garsaus pranašo nes bombos tikrai būtų 
sprogdinamos. Vieno da
lyko šis “pranašas” nepra
našauja, — tai kur jis ir 
visi jo kamarotai apsigy
ventų po atominio karo?

Užbaigoje to rašinio au
torius Arūnas pasisako, ko 
jis labiausiai trokšta. Jis 
paima tajkon ‘“vi;
logus ir rašo"-

“Visi ;
blogai pranašauja Stalinui 
ir Sovietų Rusijai.”

Kaip matėte šio rašinio 
pradžioje, višos 408' “baise
nybės” turėjo įvykti rug- 
piūčio . mėnesio pirmomis 
dienomis, 1947 metų. Rug
piūtis atėjo ir praėjo, o nei 
Stalinui ir nei Sovietų Ru- I 
sijai “nei plaukas nuo gal
vos nenukrito”...

Beje, to paties rašinio ki
toje vietoje Arūnas prane
ša “svarbią naujieną” ne- 
la i m i n g i e m s “Draugo” 
skaitytojams, tai—

“Žukovas nuteistas sun
kiųjų darbų kalėjimu.”

“Kiek Rusijoje gerbiami 
herojai, galima matyti iš 
to, kaip praneša vienas 
švedų laikraštis, maršalas

aš
! turklasę pradinę mokyklą, lykų prirašyta,

savo i
Dai- Į 

!y Journal“ ir ten kelias špal-i 
tas primelavo apie Lietuvą.

Jis buvęs Lietuvoje ir vi
sur tik rusus tesutikęs ir te-1 
matęs. Beveik visi lietuviai i

Tam piktam, melagiui trūks
ta vienos lentos. Nejaugi nie
kas jo dar ilgai nepasigailės 
ir nepasius pas gydytoją?!

Daug, labai daug Lietuvoje 
leidžiama knygų. Daug jų 
gauname ir mes. 1 
jas negalima pasakyti.

Tik viena tema knygų aš la-
■ bai pasigendu. (>al kalta se-i 

kiekvieną mus ver
sus! rūpinti sveika-

jnatvė. kur 
j čia labiau
I ta.

Ne-, kurią labai sėkmingai bai
gė. Antanėlis buvo gabus, 
galėjo toliau mokytis, bet 
darbininko vaikui, kurio 
tėvai mažai’ teuždirba, i 
aukštesnį mokslą durys bu
vo uždarytos. Jis dar labai 
jaunas dirba statybose, va
karais lanko dailės mokyk
la. Vaivutskas domisi me
nu, tapyba. Bėt : 
nes prieš darbininką dailės ‘valdyti Rusiją bolševikai, 

j mokyklos durys užsidaro, i gi to laiko duodavo nedaug,

“mŪSU
Pijaus Grigaičio. Jo prana
šystės išimtinai buvo apie 
bolševikų valdžios sugriu- 

jvimą. Jisai net nuskirdavo 
neilgai, j ]aiką, kaip ilgai dar gali

Jaunasis atsiduria spaus-

uar. kol kas, ne viena kny- 
| ga apie sveikatą mūsų nepa- 
j siekė. Bent man neteko ma- 
j tyti. Nejaugi ten jau taip nie
kam nebeapeina sveikatos po-

■ v/.l 1.- i n ; •>

Vatikano organas atvirai 
i ir griežtai patvarkė. Visi ti- 
Įkintieji, patekę į valdvietes, 
I turi klausyti popiežiaus prisa-

Įlies konstitucija, nei tautos

sus snipi- j Susirūpinęs senatorius Ken- 
Narvegijos i nedy. Jis didžiuojasi tuo kad 

jis yra praktikuojantis kata
likas. Vatikano organo pa

remia savo I tvarkymas nepadės jam lai
mėti nominacijas. Tai vanduo 
ant malūno tiems, kurie sako, 
kad išrinkimas K e n n e d y į 
prezidentus ri'ikštų įvedimą į 
Wash ingtoną popiežiaus.Kur

rimtai pagalvoti. Jie ne tik savo šalį, bet 
stato į didžiausią pavojų.

Žmones nerimsta, žmonės kyla

nepasitenkinimo ženklai

NUVERSTA PIETINĖS KORĖJOS mūsų ginklais 
sukurta ir palaikoma valdžia. Velniop dar bjauresnė val
džia nuėjo ir Turkijoje. Dabar pranešimai kalba apie 
liaudies bruzdėjimą prieš musų doleriais palaikomą Pie
tinio Vietnamo valdžią. Lau 
Klausimas tik laiko. Didelio 
reiškiasi ir Eormozoje.

Yra kuo susidomėti ir susirūpinti. .Mūsų militarinės 
bazės gimdo reakcinius režimus. Menderes ir Rhee 
maudėsi mūsų doleriuose kaip inkstai taukuose. Jie ne
siskaitė su žmonėmis. Jie žmonių balsą slopino. Jie žudė 
tuos, kurie prieš jų terorą protestavo. Ir išmušė valan
da, kai žmonių kantrybė išsisėmė.

Tik laiko klausimas. Panašiai atsitiks visur, kur 
randasi mūsų militarinės bazės. Kas to nenumato, tas 
apgaudinėja save ir visus kitus, kurie jais tiki. Bazių 
paleidimas, bazių likvidavimas, leidimas visur žmonėms 
patiems rūpintis savo reikalais ir pagal savo norus ir 
troškimus tvarkyti savo santykius su kitomis šalinus, 
įampa nebeat’doliojamu reikalu.

Sunkiai prieš lietiniu tau- 
j tą nusidėjęs, smarkiai susitę- 
‘ pęs rankas ir pabėgęs iš Lie- 
Jtuvos Clevelando smetoninės 
“Dirvos” redaktorius Balys 
Gaidžiūnas reikalauja, kad 
Amerikos valdžia “suvaldytu 
komunistinį gaivalą.”

Matote, jis jau davinėja įsa
kymus. Jis jau mūsų šalies bo-

Jam komunistai esą dasiėdę 
iki gyvojo kaulo ir jis norįs 
su jais susidoroti ant visados.

Visu sveiko proto amerikie-i 
čių laimė tik tame, kad šita! 
smetoninė Clevelando kiaulė 
neturi ragų. Su jos palaidu 
piktu liežuviu gi niekas ne
siskaito. A. Bimba

APIE PALMES
Pasaulyje yra apie 4,000 

skirtingų palmių. Yra ma
žyčių ir plonyčių, bet yra

pėdų storio.
kurių gražūs ir naudingi 
lapai, ant kitų auga riešu
tai, o yra ir tokių, kurios 
jokios naudos neturi.

Nieko prieš tuvėje. Antanas tąnTparai- 
i džių rinkėju—zeceriu. Jis 
dirba ir pradeda rašinėti. 
Dar būdamas 18 metų jau
nuoliu, pradeda savo žur
nalistinę karjerą.

Antanas Vaivutskas dir
bo pogrindinėje spaustuvė
je, kur buvo leidžiamas 
portugalų - brazilų kalba 
laikraštėlis “A Classe ope- 
raria” (“Darbininkų kla
sė”). Laikraštėlio tiražas 
buvo nemažas, apie 5,000 
egzempliorių, o spaustuvė
lė primityvi, todėl jaunam 
entuziastui čia tekdavo ge
rokai pavargti, beminant 
kojomis spausd i n a m ą j ą 
mašina, v 7

Taip Antanas Vaivutskas 
dirbo ligi 1937 metų, kai 
spaustuvėlė buvo susekta, o 
Antanas suimtas ir paso
dintas kalėjimam Iškalėjęs 
tris mėnesius, laikinai buvo 
išleistas, bet debesys vis la
biau kaupėsi ir, nieko gera 
Brazilijoj nesitikėda m a s , 
bendradarbių bičiulių pata
riamas, Vaivutskas tais pa
čiais 1937 metais pasitrau
kė į Urugvajų.

Vaivutskas apsigyvena 
U r u g vajaus sostinėje — 
Montevideo. Čia jis susi- 
r a n d a pažangių lietuvių 
būrelį, įsitraukia į Urug- 

| vajaus lietuvių centrą, pri- Į 
tampa prie Urugvajaus lie- 
t u v i ų laikraštėlio “Dar
bas.” Pradžioje jis dirba 
tik spaustuvėje rinkėju, bet 
ir savo plu n k s n o s neuž
miršta. Antanas rašinėja 
į tą patį “Darbą,” i 
jos žmonės, pastebėję jauno 
raidžių rinkėjo gabumus, 
įtraukia Vaivutską į “Dar
bo” redakcijos kolektyvą. 
1942 metais jis ta m p a 
“Darbo” redaktorium.

daugiausia vienerius me
tus. Mfat, ko jojo širdis 
trokšdavo, taip jisai ir pra
našaudavo.

Pranašystes marijonų 
“Drauge”’

Tarpe kitų iškarpų užti
kau vieną iš kunigų dien
raščio “Draugo.” Iškarpa 
buvo atspausdinta minėta
me laikraštyje 1947 m, lie
pos 8 d. 
našysčių yra tūlas Vyt. 
Arūnas, 
žm ogus 
“Draugo” 
Prirašydavo jis visokiausių 
nesąmonių, žinoma, dau
giausia prieš Sovietų Są
jungą. Gi pranašystes jisai 
rašydavo tokias, ko jis la
biausiai norėjo kad tas

Autorius tų pra-

Sa vo laiku tas 
buvo nuolatinis 
bendrada r b i s .

Vyt. Arūnas rašo.
“Rugpjūtis bus surprizų 

mėnesiu...

SMEGO NAUDA
Sniego aplokti laukai ir 

I miškai yra ne tik švarūs, 
'bet ir gražūs. Sniegas tei- 
i kia žmogui ir daug kitokios 
'naudos. Jis krisdamas iš- 
; valų, orą, atneša tam tikru 
medžiagų, kurios reikaliii-j 
gos augmenijai. f

islis”1 astfd- j ■ Aukštuose kalnuose suS« 
s0: • ' ' ' ' • Į kaupia, .tiek daug sniego,
aštrologai labai Jad daugelyje pasaulio vie-

tų ne tik pavasarį, 
vasarą kalnų upės 
laukams ir sodams 
lingą vandenį.

bet ir 
atneša 
re i ka-

mėnesiu... i Žukovas nuteistas 20 metų
“Jau kuris laikas kaip ! sunkiųjų darbų kalėjimo 

astronomai pranašauja, jog už maišto kėlimą... 
rugpjūčio mėnesio pirmo
mis dienomis įvyks visa se
rija baisių sukrėtimų ir 
neramumų visose srityse. 
Daugelis planetų, kaip Sa
turnas 
Įtakos į pasaulio 
kaip tai buvo 
metais.”

Gi 1914 ir 
kaip žinoma, 
paskutiniai pasauliniai ka
rai. O kadangi rasėjo Arū
no plauko žmonės, tai yra 
lietuviška kunigija ir kiti 
Lietuvos liaudies priešai, 
trečiojo pasaulinio karo la
bai troško ir tebetrokšta, 

redakci-j tai, kad šiek tiek susirami
nus, pasiėmė sau talkon 
planetas Saturną ir Pluto
ną...

Toliau tas “pranašas” 
rašo:

“Marso ir Uranijaus 
Antanas Vaivutskas be ‘susijungimas’ iššauks 

tiesidginio darbo Urugva- atentatus arba bandymus 
jaus laikraštyje tuo pačiu paimti valdžią į vieno žmo- 
metu rašinėjo ir į kitus pa- gaus rankas, arba didelius

ir Plutonas, turės so

1914
įvykius, 
ir 1939

metais,1939 
prasidėjo du

...“šiandien jisai pasida
rė paprastu katorgininku, 
kurio. nugaroj atspaustas 
numeris.”

Žemiau šis rašeiva apra- 
visus maršalo Žukovo 

nuopelnus, kaip jisai sėk
mingai gynė Maskvą, Sta
lingradą, Leningradą, o da
bar štai kur jį Stalinas pa
dėjo ! 
ma,

O juk visiems žino- 
kad tai yra melas.

Pensin in kas

KO BIJOJO 
LIUDVIKAS XV?

i Kaip malonu iš ryto 
įsiprausti šaltu vandeniu’..
Sunku patikėti, bet istorija 
žino tokius kurjozus, kai 
žmonės bijodavo... praustis 
veidą. XVIII amžiuje, pa
vyzdžiui, buvo reikalingas 
specialus gydytojo nurody
mas, priverčiantis Prancū
zijos karalių Liudviką XV 
nusiprausti.

nu-

Septyni pasaulio 
stebuklai

Yra sekami septyni pa-
,septyni pasaulio stebuklai: 
'Egipto karaliaus antkapis 
i (piramidė), kuri pastatyta 
| iš 5,000,000 akmenų. Ba- 
■ biliono bokštas, kuris yra 
1335 pėdų aukščio, pastaty- 
, tas 335 metais pirm dabar
tinės gadynės. Graikijoje 

į dievui Zeus statula, paga- 
i minta Feidoso, 40 pėdų 
aukščio. Dabartinėje Tur
kijoje, Epheuse yra Diana 

1 dievnamis. Taip pat dabar
tinėje Turkijoje yra griu- 
įvesiu liekanos mauzolie- 
• jaus, kuris buvo pastatytas 
karaliui Mausčius. 105-ių 
pėdų aukščio iš vario Kelio
se statula, ant Rhodes sa
los, Graikijoje pastayta224 
metų pirm dabartinės ga
dynės. Septintas stebuklas 
buvo Phąros švyturys, ant 
to paties vardo salos, prie 
Egipto, kuris turėjo apie 
600 pėdų aukščio. Jis po 
1,500 metų stovėjimo ir 
laivų saugojimo sugriuvo 
laike žemės drebėjimo.

NEDEGANTIS MEDIS
Nedegantis medis — pas

kutinė JAV faneros pramo
nės naujovė. Naujoji fane
ra persunkiama druskų tir
palais didelio slėgimo sąly
gomis. Jeigu paimtume li
tuokliui degiklį, kurio lieps
nos temperatūra pasiekia ’ 
925 °, tai tik po pusvalarf 
džio pradegintume fanero
je skylutę. Bet ir tada ji 
neužsiliepsnos.

>
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Lietuvos gyvenimo kronika
DARBO DIENA

Klaipėdos naftos pei^pyli- 
mo bazės vyr. kūrikas Ra- 
davičius ir kūrikas Masi- 
lionis savo laiške nurodė, 
kad jie ir kiti bazės darbi
ninkai dirba nelengvose są
lygose. Pažadai sutvarkyti 
darbo užmokestį ir sutrum
pinti darbo dieną nevykdo
mi.

Vyriausiosios tiekimo ir 
realizavimo valdybos virši
ninko pavaduotojas E. Li
sauskas, atsakydamas į 
“Tiesos” užklausimą, pra
neša, kad Klaipėdos naftos 
perpylimo bazėje pradėta 
dirbti 7 valandas per dieną. 
Sutvarkytas darbo užmo
kestis.

ir valy- 
kultūrų, 
kitos la-

instituto

Braška “visagalio”, 
sutverta žemė

Rašant šias eilutes (geg. 
22) ateina žinios iš Pietų 
Amerikos, kad Čilės res
publikoje antru kartu susi- 
purto žemė — pirmas dre
bėjimas buvo gegužės 21 d. 
Daugiausia nuostolių pada- 

Irė mieste Concepcion ir jo 
(apylinkėse. Pranešimai sa

kultūrų derliaus nuėmimo, 
grūdų džiovinimo 
mo, kaupiamųjų 
mechanizavimo ir 
boratorijos.

Pagal generalinį
statybos planą šiame sep- 
tynmetyje Raudondvar y j e 
bus pastatytos patalpos že-' 
mes ūkio technikos muzie- Į 
jui, vaikų darželiui, lopše- ko> kaj £ja tap0 sugriauta 

’ ” bendrabu- iki 800 namų. O kiek žmo- 
yau šių nįų užmušta, šiuo kartu 

metų gegužės šventėms bus kar nepaduoda tikrų žinių.

liui, valgyklai, 
čiui, parduotuvei.

perduotas naudoti 8 butų į 
gyvenamasis namas.

LEIDINYS 
BIBLIOTEKOMS

Pradžioj kovo įvyko bai
sus žemės drebėjimas Mo- 
roke,—miestas Agadir veik 
visas sugriautas, 
užmušta

Kiek Reiktų Mokėti Į 
Pensijos Fondą -

Forando bilius nusako, 
Ikad tie, kurie dirba už al- 

turėtų mokėti ketvir- 
. ........ į nuošimčio (U6/) 

le pagalba. j (]augjau į “Social Security”
i Suseiga. a<s m u o , tui intis Į į’on(|ą negu dabar moka. O 

Šiuo laiku plačiai kalba-1 teisę pi ie Socialu Secui ity | kurie ant savęs dirba (self- 
ma ir rašoma apie kon-1 henentų. Jis mna nuga-1 cmp]OyG(j), turėtų mokėti 
gresmano Forando bilių su-; hentas į ligoninę. įsu.sp^ daugiau. Išeina taip* 

Bet jeigu taip, tai jisai ga-■ teikimui medikales pagal-kastus (uz ngoni-; kurjs dirba už algą ir gau* 
k------------------ !......... -------- i nę; °Pfn km $100 į savaię algos, tu

rėtų mokėti 25 centus į sa
vaitę daugiau, Jo darbda

vys irgi tiek turėtų mokė- 
I ti į savaitę. Tas, kuris dir- 
;ba ant savęs ir uždirba 

rpmiol ! • PA r ‘ L- • 1 savaitę, turėtų mo-“ mokami per 60 d.enų bėgyje |k6tj 38 centug į savaitę 
. . , , . . 'daugiau. Žinoma, kurie už-,. tų) periodo. Jeigu butų ()irba mažiaUj jie ir mokž.

■ tų mažiau. Čia pažymėjom 
' tą mokestį tik dėl pavyz
džio. Tikrenybėje tie, ku
rie uždirba $100 į savaitę, 

| nemoka “Social Security” 
I taksų už visą sumą. Mat, 
1 aukščiausia metinė suma, 
I už kurią senatvės pensijos^ 

, i taksai mokami, yra $4,800.Is Viso gydymo ną-;Tai asmu0< kuris uždirba 
(tiek (ar daugiau) į metus, 

V j viso sumokėtų tik apie $12 
į metus už medikalinę pa- 

A ant savęs dir- 
! bantis nesumokėtų daugiau 
I kaip $18 į metus. ,

Žinoma, tą mokestį turė- 
/1O _ 1 I tu sumokėti visi (jauni ir(12 mene-1 * .. , . .v seni), kurie paeina po So-

c .. 4-4 cial Security’” Įstatymu.Sergantis asmuo turėtų , •
Pagal tą bilių daugiausia

naikina miestus, kaimus ir 
derlingus laukus, — viską 
uždengia lava, kuriai atvė-1 
sus, užšalus apsilieka su-!■ 
kietėjusi kai akmuo pluta. |

Na, o kas gi tą žemę su-1 
tvėrė? Koks meistras ją) 
subudavojo? Mūsų kunigi-1 
ja, remdamasi “šventu raš
tu,” aiškina, kad Žemę su
tvėrė “visagalis Dievas.”

Apie Kongresmano Forando
Medikales Pagalbos Bilių

Kas Ir Kokią Medikalę būtų apdrausti ir mediką-' 
Pagalbą Galėtų Gauti

Pagal Tą Bilių

lėjo sutverti tokią žemę,' bos asmenims, kurie gauna | 
kuri per bilijonus metų pa-; arba turi teisę gauti senat- ’ 
siliktų čielybėje, be jokių 
pasikeitimų, be drebėjimų, 
be išsiveržimų vulkanų ir 
be vandenų išsiliejimų — 
tvanų, nuo ko irgi milijonai 
žmonių nukenčia. Tačiau, 

jo sutvertaŽmonių kaip matome, 
tūkstančio; žemė (ir dar iš nieko!)

Pradedamas leisti diust- pastoges liko virš 30,000 sensta, braška,
ruotas informacinis biuleti- j amoniu. 

Inis “Bibliotekų darbas.” L..4_A 
! Jis skirtas bibliotekinin-!

SCENOJE— jkams, kultūros ir švietimo
“DON KARLAS” j darbuotojams

ŠIAULIAI. — Visiškai'bei plačiosioms skaitytojų 
neseniai Šiaulių Dramos te-į masėms, 
atro kolektyvas žiūrovams! Informacinio 
parodė A. Kasono psicholo-į tikslas — 
ginę pjesę “Trečias žodis. 
Dabar rampos šviesą išvy

studentams

biuletinio 
skleisti mūsų ir 

■ broliškųjų respublikų bibli- 
iotekininkų darbo patirtį, 

do dar vienas naujas pasta-i teikti metodinę pagalbą.
i Leidinyje bus nagrinėjama 
bibliotekininkystės teorijos 
ir praktikos klausimai, in
formuojama apie n a u j a s 
knygas, s u p a ž i n d i n a- 
ma su kraštotyriniu dar
bu ir kt. Be to, “Bibliote
kų darbas” spausdins skai
tytojų pasisakymus apie 

i knygas, bibliografų, biblio
tekininkų, mokslininkų ir 

MOKSLINIO TYRIMO i rašytojų straipsnius.
INSTITUTO MIESTELIS; Pi rmasis naujo leidinio 
KAUNAS.—Lietuvos že-! n u m e r i s išėjo balandžio 

mes ūkio mechanizacijos ir j mėnesi. K. Vaznys
elektrifikacijos mokslinio 
tyrimo institutas Raudon
dvaryje smarkiai plečia-1 . ......
mas.. Jau praeitais metais 1 not Audinių saviveiklimn- 

/ buvo padėti keturių aukštų i kai. Jie koncertuos Rygos 
namo pamatai. Dabar šio I tekstilininkams, saviveik 1- 
pastato statybos darbai ei-iharns, švenčiantiems de- 
na į pabaigą. Gegužės mė-1 šimtmečio jubiliejų.
nesį čia įsikurs grūdinių A. Jasinskas

tymas — F. Šilerio keturių 
veiksmų draminė poema 
“Don Karlas.” Režisavo 
Talino Valstybinio akade
minio V. Kingisepo vardo 
dramos teatro režisierius 
Leo Kalmetas, dekoracijos 
— dailininkės Taujanskie- 
nės, muzikinė dalis — M. 
Danilevičiaus.

Į Rygą išvyko Kauno pliu- 
Išo-šilko kombinato ir “Kau- 

Jau praeitais metais i not Audinių

griūva ly-
Tai buvo baisi ka- giai taip, kaip ir viskas ki-

tastrofa. Buvo atsitikimų, 
ikad net už 10 dienų po že- 
, mes drebėjimo vis dar už
tikdavo užgriūtų, bet neuž
muštų žmonių, kurie buvo 
ant tiek nusilpę, jog juos 
reikėjo nešte išnešti iš rū- Į .nui 
siu. Baisius vaizdus iš tų 1 k 

teko matyti televizi-vietų 
joje.

Irane įvyko taipgi di- 
žemėsdrebėjimas (bal.

Čia, pagal neoficia-Į 
apskaičiavimus, sako-'

ta.
Tokie gamtos reiškiniai 

aiškiausiai mums parodo, 
kad pasaka, būk tai kokia 
galinga esybė, nežinia iš 
kur ir kada atsiradusi, vis- 
į savo galybe sutvėrė “N 

nieko,” yra tik pasakos, tik 
įsivaizdavimai ir apgaudi
nėjimai žmonių per tūks
tančius metų!

Taip, mūsų žemelė tai 
vienur, tai kitur purtosi, 

J braška, prakiūra ir “spiau- 
1 do” ugnimi ant žmonių. 
Galima tikėtis, kad kada 
nors ji taip susipuryts, pra- 

; dės taip smarkiai “spiau- 
i” baisią ugnį, kad ga- 

I lės viską ant jos paversti 
! į pelenus...

Už pusantro mėnesio po 
šio (Moroke) žemės drebė
jimo, 
delis 
25). 
liūs
ma, buvo užmušta iki trijų 
tūkstančiu žmonių. O kiek 
padaryta medžiaginių nuo- i 
stoliu, tai ims nemažai lai- i, 
ko, kol bus galima viską ap
skaičiuoti,

Apart žemės drebėjimų, 
įvyksta dar kita tokio pat 
baisumo katastrofa, taijgaiėtų tai atlikti, 
vulkanai. Tai vienur, tail 
kitur žemė prakiūra kaip 
kokia votis ir su didele jėga 
trykšta iš prakiuręs ugnis, 
nešdama su savim ištirpin
tus akmenis ir kitokią že
mės vidaus medžiagą. Vul
kanų ugnis naikina viską, 
kas būna jai ant kelio: su-

JURBARKU! 700 METŲ
— R. ŠALUGA —

Jurbarko miestas įsikū- j tuvos žiočių. Ten dabar tę- 
rė gražioje vietoje, 
gražioji Mituva, atvingia
vusi iš Žemaičiu žemės,

kur I siasi plačios lygios pievos, 
ir tik vienoje vietoje, prie 
pat Nemuno, yra vienišas 

įteka į Nemuną, šiose apy- kalnelis, o prie jo — ant-
linkėse, kaip liudija arche
ologiniai radiniai, lietuviai 
gyveno nuo labai • senų 
laikų. Dar prieš Mindaugą, 
formuojantis pirmiesiems 
valstybiniams junginiams, 
dabartinio Jurbarko miesto 
teritorija įėjo į didelės ir 
galingos Karšuvos žemės 
sudėtį.

XIII amžiuje, kai Nemu
ną pasiekė vokiškieji šun- 
riteriai, Jurbarkas ilgam 
tapo mūšių ir kruvinų kau
tynių vieta. Neveltui kovų 
pradžioje kryžiuočiai ir ka
lavijuočiai čia sujungė sa
vo jėgas. Dusburgo kroni- 
je rašoma, kad tada buvo 
nutarta “prisidedant Livo
nijos bei Prūsų broliams 
lygiomis išlaidomis bei 
darbu, Karšuvos žemėje 
švento Jurgio kalne pasta
tyti pilį tūkstantis du šim
tai penkiasdešimt devintai
siais metais, tais laikais be 
galo reikalingą krikščionių 
tikėjimui plėsti. Pastačius 
pilį, jai saugoti buvo palik
ti Prūsų ir Livonijos bro
liai bei ginklanešiai, vyrai 
teisingai parinkti ir įgudę 
kovoti.”

Istorikai išaiškino, kad 
ši “brolių” pilis buvo pa
statytą šalia dabartinio 
Jurbarko miesto, ir nuo tų 
metų pradeda jo istoriją. 
Pilis stovėjusi žemiau Mi-

iš jos nuolatos puldinėjo 
vokiečius. Ši lietuvių pilis 
buvo kitame daba r t i n i o 
miesto pakraštyje, Imsrės 
(Mituvos intako) vingyje. 
Čia yra gerai išlikęs dide
lis, gražus piliakalnis, va
dinamas Bišpiliu. Atstu
mas tarp jo ir vokiečių pi
lies vietos yra tik apie 2 
kilometrai. Tame plote vi
są laiką vyko mūšiai “nuo

ras mažesnis, panašus į py- ■ 
limą. Šalia jų dar galima 
rasti vieną kitą senovinę 
plytą, matosi ir perkaso lie- 
kanos. Pilies teritorija, 
upės ir perkaso apjuosta, 
seniau buvo lyg ir nedidelė 
Nemuno sala. Tokias vie- aušros lig pat vėlumo tarp 
tas šunriteriai dažnai pasi- šitų dviejų tvirtovių, 
rinkdavo savo pilims ir vė
liau.

M

Pasistatydami priešais 
Jie stengdavosi, kad savo pilį, lietuviai ne tik 

būtų galima laivais pri- neleido šunriteriams verž-
plaukti prie pat pilies šie- tis gilyn į kraštą, bet ir už- 
nų. Tai leisdavo sustiprin- j blokavo jų įgulą, kuri grei
ti savo įgulą, aprūpinti ją 
maistu ir ginklais net ap
siausties metu. Priešiškas 
gyventojų nusist a t y m a s 
neprašytų svečių atžvilgiu 
jiems buvo gerai žinomas. 
Neveltui Eiliuotoje Livoni
jos kronikoje, paminėjus 
Jurbarko pilies pastatymą, 
sakoma:

Lietuviams širdis sopėjo, 
Apmaudu didžiu jie degė, 
Kad už jų akių užlindę

Jai 
atėjo žinia,

Jie kalbėjo: “Netikėtai 
Velnias juos čia atgabeno 
Ir ant sprando 

mums uždėjo, 
iKad žalos mums pridarytų. 
Bet kai juos kada suimsim, 
Mes jiems plunksnas 

nupesiosim.”

Toliau iš tos pačios kro
nikos sužinome, kad lietu
viai “labai čia sąmoningai 
naują pilį prieš pastatė” ir

apmoka federate valdžia iš 
h- kitu’s'benefi- taip vadinamo sęnatvė s 

, pensijos fondo (is federal.
S Old-Age and Survivors In-;
1 surance Trust Fund). Vi-i

Darbo unijos ir įvairiosį sj Įje kaštai būtų taip ap-j^T™ 
kitos organizacijos r“™1’01 1 • ™ ‘ i- •
šį bilių ir reikalauja, kad 12 mėnesių (vienerių me-1 
Kongresas jį priimtų.

Naudinga bus ir mūsų į reikalas sergantįjį tiek lai- 
Susivienijimo nariams su-; ]c0 laikyti ligoninėje. Po! 
sipažinti su tuo bilium. ■ į0, jeigu sergantysis išeitų;

Kongresmanas Ai me J.! ^ ligoninės dar nepasvei-. 
Forand (demokratas) iš kęs pilnai ir reiktų jį (ar, 
Rhode Island valstijos įne-'ją) laikyti tam tikruose) 
šė į Atstovų Butą (in the j gydymo namuose (nursing. 
House of Representatives) j home), tai jis galėtų būti ! 
bilių H. R. 4700 vasario 18 . gydymo ^namuose dar 60 i 

pataisy- dienų.

vės pensiją ir ____ ____
tus pagal taip vadinamą j 
“Social Security” Įstatymą

d., 1959 metais
mui “Social Security” Įsta-lmuose sergantis galėtu bū-j 
tymo, pagal kuri dabar mo-1 ti 120 dienų bėgyje 12 mė-Į 

“ t j nešiu periodo. Ir visi jo' 
Jeigu Forando bilius bū-1 užlaikymo ir gydymo kaš-i ]ba 

tu priimtas, tai pagal “So-1 tai būtų pilnai apmokėti iš) *• 
cial Security” Įstatymą vi-į Social Security” fondo. Il
si asmenvs, kurie gauna ar i Rijusia ligoninėj (hospital) 
turi teisę gauti senatvės I galėtų būti 60 dienų bėgyje I 
pensiją ir kitus benefitus, vienerių metų (12 mene-1 
būtu plačiai apdrausti ir siu) periodo, 
medikale pagalba. Sergantis asmuo turėtų;

Kaip žinoma, dabar se- teisę pasirinkti daktarą ir j
natvės pensija gali gauti i ligoninę. Ir ligoninėje bū- naudos turėtų asmenys, ku

li pelenus... Bet ir patys j moterys nuo 62 metų am- . ............... ' ■
I žmonės smarkiai darbuoja-j žiaus ir vyrai nuo 65 metų 
si, kad, nelaukiant gamti- amžiaus pagal “Social Se- 

jie patys curity” Įstatymą. Taipgi 
Visi ži- mirusiojo vyro žmona 

nome, ką galėtų padaryti | (našlė) su nepilnamečiais 
mūsų Žemei atominės bei | vaikais gauna tam tikrus 

’ ) benefitus.
Kokia Būtų Medikale 

Pagalba
Paimkime tokį pavyzdį. 

Tokiu būdu, pagal Foran
do bilių, visi tie asmenys

karna senatvės pensijos.

medikale pagalba.

nes katastrofos,

hidrogenines bombos.
Pensinin kas

Maskva. — TSRS spauda 
rašo, kad ir tarp JAV tu
ristų randasi šnipų.

!tų pusiau privatiniai. Pi- rie jau gauna senatvės 
liūs aiškiai nenusako apie pensiją arba kitus benefi- 
atmokėjima visų daktaro tus (mirusiųjų vyrų žmo- 
bilų. Bet biliaus aprašymo nos, nepilnamečiai palikti 
sutraukoje, kurią mums | 
prisiuntė kongre s m a n a s i 
Forand, pažymėta, kad ši ; (neturintieji

| apdraudos sistema neapmo- ’ amžiaus) ] 
ketu daktarui už ligonio. medikales pagalbos, 
lankymą, bet apmokėtų tik jaunesniems 
už operaciją. (“Tiesos” • v --------
Angliškame skyriuje telpa : dikale pagalba: mažesnis 
biliaus aprašymo sutrauka ! skaičius jų suserga;, dirban- 
_ Summary.) j tieji turi šiokią tokią medi-

Abelnai jaunesni žmonės 
i 62-65 metų 
negautų jokios

; žmonėms ir
netaip jau reikalinga me-

įkalinę apdraudąu darbai

tai tirpo. Todėl abiejų or
dinų viršininkai surinko 
naują didelę kariuomenę, 
kuri pirmiausia turėjo iš
vaduoti apgultuosius ir nu
gabenti jiems maisto. Ka
riuomenė rinkosi Klaipėdo
je ir 1260 metais iš čia pa
traukė Jurbarko link, 
bežygiuojant,
kad lietuviai įpuolę teriojo 
Kuršą, kurį vokiečiai jau 
buvo pavergę. Jungtinė or
dinų kariuomenė tuoj pa
suko atgal, ir 1260 metų 
liepos 13 dieną Kurše įvy
ko garsios kautynės prie karams, 
Durbės ežero. Kaip žinoma, 
lietuvių pulkai čia iškovojo 
didelę pergalę. Paskui pra
sidėjo prūsų sukilimas. Vo
kiečiai negalėjo ilgiau iš
laikyti savo rankose toli
mos Jurbarko pilies, ir jos 
įgula pasitraukė į Klaipė
dą. Po to ilgą laiką kroni
kose nerandame jokių įra-

|šų apie Jurbarką. Tik 
1336 metais kryžiuočiai čia 
pasistato savo pilį. Bet ir 
ji netrukus turėjo būti lie
tuvių sugriauta, nes 1343 
metais “Jurgenburg” vėl 
atstatoma.

Ši pilis išstovėjo ilgiau. 
1382 metų pavasarį didy
sis Lietuvos kunigaikštis 
Kęstutis atplaukė prie Jur
barko su savo laivynu ir 
bombardomis (paraku šau
namais pabūklais), tačiau 
pilies nepaėmė. Bet dviem 
metais vėliau ją gudrumu 
užėmė Vytautas. Apsisto
jęs su savo kariuomene 
prie Jurbarko, jis pasiuntė 
pas kryžiuočius savo svainį 
Sudimantą su keliais 
rais. Užėjęs ant pilies 
to Sudimantas kirviu 
mušė žymų kryžiuotį, o 
tą sužeidė. Vokiečių sar
gybinis, saugojęs 
taip pat buvo nukautas. 
Tada lietuvių kariuomenė, 
pasinaudodami kilusių są
myšiu, puolė pilį ir ją su
degino. Vėliau, 1403 me
tais, Vytautas dar kartą 
sunaikino Jurbarko pilį. Po 
to ji jau nebebuvo atstaty
ta, ir 1422 metais, Meino 
taikos sutartimi, kryžiuo
čiai turėjo galutinai atsisa
kyti Jurbarko.

Pasibaigus kruviniems 
Jurbarkas greit 

tapo žymiu prekybos cent
ru. Pro jį plaukdavo Ne
munu ne tik Lietuvos ir 
Vokietijos, bet taip pat ir 
rusų, lenkų pirkliai. Visi 
jie čia turėdavo sustoti, 
nes Jurbarke buvo svarbi 
Lietuvos pasienio muitinė. 
O didžiulėje Jurbarko gi
rioje buvo ruošiama eks

vy- 
til- 
už- 
ki-

portui įvairių rūšių staty
binė medžiaga Gdansko ir 
Karaliaučiaus laivų statyk
loms, gaminama derva, de
gutas, pelenai. Todėl ne
nuostabu, kad Jurbarko 
miestas gavo magdenburgi- 
nes teises ir herbą — tris 
baltas lelijas raudoname 
fone.

Savo prekybinę reikšmę 
Jurbarkas išlaikė beveik 
iki XIX amžiaus pabaigos. 
1862 metais miesto pirklių 
apyvartos kapitalas siekė 
daugiau kaip 5 milijonus 
aukso rublių, o per Jur
barko muitinę praeidavo 
prekių iki 10 milijonų rub
lių per metus. Tačiau grei
tai miestas ėmė smukti, 
nes, visomis kryptimis pra
dėjus tiesti geležinkelius, 
Nemuno vandens kelio! 
reikšmė labai sumažėjo. Po

karo,
atgavus Lietuvai Klaipėdą, 
Jurbarko muitinė buvo pa
naikinta.

Daug žalos padarė ir 
gaisrai, 1906 metais sude
gė apie 250 namų. 1915 
metais kaizerinė vokiečių 
kariuomenė sugriovė pui
kius dvaro rūmus. Jurbar
ko vardas yra glaudžiai su
sijęs su revoliucinio judėji
mo istorija. Dar baudžia
vos laikais apylinkės vals
tiečiai ne kartą kovojo su 
savo dvarininkais, dalyva
vo 1831 ir 1863 m. suki
limuose. Vėliau pro Jur
barką dažnai buvo gabena
ma užsienyje leidžiama re
voliucinė literatūra. Leni
ninę “Iskrą” visu jos ėjimo 
laikotarpiu per sieną prie 
Jurbarko slaptai pervežda
vo valstietis iš Lietuvos ir,

vartus, pirmojo pasaulinio

'vietėje ir t. Svarbiausia 
vežime su bulvėmis prista- dabar problema, tai aprū4 
tydavo į Kauną, iš kur ji įpinti tinkama medikalinė 
pasklisdavo' po visą Rusiją. . a p d r a u da senesniuosius, 
1919 metų spalio 12 dieną į kuric išeina ant senatvės 
į Jurbarką suvažiavo apie Ipensijos, kurių įplaukas 
900 žemės ūkio darbiniu- į t u o m e t sumažėja, kurie 
kų ir nutarė kovoti, kad dažniau suserga ir ilgiau A 
apylinkės dvarponiai nega- j serga. (
lėtų naudotis “mūsų kojo- į Aišku, būtų daug geriau,*lėtų naudotis
mis numyniotais ir prakai-į jeigu būtų įvestas toks pla1* 
tu nulaistytais laukais.
Labai nukentėjo Jurbarkas i nės (jauni ir
Didžiojo Tėvynės karo me- pilnai aprūpinti medikaliūė 
tu. Buvo nugriauta ir su
deginta senoji Jurbarko si
nagoga, išpuošta vertingais 
medžio raižiniais — vienas 
įžymiausių šios rūšies ar-1 
chitektūrinis pam i n k 1 a s | 
Rytų Europoje.
to į Kauną dabar stovi pa- i

• t • • V T 1

! nas, pagal kurį visi žmd^ 
seni) būtį

pagalba. Bet ims daug lai
ko, kol įvyks kas nors pa
našaus.

šiuo gi tarpu būtų nau-y 
dingas Forando medikalU 
nės pagalbos planas. Todėl 

Prie plen- Į reikia jo bilių remti.
I Forando bilius dabar yra 

minklas, kurio įrašas skel-; rankose kongresinio komi* 
bia, kad hitleriniai žudikai I teto — Ponse Ways and 
čia sušaudė 2,197 žmones iš Means Committee. 
Jurbarko miesto ir anylin- LDS kuopos ir pavieniai 
kių. Kaip žinoma, tada bu-1 nariai galėtų pasiųsti tam 
vo nužudytas ir skulptorius !komitetui laiškus, ragi- 
V. Grybas. Jo atminimas ' nant, kad jis veiktų už šio 
pagerbtas įrengiant memo-■ biliaus priėmimą, 
rialinį muziejų ! Taipgi naudinga būtų pa**

m t i t 4. • '.siusti laiškus ir savo dis-Tačiau Jurbarkas atgyja. t].ikto 0 n f esmanui tuo 
Mieste bananu statyt, ch-. klausimu.
dziuliai keturių aukštų vi-į v_ '
dūrinės mokyklos rūmai Gegužės 23 d.
sena jurbarkiečių svajone, vienijimo vardu J« 
Statomi nauji gyvenamieji nas
namai. Rūksta naujo linų 
apdirbimo fabriko kami
nai. O prie Nemuno vyks
ta paruošiamieji darbai 
Jurbarko HES statybai, — 
ji bus galingiausia respub
likoje. Tai tikrai nuostabi 
sukaktuvių dovana. Senasis 

.Nemunas tarybinių žmo
nių rankose vėl išgarsins 
Jurbarko vardą toli už Lie
tuvos ribų!

laišką minimo kongreso ko? 
miteto pirmininkui, Hon. 
Wilbur D. Mills, raginant, 
kad šis komitetas užgirttį 
Forando bilių,

Seni žmones daugumoje 
yra inervuoti. Gražios loom- 
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisvės naudai parengi“ 
mus dėl pasilinksminimo. *

3 pusL Laisvė (Liberty). Penktad., birž. (June) 3, I960
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KOVOS DRAUGAI
(Tąsa)

—Žinai, Fiodorai, — pasakė Tolkevi- 
čius, — aš manau, kad jis sako teisybę. 
Juk jis dar niekada mums nemelavo.

—Tuo skaudžiau tai išgirsti iš jo da
bar,—jau ramesniu tonu atsakė Lisenka.

Matyt, jį paveikė mano prislėgta iš
vaizda.

Ramiai, nekeldamas balso, Tolkevičius 
pareiškė savo išvadas. Jo žodžiuose 
skambėjo tokia Įtikinanti logika, kad 
Lisenka nieko prieš negalėjo pasakyti.

Iš tikrųjų, kam man apgaudinėti?
Juk aš žinojau, kad tikrino, — kokia 

prasmė meluoti?
Pagaliau visa tai galima pat i krinti...
Kai visa tai buvo pasakyta, Lisenka 

truputį nusiramino ir susitaikymo ženk- 
lan pakvietė sėsti. Buvo iššauktas tik
rinęs štabo karininkas ir iš jo veido bu
vo galima iš karto nustatyti, kas yra vi
so to kaltininkas. Anksčiau negu Lisen
ka spėjo praverti burną, Tolkevičius pa
klausė leitenantą:

—Juk jūs pavėlavote pusryčiams ir 
atėjote į batalioną, pasibaigus maisto 
išdavimui? Juk tai, apie k;i jūs rapor- 
tSF'ote,—netiesa?
«—Taip, —■ tyliai atsakė leitenantas, 

nuleidęs galvą.
—Matyt, jus per anksti paėmė i štabą. 

Jums būtų dar gera padirbėti su žmonė
mis ir pasimokyti iš jų. štai paprašyki
te majorą,—Tolkevičius parodė į mane, 
—jis mielai paims jus pas save.

Aš tiesiog suglumau nuo tokio manev
ro ir paskubomis sutikau pasiimti kari
ninką į batalioną, tarp kitko, pagalvojęs, 
kad jį reikia pamokyti už melą.

—Nemanau, kad bataliono vadas ker
šys jums už patirtus nemalonumus, bet 
pamoka bus jums abiems.

Ir pabandyk po to pamokyti kalti
ninką !

Visą tą laiką Lisenka stovėjo sumi
šęs ir stengėsi nežiūrėti į mūsų pusę. 
Protingasis Tolkevičius nušovė iš karto 
du zuikius—surado teisybę ir savotiškai 
nubaudė kaltininką. O Lisenkai dar kar
tą buvo duota teisingo reikalų nagrinėji
mo pamoka, ir tai, be abejones, išėjo jam 
į naudą, nes jis labiau už viską mylėjo 
tiesą ir visada ja džiaugėsi.

“Incidentas” buvo išsemtas ir mane 
pakvietė pusryčių. Nuo to laiko nebuvo 
atsitikimo, kad Lisenka skubotai daryti] 
kokias nors išvadas.

O mes, jo pavaldiniai, nė už ką nebū
tume jam melavę, nes pati liūdniausia 
tiesa jam buvo geresnė už patį gražiau
sią melą.

VISUOMET SU KARIAIS
Labiau už visus Lisenka mylėjo žval

gus. Pats buvęs žvalgu suomių kampa
nijoje, jis žinojo šių žmonių vertę. Žval
gams kartais buvo leidžiama daug kas, 
bet daug iš jų ir buvo reikalaujama. 
Prisimenu, su kokiu pasitenkinimu Li
senka ir Tolkevičius įteikdavo jiems ei
linius vyriausybinius apdovanojimus. O 
apdovanojimų jie turėjo daug ir vis už 
gerą darbą. Iš žvalgų buvo iškeliami 
kareiviai ir seržantai karininkų tarny
bai, ir čia aktyviai dalyvaudavo pulko 
vadas bei jo pavaduotojas politiniams 
reikalams.

Labai draugiški ir linkę bendrauti, 
. Lisenka ir Tolkevičius niekada neužsi

darydavo savo žeminėje, visą laiką bū
davo tarp karių, sužinodami jų rūpes
čius, išklausydami jų nuomones įvairiais 
klausimais. Kalbėdamasis su žmonėmis, 
Tolkevičius dirbo milžinišką, nors iš pir
mo žvilgsnio ir nežymų, politinį darbą. 
Žinoma, ten nebuvo tribūnos, nei raudo
nos staltiesės, nesigirdėjo nei skambių 
žodžių. Apie viską buvo kalbama pa
prastai ir nuoširdžiai. Prasidėdavo vi
sada nuo kasdieniškų gyvenimo klausi
mų, o baigdavosi didelėmis politinėmis 
problemomis. Atsimenu vieną vakarą, 
kurį Tolkevičius praleido batalione. Vie
noje kuopoje aš jau iš tolo pamačiau 
grupę kareivių, sėdinčių aplink Tolkevi- 
čųi. Tyliai, nekeldamas balso, prityręs 
politinis darbuotojas vedė pokalbį. Buvo 
1944 metų vidurys, ii- žmonės kūrė re
alius savo būsimo gyvenimo planus. Tol
kevičius, žinojęs beveik visų kovotojų 
pavardes ir vardus, kreipėsi į vieną ser
žantą :

—Sakai, kad buvo daug vaikų na
muose ir gyvenote blogai?

—Taip, mūsų buvo dešimt žmonių ir

tik pusė hektaro žemės. Gyvenome blo
gai.

—O dvarininkas, tur būt, turėjo daug 
žemės, ir ją visą įdirbdavo kumečiai?

—Daug. Aš nežinau kiek, bet der
liaus valymo metu pas jį dirba visa mū
sų šeima.

—Na, ir kaip tu manai, Petrai, ar 
tai buvo teisinga?

Ne, Petras šitaip negalvojo. Kurgi 
čia teisybė? Vienam daug, kitam nieko. 
Nuo Petro šeimos su puse hektaro žemės 
Tolkevičius perėjo prie ikirevoliucinės 
Rusijos, papasakodamas, kiek žemės val
dė Rusijos dvarininkai ir kokia jos da
lis tekdavo milijonų valstiečių kiemams, 
kaip pasikeitė žmonių gyvenimas po 
Spalio revoliucijos ir kas laukia, nugalė
jus priešą. Iš šalies niekas net nebūtų 
pagalvojęs, kad tai vyresnio politinio 
darbuotojo žodžiai. Atrodė, kad tarpu
savyje kalbasi kareiviai, o vienas iš jų 
tik nukreipia pokalbį reikalinga vaga. 
Į kylančius klausimus tuojau pat būda
vo surandami atsakymai. Buvo malonu 
matyti, kaip įdėmiai žiūri Tolkevičius į 
kareivių klausimus, kaip, rūpestingai 
parinkdamas paprastus žodžius, varto
damas rusiškus ir lietuviškus posakius, 
jis stengiasi suprantamiau ir įtikina
miau atsakyti į tą ar kitą klausimą. Jo 
žodžiai, einą iš širdies, pasiekdavo karei
vių širdis ir rasdavo jose gyvą atgarsį.

VISKĄ NULEMIA MINUTĖS...
Lisenka buvo blogas oratorius. Ta

čiau ir jį visada supo kareiviai, klau
sydamiesi jo pasakojimų ir atsiminimų 
apie buvusius mūšius. Jis turėjo apie ką 
pasakoti. Ir nors jo pasakojimai buvo 
ne visi nuoseklūs ir toli gražu ne lite
ratūriški, tačiau klausytis jų buvo vie
nas malonumas. Daugelis pulke prisi
mindavo jo vaizdingus pasakojimus apie 
žvalgus, kuriems jis vienu metu vado
vavo. Gal būt, kaip tik tas faktas, kad 
Lisenka pats ilgą laiką buvo žvalgu, tu
rėjo didelės reikšmės jo tolimesniam el
gesiui. Žvalgai, dažnai paliekami patys 
sau, įpranta prie savarankiškų ir įžū
lių veiksmų, aplinkybės jiems neleidžia 
ilgai galvoti, viską nulemia minutės ir 
sekundės, sprendimai kyla žaibiškai ir 
čia pat įkūnijami gyvenime.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Iš kovos lauko

Pasibaigė United Steel
workers streikas, kuris bu
vo ilgas, tęsęsis net 278 
dienas. Streikui vadovavo 
lokalas 2026. Prie lokalo 
priklauso 650 ir visi vien
balsiai užgyrė unijos su 
kompanija sutartį.

Sakoma, kad kompanija
su tiko patenkinti visus uni
jos reikalavimus su pakėli
mu uždarbio, ligoje pašal
pa, pensijos klausimu, hos- 
pltalizacijos pagerinimu ir 
tt. Streikas prasidėjo 1959 
m. rugp. 201tą ir pasibaigė 
š.m. gegužės 25-tą.

Teamsters unijos lakalas 
161 sako, kad paskelbs strei
ką.

The Bricklayers and Ma
sons unijos lokalo 242 na
riai paskelbė streiką Uni
jos pareigūnai sako, kad 
kontraktas su kompanija 
pasibaigė gegužės pirmą ir 
kompanija nesoti n k a su 
unijos reikalavimu. Strei
kas paliečia statomas ligo
nines dviejose vietose. Uni
ja reikalauja pakėlimo 25 
centų valandai.

Transport Workers uni
jos lokalas 700 atšaukė ga- 
radžių sėdėjimo streiką, 
kuomet visi valdininkai su
tiko priimti dirbtuvės uni
jos prmininką Walter Sim
mons. Bosai buvo pasimo- 
je su indžionkšinu streiką 
laužyti, bet vėliau sutiko 
atleistąjį priimti į darbą.

Westinghouse 6,500 dar
bininkų, kuriems vadovavo 
United Electrical Workers 
lokalas 107, streikas pasi
baigė. Kokiomis sąlygomis 
susitaikė, viešai dar nepa
skelbė. Bus paskelbta po vi
sų narių susirinkimo. Strei
kas prasidėjo gegužės 13, 
baigėsi geg. 27-tą.

*^4.4

Didele suirute tarp AFL ir 
CIO New Jersey valstijoje

Vienybė tarp AFL ir CIO 
organizacijų viršūnėse įvy
ko 1955 metais. Rodosi, per 
tą laikotarpį galėjo įvykti 
vienybė naiconale skale vi
soje šalyje. Bet pasirodo, 

■ kad taip nėra. Yra dar ke- 
' lios valstijos, kurios dar

cijoj padaro tryni mąsi ir 
ginčus. Labai maža didžiu
ma balsų prezidento vietai 
patenka Paul Krebs, o vice
prezidento—J. R. Jacobson. 
Nuo šios vietos CIO pasi
darė tikras Babi Jonijos 
bokštas. Vadai savo tarpe

mus tarp CIO. Ir tuo pat 
sykiu kalba už vienybę. O 
kai ta vienybe nevyksta, 
jie kaltina CIO pusę. To
kio AFL elgesio kitaip pa
vadinti negalima, kaip tik 
purvina vienybės ardymo 
politika, kuri daro blėdį 
darbininkų vienybei ir jų 
kovoms už jų reikalus.

Kaip aukščiau minėjau, 
kad mirus pirmajam CIO 
prezidentui ir Darbo komi

Atėjo laikas
Atėjo laikas, ir ištarti 
Neverta žodžių paprastų.
Atėjo laikas laimę vertint 
Kitu, daug didesniu mastu.

Ir savo darbą, jei lig šiolei
Į prasminį buvo jį sunku,
Nes ši diena ir šviesūs toliai— 
Po vieno skliauto vainiku!

Tėvinės žingsniai septynmyliai, 
Kai žengia jie tiesiu keliu, 
Ir komunistai neapvylė 
Žmogaus svajonių didelių.

Geras skaičius filadel- 
fiečių traukiami atsakomy
bėn. Jiems gręsia šimtas 
dolerių ir 60 dienų kalėji
mas. Priežastis ta, kad kuo
met ėjo gyventojų suraši
nėjimas, tai, cenzo biuro 
darbuotojų' nusiskundimu, 
jie ne tik neatsakė į klau
simus, bet daugeliu atsiti
kimų neįsileido nei į na
mus. Cenzo darbuotojai 
skunndžiasi, kad jie buvo ir 
apibarti.

Na, ir sakoma, kad gal 
is tos priežasties Philadel- 
phijos gyventojų skaičius 
sumažėjo virš šimtu tūks
tančiu.J save žemė viską ima—

Šviesą, šypsnį, mašinos gaudimą.

Mėgsta pilką šešėlį mūrų, 
Ir alyvos lašą, ir sūrų

Lašą prakaito, plūgo sunkumą,
Besiilsinčiu ranku švelnumą,

Kada pirštai vos liečia žolę, 
Medžio žievę, molio gurvuolį.

Įsitempus atsargiai neša
Lyg rasakilė gaivų lašą

Sunkų žingsnį ir lengvą aidą,
Kuri tankmė išsklaido, c

Skausmą paslepia po velėna,
Džiaugsmui leidžia kvatot per dieną,

Skriet į tolį, į aukštį kilti
Ir, sušildžius širdį, nutilti,’

Neišsenkanti ir nesoti
Glamonėti, maitinti, nešioti,

f save žemė viską ima—
Tavo viltis, tavo likimą.

Išugdys, išsaugos, išgražins, 
Prie krūtinės į ateitį nešis.

Al f. Maldonis

Su birželio pirma visi tie, 
kurie gaus leidimus vairuo
ti automobilį, turės pereiti 
daktaro egzaminaciją. Su 
spalio pirma diena visi se
nesnio amžiaus, krie gavo 
leidimus 1924-tais metais, 
turės pereiti daktaro patik
rinimą. Jų skaičius du šim
tai tūkstančių.

Šis įstatymas visai valsti
jai. Valstijos valdininkai 
mano, kad bus galima su
it ažinti nelaimes. Ateitis 
parodys šio patvarkymo 
teisingumą.

Ačiū draugam Gasiūnui, 
Grybui ir C. Briedžiui, ku
rie mus aplankė vykdami į 
Philadelphiją. Ačiū drau
gam Churliam, kurie irgi 
mus aplankė iš Pattenburg, 
N. J. Tai yra gražus prisi
minimas.

Gyvenus per eilę metų N. 
Y. bei N. J. valstijose, kuo
met tenka apsigyventi to
liau, tai pasiilgsti draugų.

Pilietis

ra susinvieniję.
Viena iš tokių valstijų 

yra ir N. J. valstija, kur jo
kiu būdu tos dvi- organiza
cijos negali susitaikinti, ne
gali išlyginti tų skirtumų, 
kurie neleidžia prie vieny
bės. Jeigu nesusitaikinimo 
klausimas būtų principe, 
tai būtų galima pateisinti. 
Bet taip nėra. Visi jie yra 
demokratai reakcionieriai, 
nuo didesnio vado iki ma
žesnio vaduko. Kiekviena
me iškilusiame kad ir ma
žame progresyviame klau
sime, kiekvienas vadas ir 
vadukas konkuruoja savo 
tarpe, kad tik aštriau ir 
bjauriau pasmerkti pažan
giečius.

CIO, kaip žinome, yra 
dar nesena organizacija ir 
N. J. valstijoje narių turi 
apie 190,000. AFL turi 
antra tiek. AFL vadu yra 
Vincent Murphy. Jis užima 
iždininko ir sekretoriaus 
vietą. Jis dalyvauja poli
tikoj. Yra buvęs Newarko 
miesto k o m i s ijonieriumi. 
taip pat ir meru. O pre
zidentu yra Lau Marcian- 
te, nelabai žinomas.

CIO pirmutinis preziden
tas buvo Holden. Pradžioj 
o r g a n i zacijos CIO labai 
smarkiai augo. Ir Holden 
pasidarė labai populiarus 
vadas taip, kad jis nustelbė 
ir seną politikierių V. Mur
phy, nors abu jie buvo de
mokratai. Kuomet dabar
tinio gubernatoriaus Mey
ner rinkimai buvo pirmam 
terminui, tai Holden ir jo 
organizacija labai smarkiai 
darbavosi už jo išrinkimą. 
M e y n e r likosi išrinktas. 
H o 1 d e n likosi paskirtas 
valstijos Darbo komisio- 
nieriumi.

AFL vadai mano, kad jų 
organizacija seniausia ir 
didžiausia, kad ta Darbo 
komisijonieriaus vieta pri
klauso jiems, o ne Holde- 
nui. Jie iš sykio šturmavo, 
protestavo prieš tą paskyri
mą, bet nieko negelbėjo. 
Holdenas pasiliko komisio- 
nieriumi.

Nuo to laiko prasidėjo 
kivirčai ir nesusipratimai 
tarpe abiejų organizacijų 
vadų. AFL negalėjo atleis
ti tiems, kurie jos žmogui 
nedavė komisionieriaus vie
tos, kuomet ir jie darbavosi 
už išrinkimą gub. Meyner.

Kuomet atėjo antro ter
mino rinkimai, AFL Mey- 
nerį ir vėl indoršavo, bet 
menkai už jo išrinkimą 
darbavosi. O CIO darbavo
si smarkiai. Ir antram ter
minui liekasi išrinktas da
bartinis gub. Meyner. Kuo
met taip atsitiko, supranta
ma, AFL vadai jautėsi kaip 
musę prariję. Jie manė, 
kad Meyner nebus išrink
tas.

Holdenas, būdamas komi- 
sionieriumi buvo ir CIO 
prezidentu. Kaip įtakingas 
vadas unijoje, reikalus tarp 
abiejų organizacijų palaikė 
tinkamoj atmosferoj.

Įvyksta nelaimė. Holde
nas numiršta. Atsiranda 
daug kandidatų prezidento 
vietai. Kiekvienas kandi
datas verbuoja savo pase
kėjus, kad už jį balsuotų, 
kas, suprantama, organiza-

jau nesusikalba, pešasi, rie
jasi.

RAGINA PRIE 
VIENYBĖS

AFL-CIO viršūnės ragi
na N. J. eiti prie vienybės. 
Pereitus metus AFL - CIO 
prezidentas Meany iš Flo
ridos, kur buvo susirinkusi 
aukščiausioji taryba, pri
siuntė laišką N. J. valsti
jos AFL-CIO, kad būtų pa
sirengusios vienybei. Kai 
tik, girdi, užbaigsime tary
bos posėdžius, atvyksiu į 
N. J. ir dalysime vienybę. 
O jei kas vienybei trukdy
tų, būtų atšaukti abiejų 
organizacijų čarteriai ir 
abi tos organizacijos būtų 
perorganizuotos po AFL- 
CIO čarteriu.

Gavę tokį laišką, vieton 
eiti prie susitarimo ir vie
nybės, dar labiau pradėjo 
peštis savo tarpe CIO va- 

| dai, nes kiekvienas nori pa
tekti organizacijos viršūnė
se ir turėti garbingą ir pel
ningą darbą.

Floridoj posėdžiai pasi
baigė. Praėjo mėnesiai ir 
metai, prezidentas Meany 
New Jersėj nepasirodė.

Šių metų pradžioj prez. 
Meany pranešė N. J. AFL- 
COI, kad jis ištraukia bei 
panaikina čarte r i us tų 
dviejų organizacijų ir pa
siunčia savo atstovus, kurie 
paims organizacijų reika
lus į savo rankas ir tvar
kys iki konvencijos, iki bus 
išrinkta suvienytos organi
zacijos valdyba. Tokiais at
stovais įgalioti R. J. Tho
mas ir Peter McGavin. Vė
liau, girdi, bus pranešta 
diena ir vieta, kur vieny
bės konvencija įvyks. Mea
ny pasiuntiniai bandė dar
buotis. Turėjo porą susi
rinkimų su abiejų organi
zacijų vadais. Tų susirin
kimų svarba buvo tame, 
kad išsiderėti kuo daugiau
sia vietų. Kaip aukščiau mi
nėjau, AFL yra dubeltavai 
skaitlingesnė nariais, taip 
pat turės konvencijoj daug 
didesnę atstovybę. CIO ga
li būti sugerta į suvienytą 
organizaciją, ned u o d a n t 
vietos CIO vadams. AFL 
vadaį sutiko, kad vieną vie
tą duos. Bet ar gaus dau
giau vietų, tai priklausys 
nuo vienybės konvencijos. 
CIO spiriasi, kad jie būti
nai turi gauti dvi vietas.

Prez. Meany praneša, 
kad Vienybės konvencija 
įvyks gegužės 17-18 dieno
mis Essex Armory, N e w - 
ark, N. J.

CIO eilėse vėl didelis pa
sidalinimas, ką rekomen
duoti į valdybą. Didžiuma 
vadų stoja už dabartinį vi- 
ce-prezidentą J. R. Jacob
son. Bet tuo pat sykiu ži
no, kad AFL vienybės kon
vencijoj Jacobsono nepri
ims, o stos už priėmimą da
bartinio prezidento P. 
Krebso.

AFL vadai nesikarščiuo- 
ja. Jų vadas V. Murphy 
labai retai viešai kalba. Ir 
iš tikrųjų nėra nė reikalo.į 
Jie turi didžiumą ir visi 
tūzai jų rankose. Bet tuo 
pat sykiu jie dilgina, erzi
na, drumsčia nesusiprati-

sionieriumi gub. Mayner 
paskyrė tai vietai pašalinį 
žmogų, o ne iš unijos tarpo.

Atėjo vienybės konvenci
jos diena, kurioj turėjo da
lyvauti AFL-CIO preziden
tas Meany ir padaryti vie
nybę tarp tų dviejų orga
nizacijų N. J. valstijoj. Vi
sų nuostabai, toj konvenci
joj prez. Meany nepasiro
dė ir nepasiaiškino, kokios 
aplinkybės susidėjo, kad jis 
jo paties šaukiamoj konven
cijoj negali dalyvauti.

Suprantama, toks atsiti
kimas vienybei gero nepa; 
darė.

Tame susirinkime unijų 
vadai dar labiau išsikolio- 
jo, išsiriejo ir net grasini
mus padarė. United Au
to Workers unijos vadas su 
43,000 narių pranešė, kad 
jis ištraukia savo uniją iš 
CIO Stąte Council, nes jam 
atsibodo tas riejimasis uni
jų vadų savo tarpe.

Building Trades ir Oper
ating Engineers vadai sa
ko, kad jie ir piršto nepa
judins prie vienybės, kol 
suvienyta organizacija ne
garantuos jų teisių toj or
ganizacijoj. Dar vienos uni
jos vadas sakė, kad jei Mea
ny naudos “steamrollerio” 
politiką, tai jis ištrauks sa
vo uniją ir prisidės prie 
Teamsters unijos.

Tas incidentas įnešė ne
mažai suirutės ir susirūpi
nimo tarp AFL eilinių na
rių. Daug elis išsireiškė, 
kad reikia naujo kraujo 
AFL-CIO viršūnėse.

AFL N. J. valstijos pre
zidentas Lon Marciate de
legatams išsir e i š k ė , kad 
toks Meany manievras la
biau sukonfiūzino visa dar
bą, negu “Alice in Wonder
land ever was.”

Vėliau Meany pranešė, 
kad abiejų grupių čarteriai 

j nėra atšaukti bei panaikin- 
ti, už tai jis ir konvencijoj 
nedalyvavęs ir konvenciją 
atšaukė. Unijistai dabar 

’ svarsto ir negali suprasti, 
I kodėl Meany daro tokias 
kontradikcijas. Jei čarte
riai nėra atšaukti, tai uni
ja turi savo autonomiją ir 
tvarkosi savistoviai. Kokiu 
išrokavimu jis prisiuntė sa
vo atstovus tvarkyti unijų 
reikalaus? — klausė uni
jistai.

Nekurie AFL nariai ban- 
do teisinti Meany, kad jis 
perdaug užimtas svarbiais 
reikalais ir visur negali 
pribūti. Dabar, girdi, turi 
labai svarbius pasitarimus 
su Manufacturers Associa
tion ir kitus reikalus.

Tačiau didžiumos išvada 
yra tokia: “One thing is 
sure. Meany’s prestige as 
an adimnis t r a t o r took a 
nose dive here and needed 

j new blood in the AFL-CIO’s 
top echelons.”

Tai šitaip dalykai tvar
kosi didžiosiose darbo uni
jose. Kaip galutinai darbo 
unijų reikalai susitvarkys, 
tai tik ateitis parodys.

Ic/nas
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San Francisco, Cal
Rengiasi i streiką

Pabaigoj gegužės
I Gaila, kad d. Bakeris to- 

.. ...t, mėn. i lokai gyvena nuo San Fran- 
baigėsi International Long-1 cisco ir Oakland. Bet kurie 

važiuoja toliau iš miesto, 
tiems patarčiau aplankyti 
mūsų gerą draugą. Gyveni
mo vieta: 250 Reis St., Val-

shoremen’s ir Warehouse
men’s unijos sutartis. Uni
jos valdyba jau seniai pri-■ 
davė reikalavimus dėl nau
jos sutarties, bet kompani-: 
jos mažai kreipia į tai dė-! Nesveikuoju d. , 
mesio, dar vis nešaukia j kauskas, Hayward, Calif.

jam mirus. Jis pageidavo, 
kad jeigu kas prisidės su 
auka dėl gėlių, geriau, kad 
tie pinigai būtų atiduota 
ateivių apgynimui. Todėl 
nuo San Francisco suauko
ta $23, nuo Oaklando kuo
pos ir pavienių $22. Viso 
varde lietuvių sudėta $45 
ir atiduoti ateivių gynimo 
reikalams.

Mes savo parengimuose 
sukeliam nemažai pelno,

unijos dėl susitarimo. Todėl t ankauskas yra LLD. kp. I bet jei kur yra svarbus rei- 
darbininkai nutarė, jeigu pirmininkas ir nuoširdus: kalas, kuopos neskūpauja 
kompanija neatnaujins su-1 veikėjas Oaklando < 
tarties iki 
paskutines 
darbininkų 
Oakland, ir kitų miestų lai- 
vakroviai ir warehouseme-„ Neseniai gavom laišką 
n.,j nuo Juozo Mičiulio sūnaus.

nutarė, jeigu pirmininkas ir i
; su-1 veikėjas Oaklando organi-! avikoti. 

geg. mėnesio ! zacijose. Linkiu Juozui su 
dienos, 25,000, sveikti.
San Francisco, Apie Juozą Mičiulį

snių sąlygų
eitos apdrau-

ystem Lines kom-i 
turi platų busais, 
tacijos tinklą tar-

I DETROIT, MKBCambridge, Mass.
Is atsibuvusio Massachu
setts Moterų Sąryšio suva

žiavimo gegužes 15 d.
Suvažiavimas buvo gra

žus, draugiškas ir pilnas 
gero ūpo.

M'oterų sąryšis Mass, 
valstijoj yra vienintelė lie
tuvių moterų platesnė or
ganizacija, kuri duoda 
mums progą draugiškai su
sieiti, pasitarti svarbiais 
bėgamais gyvenimo klau
simais.

Mes visi atsimenam, kiek 
moterys dirbo 
saulinio karo 
jos numezgė 
kiek pasiuvo 
sukėlė auku, 

L- f

materialės pagalbos Lietu
vos ir kitų tautų nukentė- 
jusiems nuo karo žmonėms. 
Bet ir šiandien mes nepa-i 
miršom to, kaip svarbaus 
visuomeninio darbo. Atida-; 
rant suvažiavimą vien svei- i 
kinimais buvo sukelta $68.1

Taipgi moterys neatsilie- i nes d a r b u otojos Wilkee- 
1 • 1 • * “ 1 , B u v o

su gero-

MIAMI, FLA
Sekmadienį, gegužės 22 

d., įvyko Detroito Lietuvių 
Klubo susirinkimas. Klubo 
nariai vienbalsiai ir entu
ziastiškai užgyrė valdybos 
pastangas parsikviest Chi- 
cagos Kanklių (LKM) cho
rą dėl suvaidinimo geriau
sių dalių ir dainų iš operų 
ir operečių. Daug narių 
pasižadėjo dirbti petis į pe
tį, kad parengimas būtų 
pasekmingas. Parengimas 
įvyks lapkričio 6 d., buvu
sioje Lietuvių svetainėje, 
25th Street ir Vernor High
way. Visas darbas palik
tas Klubo valdybai. Pir- 
_______ i Lee Galinskas, 
Frank Price ir St. Masytė 
ir kiti pasižadėjo smagiai 
darbuotis. Net ir drg. V. 
Žabui sakė, kad ir jis dirbs 
dėl būsiančio parengimo. 
V. Žabui daug dirbo dėl bu
vusio parengimo pereitais 
metais—dėl pastatymo ope
ros “Zaporožietis už Duno
jaus.”

namų pridėta daug darbo 
ir pinigų žemę sutvarkant, 
viską pagražinant, medelius 
susodinant, ir abelnM visas 
Įrengimas kainuoja daug. 
O už tą visą pagerinimą 
neužmokėta. Užmokėta tik 
už pastatą. Tai, supranta
ma, tiems nuostolis.

Kiek iš to viso pagerini
mo ir pagražinimo bus nau
dos darbo žmonėms, tai at
eitis parodys; bet taksai, 
galimas daiktas, pašoks ga
na aukštai.

Kaip visur, taip ir Miami 
žiema praėjo, pavasaris at
ėjo, svečiai jau išvažinėjo. 
Praėjusią žiemą buvo daug 
lietuvių pažangiečių atva
žiavę praleisti laiką šiltos 
saulutės kaitroj. Turėjo
me progą pasimatyti su 
draugais, kurių vardai bu
vo žinomi seniai, bet su ku
riais asmeniškos pažinties 
neturėjome.

Praėjusią žiemą mus ap
lankė draugai Kalvaičiai iš 
Brooklyn, N. Y., atvažiavo 
kartu su draugu Simam 
Kalvaičiai trumpą laiką pa
sisvečiavo Miami, bet Si-

Antrojo pa
metu, kiek 
megztinukų, 
drabužių ir 
kiek suteikė

Baigiant rašyti šį rašinė
lį, teko sužinoti, kad mūsų liniukas
gera draugė Marijona Zlat
kienė pasidavė operacijai. 
Operacija buvus pasekmin
ga, ligonė gražiai sveiksta. 
Zlatkienės namu adresas: 
139 Meriden Ave., Miami 
Beach. Manau, kad vieti-Į 
niai asmeniškai ją aplan
kys, o iš toliau laiškučius 
parašys. Draugė Zlatkienė 
buvusi ilgametė chicagietė.

Petras Skeberdis irgi 
staiga susirgo. Randasi toj 
pačioj ligoninėj, kur drau
gė Zlatkienė buvo, —Jack- 
son Memorial Hospital. P. 
Skeberdis yra brolis Julės 
Marozienės, 
bo narės, 
sas. 1418 
Miami, 
Skeberdis 
nežinoma.

Kam laikas leidžia, malo
nėkite aplankyti ligonius.

Linkiu jiems greitai pa
sveikti ir ilgai ilgai gyven
ti. Miamietč

Mozūraičiai atostogauja
: Pradžioj geg. mėn. Zig- 
| mas ir Margaret Mozurai- 
čiai iš Oaklando išvažiavo 
į rytus praleisti kelias sa-

Jis aprašo, kad kovo 4 d.' Vaites savo vakacijų. Kiek 
mirė Juozas Mičiulis (va-|mums yra žinoma, jie yra 
dindayosi Mitchell). Juozas | ilgokai gyvenę Brooklyne, 

Margaretes! New yorke ir daugelyje ki
tų vietų, todėl ten aplankys 
savo sūnų ir eilę praeities 
draugų.

Linkime draugams Mozu- 
raičiams turėti gerus lai
kus. Alvinas

xVliciulis yra J 
Alvinienės pusbrolis, todėl! 
ji nori ši bei tą apie jį pa
rašyti į laikraštį, kad jo gi
mines ir draugai sužinotų 
apie jo mirtį.

Mičiulis atvyko į šią šalį į

dienos.
Buvo labai malonu pasi

matyti su draugais Arlaus
kais iš Webster, N. Y.

Iš Wilkes-Barre, Pa., 
i mus aplankė draugės naš- 
į lės Globičienė, Krutulienė 
ir Navickienė. Tai nuošir
džios ilgametės visuomeni-

priemiesčių. Cleveland, Ohio, dar jaunas 
Darbininkų unijos sutartis būdamas. Kiek vėliau per

sikėlė gyventi į Elyria, 
ivininkai visai nekrei- Ohio, ir ten gyveno eilę me

tų, išaugino sūnų Donald. 
Dirbo namų statyboje. Bu
vo vedęs kitatautę, todėl jie 
mažai dalyvavo lietuvių su
eigose. Moteris Emma mirė 
veik metai atgal, o Juozą 
nukankino širdies priepuo
lis šiais metais.

Juozas Mičiulis paėjo iš 
Būdviečių kaimo, Vilkaviš
kio apylinkės. Lietuvoj tu
rėjo brolį, kuris buvo geras 
veikėjas ir kovotojas, tad 
laike karo vokiečiai jį nu- 

' žudė. Taipgi turėjo dvi se
sutes, bet mažai su jomis 
susirašinėdavo. Kada n g i 
sveikas būdamas mėgo ba- 
liavoti ir buvo geras juok
darys, todėl jis visur buvo 
žinomas ir turėjo daug 
draugų.

Margaret Alvinienė, Juo
zo Mičiulio pusseserė, reiš-

Jonas Bakeris sirSo khl užuojautą jo sū- 
nui Donald ir visiems jo gi- 

Gražų sekmadienio popie-. minču3S Lietuvoje ar Ame-

kitų

tos kompani-

pia dėmesio į paduota rei
kalavimui panaujinti sutar
ti (kontraktu). Ten irgi

nų ir pora didmif 
Sun Francisco ir

dieną važinėja 
miesto į kitą, 
daug nepatogumų.

Oakiand,

is vieno 
sudarvtu V k

niia neseniai virš 600 dar-

nemano, kad tuos darbinin
kus kada šauks atgal, nes 
darbai labai sumažėjo. Iš į 
to matosi, kad darbininkų 
padėtis ne gerėja, bet eina

tį si. draugais važiuodami 
pi o šalį Vallejo, Calif;' su
stojom aplankyti d. Joną 
Bakerį. Jį radom triūsiant 
savo puošniam darželyje ir 
gavom valandą pasikalbėti. 
Skundėsi, kad buvo ligoni
nėje, operuotas dėl patrūki- menų apeigose, taipgi nuo

širdžiai prisidėjo su auko
mis dėl pagerbimo velionies 
ir paguodai jo moters Phyl-

Mūsų užuojauta
Čia, San Francisco, mirus 

kovingam draugui 'William 
Heikkilai geg. 7 d.Slietuviai 
skaitlingai dalyvavo jo šer-

mo. Operacija pavyko. Da
bar sveiksta, bet turi vargo 
su dešinia koja, turi reu- 
matišką skaudėjimą ir daž
nai lankosi pas tokios ligos 
specialistą.

Velionis nenorėjo, kad 
kas pirktų puošnių gėlių

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
' Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETU I U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį skyrių, priklausantį
GLOBE PARCEL SERVICE, lnc

716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAlnut 5-3455 
4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
ERontier 6-6399 
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 8, OHIO 
UTah 1-0807

851 Hollins St., BALTIMORE I, ND., Tel.: MUlberry 5-5787 
979 So. Broad St., TRENTON, N. J. EXport 4-8085 

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE,
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

263 Market St.
NEWARK 2, N. J. 
MArket 3-1968
390 W. Broadway

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900 
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y.
BAker 5-5923

ANdrew 8-8764
346 Third Ave.
PITTSBURGH 22, PA.
GRant 1-3712
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New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Vietos anglų laikraštis 
“The Register” rašo apie 
vieną katalikų kunigą, ku
ris, per savo trumparegys- žiaus 
tę, nusistatė prieš Y.M.C.A.! veikimas yra 
Jis, mat, net patarė parapi- 
jonims neleisti savo vaikų į 
tą organizaciją ir neaukoti 
jai pinigų. Dabar tas kuni
gėlis atsirado nekokioje pa
dėtyje.

Žiurkės užpuolė 3 metų 
vaikutį ir labai apdraskė ir 
apkramtė, veidelį sukan
džiojo. Tatai atsitiko vai
kui miegant. Jo verksmas 
prikėlė vaiko auklę. Ber
niukas buvo nugabentas į 
ligoninę, kur daktarai su
tvarkė jo žaizdas. Dabar 
namų savininkai patraukti 
atsakomybėn už namo ne
švarumą.

Connecticut valstij oje 
įvedamas naujas įstatymas 
automobilių vairuotojams. 
Kiekvienas, sulaukęs 70 me
tų amžiaus turės išlaikyti 
egzaminaciją, kaip jo akys 
tvirtos, kokioje padėtyje 
sveikata. Jeigu kuris fizi
niai bus nesveikas, tokiam 
bus atimta vairavimo teisės 
(laisnės). Patik r i n i m a i 
sveikatos vyks, kas dveji 
metai.

Sekmadienį, birželio W d., 
1 vai. dienos, L. S. Club, 
243 Front St., įvyks tėvų 
pagerbimas. Turėsime ska
nių valgių ir tinkamų gėri
mų. Bus ir graži dainų pro
grama, nes dalyvaus Lais
ves choras iš Hartford, 
Conn. Bus atitinkamų ir 
kalbų. Visas ir visus prašo
me dalyvauti.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

ka ir su aukomis: paramai I Barre apylinkė, 
pažangiosios spaudos ir ki-i malonu susitikti 
tiems svarbiems d a r b o i mis draugėmis, 
žmonių reikalams tapo iš- 
aukota virš $100.

Iš kuopų raportų pasiro-j ton, N. Y. 
dė, kad dėlei senyvo am-j Juozas Stand

ir kitų aplinkybių j ark, N. J., šven 
. ______ v , pasunkėjęs. Miami; teko susitikti mar-
Bet draugių darbštumas ingučių sueigoj, 
pasiryžimas nugali visus; čia žiemos laiku labai 
sunkumus ir veikimas eina'smagu, labai įvairu,nes čia 
pirmyn. Pavyzdžiui, ap
skričių piknike, kuris įvyks 
birželio mėnesį Methuen, 
Mass., moterys nusitarė 
prisidėti su dovanomis ir 
suruošti moterų stalą.

Buvo plačiai apkalbėta 
Laisvės pikniko reikalai, 
kaip geriausia aptarnauti 
publiką ir gauti kuo dau
giausia dovanų moterų sta
lui. Piknikas įvyks liepos 3 
dieną, Romuvos p a r k e, 
Montello. Nors piknikams 
aplinkybės pasunkėjo nete
kus tautiško parko, bet mo
terys vis tiek nusitarė su
ruošti pikniką Moterų Są
ryšio naudai

Tik gaila, kad nekuriu 
kolonijų draugės nedalyva
vo suvažiavime. Kas žin, ar 
jos pavargo ar paseno? 
Bet pasiteisinimui čia nėra 
vietos, kuomet visas pasau
lis šuoliais žengia pirmyn, 
nauji nuostabūs įvykiai se
ka vienas paskui kitą. 
Kuomet taikos reikalas yra 
vyriausias šių dienų klau
simas, ape senatvę ir nuo
vargį nėra kada galvoti. O 
tos draugiškos sueigos, da
lyvavimas veikime tiesiog 
pakelia ūpą, priduoda dau
giau energijos ir pats gy
venimas darosi smagesnis.

Taip ir šiame suvažiavi
me, aptarus visuomeninius 
reikalus, turėjom progos ir 
draugiškam pasikalbėjimui. 
O draugės cambridgietės 
mus visus skaniai pavaiši
no. Ačiū jums, draugės, už 
jūsų nuoširdų draugišku
mą. H. T.

Taipgi teko susitikti su 
tgiegalais iš Bingham-

suvažiuoja daug lietuvių 
iš visur, vis naujų žmonių, 
gaunama naujų pažinčių.

Viena gera mūsų draugė, 
Adelė Suvakienė, turėjo au
tomobilio nelaimę, buvo la
bai skaudžiai sužeista. Va
žiuojant iš darbo Adelė pa
vėžėjo moterį, su kuria kar
tu dirba. Atlėkė koks žiop
lys, kaip akis išdegęs, ir 
smogė į Adelės mašiną. Ji 
pasijuto jau po automobi
liu. Nelaimė, bet ir laimė, 
kad kaulų nesulaužė. Net 
ir daktarai stebėjosi, kad 
kūnas buvo taip sumuštas, 
bet kaulai nesulaužyti. Sir
go gana ilgai, bet jau su- 
sveikusi ir jaučiasi gerai.

Kitokių naujienų nėra. 
Niekas neužgimė, niekas 
nenumirė. Viskas eina pa
prastu g y v e n i m o keliu. 
Oras labai gražus, tik lie
taus reikia. Prieš kiek lai
ko daug lietaus iškrito, že
mesnėse vietose jo buvo ir 
perdaug. Bet dabar ir vėl 
visiems augmenims ir žo
lei lietus reikalingas.

Miami miestą labai gra
žina, gerina. Dėl naujų ke
lių ištaisymo' labai daug 
gerų gražių namų išgriovė. 
Žmonės buvo gražiai susi- i
taisę, kaip kuriem patinka,! TAURAGĖJE naujai pa- 
bet turėjo išeiti. Tiesa, ga-, statytame daržovių džiovi- 
,vo užmokėti, bet laimėjo tik nimo fabrike 
tie, kurių nameliai 
jau seni griozdai; o 
namai buvo nauji, 
nuostolis, nes prie

2.

3.

4.

5.

LIETUVIŲ GYVENIMAS LIETUVOJ 
IR AMERIKOJ

LIETUVA ŠIANDIEN—tai nedidele knyga puslapiais, bet labai 
didelė ir stipri savo turiniu, nes joje labai teisingai pasako
ma ir daugybe nuotraukų parodoma, kaip atrodo socialistinė 
Lietuva, jos žmonės ir gyvenimas; pasakoma ir parodoma žmo
nių, kurie lankėsi Lietuvoje 1959 m. ir viską matė savo akimis, 
jautė savo širdimi ir patyrė savo objektyviu protu. Kiekvienas 
lietuvis turi šitą knygą įsigyti ir platinti — juo labiau platinti 
tarpe tų, kurie yra suklaidinti atžagareivių spaudos melais. 
95 pusi. Kaina $1.00.
AMERIKOS LIETUVIAI ir ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY
NAS—Amerikos lietuvių laikraščių, knygų, mokyklų, parapijų, 
kalbos ir kultūros labai įdomus aprašymas. 366 psl. Kaina $2.00.
ŠIRDIES ROMAI — pirmasis lietuviškas romanas apie širdį. 
449 psl. Kaina $2.00.
ŠLIUPTARNIAI — didžioji Amerikos lietuvių gyvenimo knyga. 
652 psl. Kaina $2.00.
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — nuogojo gyvenimo vaizdai. 316 psl.

Visos 5 knygos sykiu tik $5.00 čia arba ir į Lietuvą. 
Persiuntimo kaštus apmokame.

Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

“Vilnies” šta- 
Jo namų adre-

Fla. Kaip ilgai 
bus ligoninėje, 

*

Cleveland, Ohio
LIETUVOS PAVEIKSLŲ 

RODYMAS

Klubą. Buvo 
tai oficialus 
Klubas nuta- 

Markuną paši

Tame pačiame susirinki
me išsilygino nesusiprati
mas su Chas. J. Marti n 
(Markūnu). Mat, Markū
nas tūluose pokalbiuose su 
kitais žmonėmis įžeidė ir 
net šmeižė 
gautas apie 
pranešimas, 
re pakviest
aiškint, bet kad jis nepasi
rodė, tai Klubas nutarė ne- 
priimt jo narinių duoklių, 
kol jis nepasiaiškins. Šia
me susirinkime Markūnas 
pasiaiškino, kaip tas viskas' 
įvyko, ir pusiau atsiprašė 
narių už jo negeistiną išsi
šokimą. (Jis pasielgė ge
riau, negu mūsų preziden
tas Eisenhoweris Pai^yŽiti- 
je.) Ir todėl Klubas viską,

^T. . .. _ . . , padėjo į šalį, priėmė jo TiA*
\ įsai netiketay ir mes cl^-!rįnes duokles, ir Markūnas 

velandieciai tuiesime P10-((Martin) pasiliko pilnatei- 
gą pamatyti pav e i k s i u s : g-u narju> p0 susirihkitnO 
parvežtus is Lietuvos. Kayp pa^mijaUj pad pirminin- 
jau žinoma, Di. Stanislo- kas pee Galnskas ir kiti 
valtis su žmona is Watei - vaijy}x)s nariai gėrė po 
bury, Conn., pereitais Ųle~ į stiklą alaus su Markūnu

. tais su pirmąja turistų 
grupe lankėsi Lietuvoj, kur 
padarė gerą skaičių įvairių 
nuotraukų. Jie sutiko čion 
atvykti ir jas mums paro
dyti birželio 19 d., White 
Eagle svetainėje, 8315 Kos- 
ciuszko Avė. Kadangi bir. 
želio 19 d. yra sekmadie
nis, tai visiems bus pato
gus laikas atsilankyti. Sve
tainės durys bus atdaros 2 
vai., o paveikslų rodymas

Kviečiami visi vietos ir 
apylinkės lietuviai atsilan
kyti ir pamatyti, kaip at
rodo Lietuva šiandien.

J. Žebrys

džiovinami 
buvo kompotai, uogienės, dže- 

kurių į mai, marinadai, daržovių - 
tiems; mėsos konservai, pietų pa- 
naujų ■ tiekalai ir kita.

dėl naujų santykių. Mar
kūnas pasižadėjo darbuotis 
dėl ateinančio parengimo.

Mikas

“TOKIO ĮVYKIO DAR 
NEBUVO ISTORIJOJ"
Washingtonas. — Kong- 

greso Užsienio Reikalų Ko
mitetas tyrinėja: kodėl pa
kriko viršūnių konferenci
ja, ir kodėl jos išvakarėse 
virš TSRS buvo pasiųstas 
JAV lėktuvas “U-2”.

Senatorius J. W. Ful
bright dėl Eisenhowerio ro
lės sakė: “Visoje Jungtinių 
Valstijų istorijoje pirmiau 
dar nebuvo atsitikimo, kad 
prezidentas pasiimtų atsa
komybę už šnipavimą už
sienyje”.

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

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS VELYKINIUS PAKETUS
Į LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA, LATVIJA, ESTONIJA IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430 

Art) subways — Tarp 6th ir 7th Aves.
MŪSŲ SKYRIŲ

359 West Broadway 
South Boston 27, Mass. 
Telephone: ANdrew 8-5040

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

2184 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, III.
Tel.: Dickens 2-8282
89 Raymond Plaza W.
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-2877

sekmadieniais 9-4»

832 Filmore Avė. 
KuffMo 6,'rf.Y*.’ • 
Tel. MOhawk 2674

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

NOnnandy 5-9887

Atdara kasdien 9-6;
RASTINES: 

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

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

3216 Sunset Boulevard, LOS ANGELES 26, Calif.
Mūsų didele ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas.
Adresatų pasiekia J 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų. 
Klauskit* pilni katalogo, rodančio kainas dėl irtuito ir patartiavitno. Katalogas veltui.

a
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Motina apie savo didvyrio 
mirtimi mirusius vaikus

Mes, lietuviai, esame ge-1 ko iš jos neišgauna ir ga
rai susipažinę su Marytės; na, ir tas juos varo į dar 
Melnikaitės, lietuvių tau-. didesnį pasiutimą. Jie ma
tos didvyrės, vardu, kuris tK savo pralaimėjimą! Tik 
yra į lietuvių tautos isto-^ant dėžės pastatyta po kar- 
riją įrašytas aukso raidė-i tuvėmis, ji prakalbėjo į hit- 
mis, bet gal labai mažai lerininkų suvarytus kai- 
kam težinomi bei girdėti 
yra vardai jaunuolių Zojos.
ir Šuros Kosmodemjanska- te nelinksmai! Būkite drą- 
jų. Tad pasiklausykite, ką, 
pasakojo jų motina, L. Kos-, fašistus, deginkite, nuody- 
modemjanskaja apie savo 
dukrelę ir sūnų, kurie ati
davė savo jauną gyvybę už 
savo šalį, už savo žmones 
ir už pasaulio taiką ir civi
lizaciją kovoji* su žiauriuo
ju žmonijos priešu hitleriz- 
mu. Jos pasakojimas išleis-, 
tas knygoje, štai keletas1 
ištraukų.

miečius: ‘
“Ei, draugai! Ko žiūri-

sesni, kovokite, muškite

Čia stovėjęs hitlerininkas 
užsimojo ir norėjo ar su
duoti, ar užčiaupti burną, 
bet jinai atstūmė jo ranką 
ir tęsė toliau:

“Draugai, mirti man ne
baisu! Tai laimė — mirti 
už savo liaudį!”

Hitlerinių budelių foto-
—Karas! Mama, karas!. grafas ruošėsi nufotogra- 

—vaikai šoko prie manęs, fuoti tą visą korimo cere- 
vos tik man p e r ž e n g u s. maniją, Zoja pasinaudojo 
slenkstį, ir kartu prašnekoI įUoju momentu ir, atsisu-j 
Tu žinai, karas! Vokietija ! pusį 
mus užpuolė? Nepaskelbu
si karo! Tiesiog perėjo šie- į 
ną ir paleido ugnį!

“Mes

žmogėdros dabar pjaunasi 
tai, ką pasisėjo — didžiau
sią naikinimą jų pačių že
mėj, tokį patį naikinimą, 
kokį hitleriniai žvėrys pa
leido ant ramios Tarybų 
šalies ir jos žmonių. Ir štai 
kaip “Pravdoje” rašoma:

“Veikiančioji armija. 
Spalio 27 d. N. Junginio 
dalys įnirtingose kautynėse 
pribaigė 197-ąją 
pėstininkų 
karininkai 
1941 metu
Petriščevo

vokiečių 
diviziją, kurios 
iv k a r e i v i a i | 
lapkričio mėn.! 

kaime nukanki-:

Ar išliks Carnegie salė?
New Yorko kultūrinė vi-(negirdėtą sumą — pustre- 

suomenė nūnai svarsto: |čio tūkstančio dolerių! 
griauti Carnegie salę, ar Į 
ne? Tai klausimas ne men
kesnės vertės kaip Hamle
tui: būti ar nebūti?

Carnegie salė statyta 
1891 m. Kitaip sakant, ji 
jau “išgyveno” 69 metus. 
“Jaunystėje” jos vardas 
buvo Music Hall. Tačiau 
tuo vardu tuomet buvo va- 
dnami ir ’ 

, atrai, todėl 
i pos artistai 

! -v. r . ■ . koncertuoti,azuolaiciu pasodintojai.v 1 dinta vieno
Knyga turi 268 pusią-1 vardu ■ A. 

pius, ir ją

nintelis susiraminimas ir 
pasitenkinimas, kad toji 
201-oji mokykla, kurioje 
tiedu jos vaikai mokėsi, ta
po pavadinta jų atminimui 
jų vardu — Zojos ir Šuros 
201-oji. Jų paveikslai puo
šia mokyklos rūmus. Ji 
dažnai aplanko mokyklą ir 
mokyklos kiemą, kur auga 
Zojos ir Šuros pasodinti 
ąžuolai, primenantys au
gantiems jaunuoliams, bū
siančiai kartai, būti taip 
tvirtais ir nuosekliais kovo
tojais už geresnę žmonijos

no ir nužudė narsiąją par- ateitį, už laimingą rytojų ■ 
tizanę Zoją Kosmodemjans- komunizmą, kaip tu
kąją... Čia drąsiai kovoja 
ir keršija už seserį Zojos 
brolis — komjaunuolis tan-

vodeviliniai te- 
paskilbę Euro- 
nenorėjo joje 

. Dėl to ji pava- 
i iš jos steigėjų 

Carnegie Hall, 
skaitydamas Kad ji neštų didesnį pelną,

kistas, gvardijos leitenan- taip ir jautiesi, kad ne kny- vėliau ji perdirbta: pasto- fnc Ifnemndnm i n nek I „ i_i -• _ _____ • u n*

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
10 dieną sekamo birželio (Juw>U 
mėn. R. Klubo patalpose. 1150 N. 
4th Si. Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Bus išduota atskaita nuo rodymo 
filmo “Julius Janonis,” pasitarsi
me apie busimąjį mūsų organiza
cijos seimą, kuris jau visai arti, ir 
daug kitų svarbių reikalų reikės ap
tarti.

O kiek įžymių dainininkų 
minėtojoj salėj yra koncer
tavę! Carnegie salė, akus
tikos požiūriu, yra dar ge
resnė, negu žinomoji Met
ropolitan Operos salė.

Carnegie salėje baletavo 
tokios šio meno įžymybės, 
kaip rusė Pavlova, Iz. Dun
can ir kiti.

Carnegie salėje yra kal
bėję ir daugelis garsių ora
torių bei politikų. Minėti
ni tarp jų anglų sufragis- 
čių vadovė E. Pankhurst, 
anarchistai A lėks audras 
Berkmanas, Emma Gold
man, įvairūs mokslininkai, 

7 4. 7

menininkai ir visuomeni
ninkai.

Dabartiniai Carnegie sa-

Valdvba (44-45)

RO( HESTER, N. Y.

11-tos kuopos narip dėmesiuiLDS
Birželio 10 d. turėsime nepapras

tų ir labai svarbų LŪS 11-tos kuo
pos susirinkimų. Rinksime delega
tus į LDS Seimų, kuris atsibus 
Philadelphijoj liepos 1-2 dienomis. 
Kviečiame v-sus dalyvauti šiame su
sirinkime.

Liepos t July) mėnesį susirinkimo 
neturėsime. Taigi nariai turėsite 
progų

Taigi nariai 
užsimokėti duokles.

Kuopos valdyba (44-45

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, birželio 7 d., 7:30 
vai. vakare, 
Cent re, 
Park, 
lyvauti. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėit, kad 
nesusispenduotumėt.

Valdyba <44-45)

tas Kosmodemjanskis . . . 
šaudydamas ir vi k š r a i s 
traiškind a m a s hitleriniu- karta 
1.... per veidus; skaitai ir,

dos, pergyveni tuos visus 
motinos džiaugsmus ir at
eities viltis beauginant vai
kus, ir tuos skausmingus, 

; jos pergyve
nimus, nors ir visasąjun
ginės šalies Didvyrių vai
nikai puošia didvyriškai 
mirusius jos vaikus, jų pri
siminimus, kurie mirė už 
žmonijos ateitį ir civiliza
ciją kovoje su žiauriu fa- 

I. Vienužis

! kus."
Netenka abejoti, kad mo

tina, perskaičiusi tokį 
‘Pravdoje” aprašymą, nors 
kausmu kankinama, džiau- 4. '

ūktelėjo, I &čsi, had josios sūnelis Šu- šiurpulingusį kareivius, ši...... „„ v.. .... .
o ji mokėjo vokiečių kalbą: ra keršija hitleriniams bu- 

“Jūs mane dabar pakar-j
i site, bet aš ne viena. Mūsų I 

nežinojome, i (|u šimtai 
kad tūli žmonės nuo žvėrių 1 neiškarsife. 
nesiskiria, gali mesti i ug
nį žindoma M es

Mūsų I <- I 
milijonų, visų i 
Jums atker-1 

šys užganė. Kareiviai! 
Kol ne vėlu, pasiduokite į 
nelaisvę: vis tiek mes nu-1

dūliams.
“Šura gyvas! Ir už sese

rį keršija” — pati sau sa
ko.

Bet ir šis motinos 
džiaugsmas nebuvo ilgas.

gą skaitai, o klausaisi gy-, gėje 
vų motinos žodžių, kad ne jų,” 

ir ašaros nurieda ' rūs 
šiaip 
čioje 
tuvėms.

Carnegie salė garsi tuo, 
kad joje debiutavo ir kon
certavo daugybė pasaulinio 
masto dainininkų, smuiki
ninkų, pianistų, kompozito
rių, orkestrantų ir kitų mu
zikinio meno eksponuotojų. 
Tokie paskilbę smuikinin
kai kaip Rusijoje gimę M i-

ro-

įtaisyta serija “studi- 
kurias nuomoja įvai- 
artistai, muzikai ar 
kultūrininkai. Apa- lės savininkai nori ją nu- 
įvesta patalpos krau-

naujame Kultūros 
102-02 Libert y Avė., Ozone 
Visi nariai kviečiami da-

griauti ir pastatyti komer
cinį dangoraižį, kuris duo
tų daugiau pajamų ir pel
no. Gi susidaręs Piliečių 
Komitetas nori senąjį pa- 
statą atremontuoti, kad juo stCs!“

BROCKTON, MASS.

LLD 6 kp. mėnesinis susirmki- 
' mas įvyks pirmadienį. birželio, 
Į (June) 6 d.. Liet. Taut. Namo kam-

galėtų naudotis visuomenė džia 7:30 vai. 
kultūriniams reik a 1 a m s . 
Pažiūrėsime, kas laimės: 
kapitalistai ar kultūra?

Montello. Pra- 
vakare.

Visi nariai dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes turime daug reika
lų aptarimui. 7-tos apskrities pik
nikas įvyks birželio 19 d. ir “Lais
vės” piknikas lie|>os 3 d.. Ramova 
Parke, Montello. Geo. Shimaitis 

(44-45)

truks tas karas . . .
“Taip, mes dar daug ko 

tada nežinojome...”
Čia prasidėjo tos baisios 

dienos, to baisaus žudymo 
ir naikinimo karo dienos. 
Visa Tarybų šalis, visa' minklas, 
liaudis stojo ginti savo tei- • Nikolajaus, 
sės, ir kad išgelbėti pašau-i džiai, kuriuos Zoja įsirašė 
lio civilizaciją nuo baisių ' į savo užrašų knygutę, kaip 
20-jo mažiaus hitlerinių 
barbarų.

Čia motina, Liubova Ti- 
mofejevna, pasakoja, kaip 
jos vaikai stojo į darbą, ka
rinį darbą — patapo tekin-! 
tojais, kaip jie visur atsi-1 
davusiai, pasišven tusiai, 
dirbo, kad atlikti savo už- tam, kas visų 
duotis pilniausiai.

Pagalios Zoja pasisako, 
kad ji išvažiuoja mokytis 
slauge. Bet ji tiktai taip 
sakė savo broliukui, gi mo
tinai ji atidengė tikrą savo 
paslaptį: kad ji išeina į 
partizanus. Galima įsivaiz
duoti, kaip jautėsi motina, 
išgirdusi tokį Zojos prane
šimą.

Zoja išėjo j partizanus, 
kad užnugaryje kirsti bar
bariškam priešui už griovi
mą jų ramaus gyvenimo ir 
naikinimą šalies ir žudymą 
nekaltų žmonių ir mažų kū
dikių. Zoja savo būry vi
sur pasižymėjo drąsa ir su
manumu, kad kuo 
skaudžių priešui 
kirsti.

Zoja pati viena 
uždaviniu j Petri š č i o v o 
kaimą, bet čia buvo jos pa- smūgį po smūgio su visu 

paskutinis savo ryžtu ir narsa, 
ji pakliuvo į kartą prasiveržęs 

užnugariu kirsdavo taip, 
kad priešas viską metęs 
ir didžiausioj panikoj bėg
davo, o Šura juos naikino, 
kaip pikčiausias gyvates. 
Šura nebūdavo pasitenki
nęs savo užduotimi, jei su
sirėmime su priešu jis ne
sunaikindavo bent 50 prie
šų; tik tada jis būdavo pa
sitenkinęs atlikimu užduo
ties, jei jis nuklodavo ka
ro lauką priešo lavonais, 
kaip atpildą už savo sesutės 
gyvybę ir visos šalies 
dies kančias.

Šuros vardas kaip 
šuolio, didvyrio greitai 
sėjo Raudonosios Armijos 
eilėse ir kėlė ūpą ir ryžtą 
visų kovūnų.
^Priešas išgrūstas iš Ta
rybų žemės, hitleriniai

“...Praėjus mėnesiui, Zo
jos kūną atvežė į Maskvą ir

nėse. Ant jos kapo pasta
tytas juodo marmuro pa

kariame i
Ostrovski o žo- tas

Balandžio 20 d. motina ga- sizmu! 
vo laišką, tik ne Šuros ad
resuotą, kuriame štai kas 
rašoma:

“Sunku Jums rašyti. Bet 
aš prašau: būkite drąsi ir 
tvirta. Jūsų sūn 

iškalti i tlijos vyresnysis 
Aleksandras 

demjanskis žuvo 
demjanskis, žuvo 
čiais grobikais.

Zimbalistas, a u s t r as Fr. 
Kreisleris, amerikiečiai Al
bertas Spalding, I. Stern ir 
kiti; pianistai V. Horovich, 

Gegužės 15 d. Maple Far- k. Godovskis. Ig. Pade- 
ke vyko trys susirinkimai, revspįs? s. Rachmaninovas, 
tai parko^Bendrovės, LLD ą Ribinšteinas ir jauniau

sias amerikietis, laimėjęs 
prieš porą metų Maskvoje 
tarptautinį piano konkur-

Lawrence, Mass.

daugiau
smūgių

išėjo su

tai buvo
dienos,
dukrelę i parti-

motinai 
išleidus

skutinis žygis, 
uždavinys: 
barbariškų hitlerininkų 
nagus.

Kokios 
skaudžios 
vienintelę
zanus, ir koks dar skaudes
nis buvo pergyv e n a m a s 
momentas, kada pasiekė ži
nia, kad Zoja žuvo budelių 
naguose. Nežiūrint tų bai
sių kankinimų, kokius Zo
ja perkentėjo, ji tylėjo ir 
neparodė nė mažiausio su
svyravimo, neverkė ir ne
laukė bent kokio iš budelių 
pasigailėjimo.

Zoja buvo baisiausiai 
kankinama, mušama, pus
nuogė, basomis kojomis ta
šoma žiemos šaltyj po kai
mą; jos pečiai buvo piūkltį 
suraižyti, visa pajuodusi, 
kruvina. Bet budeliai nie-

priesaiką:
“Brangiausia žmogui yra 

gyvenimas. Jis tik vieną 
kartą jam teduodamas, ir 
jį reikia taip pergyventi, 
kad mirdamas galėtum pa
sakyti: visas gyvenimas ir 
visos jėgos buvo atiduotos 

gražiausia
pasaulyje — kovai dėl žmo
nijos išvadavimo.”

Zojai po mirties buvo su
teiktas Tarybų Sąjungos 
Didvyrės vardas.

Zojai žuvus, dar sunkes
nės dienos, negu bet kada 
pirmiau, užgulė motiną ir 
broliuką Šura. Šura dar 
per jaunas buvo stoti į 
Raudonąją Armiją, ir jis 
su dideliu nerimu laukė, 
kada galės stoti ir keršinti 
vokiškiems barbarams už 
sesutę ir visą Tarybų Są
jungos liaudį.

Šura, atšventęs savo sep
tynioliktąjį gimtadienį, at
sisveikino motiną ir įstojo 
į karišką mokyklą, moky
tis tankistu.

Prabėgo metai ir Šura 
jau tankistų brigadoj, su 
leitenanto laipsniu, kerta

Ne- 
priešo

liau-

nar- 
gar-
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leitenan- 
Kosmo-

d id vyrio 
didvyrio

Jis atidavė
savo jauną gyvybę vardan 
mūsų Tėvynės ir nepriklau
somybės.

Viena pasakysiu: Jūsų 
sūnus — didvyris, ir jūs 
galite juo didžiuotis. Jis 
garbingai gynė Tėvynę, bu
vo vertas savo sesers bro-1 
lis.

Jūs atidavėte Tėvynei 
brangiausią ką turėjote — 
savo vaikus.

Mūšiuose dėl Karaliau
čiaus balandžio 6 d. Šuros 
Kosmodemjanskio vadovau
jamas savieigis pabūklas 
pirmasis forsavo 30 metrų 
pločio vandens kanalą ir 
paleido ugnį į priešą, su
naikinęs priešo artilerijos 
batarėją, išsprogdino san
dėlį su šaudmenimis ir nu
kovė apie 60 hitlerininkų 
kareivių bei karininkų...”

Ir taip ilga eilė tęsiasi 
aprašymų apie Šuros dide
lį kovingumą, ryžtą kuo 
daugiau sunaikinti hitleri
nių bestijų.

“...Balandžio 30 d. aš iš
skridau į Vilnių, iš kur ma
šina pasiekiau Karaliaučių. 
Viskas aplinkui buvo tuš
čia, sugriauta. Akmens ant 
akmens nebelikę. Ir niekur 
nė gyvos dvasios. Paskui 
nutįso vokiečių virtinės: 
stumdami prieš save karu
tį ar vežimėlį su turtu, jie 
ėjo ir nedrįso pakelti gal
vos, pažvelgti į akis...”

Taip trumpai Šuros mo
tina pasakoja, ką matė ka
ro nuteriotuose laukuose ir 
kaip atrodė vokiečiai, kurie 
sakėsi esą “išrinktaisiais” 
vadovauti visam pasauliui.

Šuros kūnas tapo parvež
tas į Maskvą ir palaidotas 
šalia sesutės Zojos.

Kokius turėjo panešti 
pergyvenimus vaikų moti
na, netenka nei kalbėti. 
Užuojautos laiškai plaukė 
iš beveik viso pasaulio: iš 
Anglijos, Amerikos, Pran
cūzijos, iš Pabaltijo kraštų 
ir iš visų Tarybų žemės 
kampų. Ir šiandien jai vie-

37 ir LDS 125-tos kuopų. 
Visi susirinkimai buvo 
svarbūs, nes turėjome ne- 
n>ažai reikalų. _ Są, — Van Cliburn (Klai-

Komisija raportavo aPle, b01-n); orkestru vadovai-di-
Įvykusius per du kartu pa- rigentai Artūras Toscani- 

n i, anglas Th. Beecham, 
I rusas Glazounovas, ameri
kiečiai Walteris Damrosch, 
L. Bernšteinas ir kiti.

Įžymiausias svečias bet
gi buvo kompozitorius Pet
ras Čaikovskis, kuris buvo 
pakviestas vesti orkestrui, 
grojusiam jo paties kūri
nius. Tai buvo salės “krikš
tynos,” jos “debiutas” 1891 
m. Čaikovskis penkių die
nų bėgiu davė keturis kon
certus, už kuriuos jam sa
lės valdyba sumokėjo iki tol

rodymus filmų iš Lietuvos. 
Pasekmės buvo geros. Žmo
nės pasitenkino, nes filmuo
se pamatė naują Lietuvos 
gyvenimą.

LLD ir LDS svarstė su
važiavimų reikalus, kurie 
įvyks Philadelphijoje liepos 
1—3 dd. Išrinktas S. Pen
kauskas dalyvauti abiejuo
se suvažiavimuose. Bet po 
susirinkimo paaiškėjo, kad 
gal turėsime daugiau dele
gatų, nes važiuos ir Ignas 
Čiulada. Iš Lowellio ruošia
si važiuoti Daugirdai ir J. 
Blažonis, tai, atrodo, susi
darys pilnas automobilis — 
penki delegatai.

Maple Park susirinkime 
svarstėme svetainės malia
voj imo reikalus. Buvo ma
nyta pasamdyti kontrakto- 
rius, bet nariai gavo gero 
ūpo ir nutarė patys darbą 
atlikti. Tuojau ir susirašė 
darbui: Ig. Čiulada, J. Ru
dis, A. Kavaliauskas, V. 
Kralikauskas, P. Lipsevi- 
čius, P. Milus, B. Čiulada, A. 
Večkys, S. Penkauskas, J. 
Kuodis, R. čiuladienė, J. 
Šieivienė, E. Kuodienė, L. 
Grossienė ir E. Kralikaus- 
kienė. ŠtaLkokia graži gru
pė bendrająpr darbui! Ir su
sirinkę per vieną dieną bū
tų baigę darbą, jeigu lietus 
nebūtų pakenkęs. Tai sma-

gu, kad taip ūpingai ir ben
drai imamės darbo.

Sekmadienį, birželio 19I 
d., Maple Parke, įvyks 
Mass, valstijos metinis pik
nikas. Turėsime ir gražią 
dainų programą. Dalyvaus 
Montello Vyrų Grupė vado
vystėje L. Potsius. Dainuos 
ir pagarsėjęs Trio, kurį su
daro Rožė Stripinis, Wm. 
Juodeikis ir Al. Potsus.

Gavau laišką iš Montello, 
praneša, kad atvyks į pik
niką dideliu busu. Katrie 
nori atvažiuoti busu su dai
nininkais, t a i matykitės 
vietoje su jais. Visus ir vi
sas prašome dalyvauti pik
nike.

S. Penkauskas

Drg. R. Mizara 
jau pasveiko

Mūsų skaitytojams ir vi
sai pažangiajai visuomenei 
bus džiugi žinia, kad “Lais
vės” redaktorius d. Rojus 
Mizara jau pasveiko ir su
grįžo dirbti. Jo raštų ir 
šiaip visuomeninės veiklos 
buvome labai pasigedę. Da-, 
bar jis atrodo gerai ir jau-i 
čiasi gerai, nors, žinoma,!. v . . .... . .
per tūlą laiką dar turės bū- Je_salUe autornobdi^ nelai- 

jmese žuvo 361 žmones. >

CLEVELAND, OHIO

Clcvelando LMS skyriaus susi- 
I rinkimas įvyks ketvirtadienį, birže

lio (June) 9 dieną, 7 vai. vak.. LDS 
klubo svetainėj, 9305 St. Claire 
Ave.

Prašome visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime, turime daug da
lykų aptarti, taip pat išgirsime ra
portą iš rengto koncerto. Prašome 
atsivesti naujų narių.

Sekr. S. Kuzmickas

Per kapų puošimo šventę 
New Yorko mieste automo
bilių nelaimėse užmušė 8 

1 žmones ir 706 sužeidė. Viso-

ti atsargus su maistu ir 
šiaip nenusivarginti. Kaip 
žinia, jis buvo sunkiai ir 
pavojingai susirgęs. Liga 
buvo palietus širdį ir plau
čius. Tiesiog stebėtis rei
kia, kad taip greitai tokią 
sunkią ligą jis nugalėjo.

Prieš kiek laiko jūrų 
bangos išmetė į krantą jau
ną banginį. Jį paėmė į 
Aąuariumą Coney Islande.; 
Bet bėda su jaunikliu, kad 
jau per dvi savaites jis nie
ko neėda. Kol kas jį maiti
na mechaniškai, bet ar ii-' 
gai jis galės gyventi?

Dabar jūs galite aplankyti 
SAVO GIMINES

Paieškojimai
Marijona Kriaučeliūnaitė ieškau 

brolio Juozo Kriaučeliūno. Gyvena 
Baltimore, Md. Jei kas žinote jį, į 
praneškite jam, kad aš su Aido cho- , 
ru atvyksiu Baltimorėn j pikniką : 
birželio 12 d. Labai noriu su juo 1 
pasimatyti. 

Marijona Kriaučeliūnaitė , 
(44-46)

 i BROOKLYN.
Petronėlė Lepečka ieškau mano 1 barių (nefornišiuoti) 

velionies vyro brolio. Mano vyro dabar galima gauti, 
vardas buvo Nikodemas Lepečka, o ■ niški įtaisymai. Renda $60.
brolis Aleksandras Lepečka. Alek- 1 tykite Supt. 560 Saratoga 
sandras kilo iš Vilniaus vedybos, i arti Pitkin Ave., Brooklyn. 

Merkinės, 
veno New 
jį žinote, 
atsiliepia,
Petronėlė Lepečka, 72 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. (42-47)

ir kitas U.S.S.R. vietas.
PAVIENIAI ar GRUPĖMIS.
Tūkstančiai pasitenkinusių 

lankytojų sako apie darbingumą 
COSMOS TRAVEL BUREAU, 

Inc., New Yorke, 
kuris tvarkė jų keliones j įvairias 

Sovietų Sąjungos dalis.
MES PADEDAM JUMS 
SUTVARKYTI VIZŲ IR 
KELIONIŲ REIKALUS. 

Informacijų dėl vizų rgjkalavmų 
ir rezervacijų, prįšome rašykite 

arba kreipkitės:

COSMOS 
TRAVEL BUREAU, Inc.

45 West 45th Street 
New York 36, N. Y. 

Tel. Circle 5-7711

COSMOS... padeda keliautojams 
jau nuo 1898.

FOR RENT
Gražūs 3 kam- 

apartmentai, 
Visi moder- 

Ma- 
Ave.,

Apie 10 metų atgal gy- 
Yorke. Gal kas apie 

arba pats brolis lai j 
už ką būsiu dėkinga.

Siųskite Giminėms Velykinius Dovanų Paketus
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

Package Express & Travel Agency, 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. ML 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvainosios mašinos. 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, iškaitant . muitą, pmokami iš anksto. 

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime {vairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, III.
HUmboldt 6-2818

11601 Jo*. Campan Ave. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnaend 8-0298

Atdara kasdien nuo 9 vai.
882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa. 
WAInut 8*1747

1900 Fleet St., cor. S. Wolfe St. 397A West Broadway
Baltimore 81, Md. S. Boston 27, Mass.
Tel. Dickens 2-4240 ANdrew 8-2718

46 Whitehead Ave., SOUTH RIVER, N J. Tel. CLlford 7-6820 
126 Tilghman St, ALLENTOWN, PA. Tel. (lEmlock >-0415

ryto iki 6 vai. vakaro.
78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

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

107 S, Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
DUnklrk 5-6550

(43-45)

Filmai iš Lietuvos
Brooklyno ir apylinkės 

liętuviai turim dar vieną 
progą matyti filmus iš Lie
tuvos. Filmų bus ir naujų ir 
pakartosim senesnių. Rody
sim šiuos filmus: 
“Tarybų Lietuva” 
viškos vestuvės”, 
me kolūkyje” ir 
jaunyste!”

Taipgi turim daugiau fil
mų: “Neringa”, “Nemuno 
žiotyse”, “Yra šalis”, “Ju
lius Janonis”.

Rodymas įvyks birželio 4 
d., 7 vai. vakare, Kultūri
niam Centre, 102-02 Liber
ty Avė., kampas 102nd St., 
Ozone Park, N. Y.

Kviečia jus visus LLD 
185 kp.

Tėvynė”, 
, “Lietu- 

“Viena- 
“Žydėk,

J. Grybas




