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KRISLAI 
$60,000,000 garsinimams. 
Kas bus?
Komp. iKonst. Galkauskas. 
Dainų Šventė Vilniuje.

Rašo R. Mizara

Tie, kurie turi progos daž
niau ar rečiau pažvelgti i te
levizijos priimtuvus, gerai ma
to, kiek daug šiandien av.to- 
mobfliu kompanijos kiša savo 
propagandos.

Niekad Amerikos istorijoje 
automobiliu pramones magna
tai tiek daug pinigu neišleido 
savo produktams (automobi
liams) garsinti, kaip šiandien’

Gal būt skaitytojas nusiste
bės, sužinojęs, kad automobi
lių pramonės savininkai per 
metus išleidžia $60,000,000 
tik per televiziją pasigarsinti.

Lincoln-Mercury garsinimas 
per televiziją per metus išmo
ka $7,000,000.

“Fordūkams” garsinti -- 
$4,000,000, ir tt.

Sudarytos specialės pusės 
valandos ar biskeli mažiau 
programos, kurias vadovauja 
gerai išsilavinę artistai. Toms 
programoms palaikyti tie mi
lijonai dolerių išmokami.

Na, o kur radijas? Kur 
spauda? Kiek toms garsinimo
si /priemonėms automobilių 
kompanijos išleidžia?

Aišku, visa tai “atsiliepia” į 
visuomenę, žmonės automobi
lius perka; neturėdami pinigų 
sumokėti už automobili visos 
sumos, jie perka “ant išmo- 
kesčių.”

Gerai, kol žmonės, pirkę 
automobilius išmokesčiais, dar 
dirba. Bet kas būtų, jei prasi
dėtų nedarbas? Tuomet “vis
ko galima tikėtis,” sako tie, 
kurie turi reikalų su automo
bilių bizniu.

Didmiesčių gatvės nustaty
tos automobiliais, kurių savi
ninkai nebegali pasisamdyti 
garadžių. Tiesa, šiandien ga- 
ladžių yra permaža.

Trafikas tirštas. Norinčiam 
kur nors automobiliu pasiekti 
New Yorko didmiesty reika
lingą vietą dienos metu yra 
tikra velniava. -

Na, o masinės važiuotės —• 
traukiniais, busais — kainos 
vis kyla, nes važiuotės siste
mą turi deficitą, sako jos bo
sai.

Spėjama, kad sekamais me
tais New Yorke važiuotės te
ras bus pakeltas iki 20 centų.

Tikra painiava!

Neseniai Lietuvoje minėjo 
savo 80 metų gimimo sukaktį 
muzikos kompozitorius Kons
tantinas Galkauskas.

Atrodo, jis bene bus pats 
seniausias lietuvių muzikos kū
rėjas.

Tarybų Lietuvos vyriausybė, 
Šia proga, suteikė kompozito- 

' riui Galkauskui liaudies artis
to titulą.

Gražiai lietuvių tauta pa
gerbia savo sūnus ir dukras, 
ištikimai dirbančius liaudžiai.

1 • 1
Kaip praneša spauda, šie- 

me# j^etuvoje baigė šimtai 
ją/uną, žmonių Vilniaus kon
servatoriją ir kitas aukštąsias 
muzikos mokyklas.

Vadinasi, atsiras dar dau
giau žymių chorų ir orkestrų 
vadovų, žymių kompozitorių.

I Mr g entina deporftavo 
aukštus dvasininkus

Du klerikalų vadovai, nors argentiniečiai, 
ištremti ir orlaiviu išgabenti į Vatikaną

Buenos Aires.—Du aukš
čiausieji katalikų bažnyčios 
veikiantieji dvasiškiai, vys
kupo pavaduotojas Manue- 
lis Mato ir kanauninkas 
Carlos Novoa, po sunkia 
karine sargyba buvo atvež
ti i Buenos Aireso aerodro- 1 c-
mą, patalpinti į orlaivį ir 
išsiųsti i Vatikanu. Jie bu
vo deportuoti, nors abudu 
yra Argentinoje gimę ir 
Argentinos piliečiai. Pero- 
nistinė spauda jau kelios 
dienos atgal pradėjo reika
lauti jų deportavimo. Pe- 
ronistai sako, kad šie kle
rikalų vadai išdavė Argen
tiną ir pasirodė kaip sveti
mos valstybės (Vatikano) 
agentai.

Tuo pačiu laiku prane
šama, kad ten buvo sustojęs 
orlaivis, kuris vežė du iš
krutąs visose 145 Buenos 
Aireso klebonijose ir tūks
tančiuose klebonijų po vi-' 
są Argentiną. Policija sa-| 
ko, kad kai kur rasta anti-i 

'• valdiškų lapelių.
Tš Rio de Janeiro prane

šama, kad ten sustojęs or
laivis, kuris vežė du iš
tremtu dvasininku Romon. 
Jie pareiškė Brazilijos 
spaudos atstovams, kad jie 
buvo įspėti, jog bus depor
tuojami į Čilę arba kitą Lo
tynų Amerikos šalį, bet 
staiga tapo informuoti, kad 
juos veš į Romą.

Iš Romos ateina žinios, 
kad Vatikano rateliai pla
nuoja ekskomunikuoti Pe
roną ir jo artimus bendra
darbius. Vatikano atstovas

Ženeva. — Pasaulinė 
olympiados komisija nuta
rė, kad olympiada 1960-tais 
metais įvyks Romoje, nors 
amerikiečiai siūlė Detroitą. 
Ateinančiais metais olym
piada vyks Australijoje.

Nehru lankėsi Gruzijoje, jau 
išskrido Į Uzbeką respubliką

Maskva. — Indijos prem- 
ejras Nehru praleido dieną 
Gruzijos sostinėje Tiblise 
(Tiflise) ir išskrido į Taš
kentą, seną Uzbekistano 
sostinę ir garsų Azijos is
torijoje miestą. Nehru no
ri plačiau susipažinti su 
azijinėmis tarybinėmis res
publikomis, stebėti, kaip jo
se buvo išrištas tautinės 
autonomijos klausimas ir 
tt. Gruzijos sostinėje Neh
ru, panašiai kaip Maskvo
je, buvo iškilmingai sutik
tas.

Kalbant apie muzikus, ten
ka nepamiršti, kad Vilniuje 
šiemet įvyks Dainų šventė, 
kurioje dalyvaus apie 30,000 
dainininkų.

Sirskris jie sostinėn iš visų 
Lietuvos miestų ir. kaimų.

pareiškė, kad dviejų aukštų 
dvasininkų deporta v i m a s 
yra “negirdėtas nusikalti
mas prieš žmoniškumą.”

Buenos Airesh spauda 
sveikina valdžios ųygį. “La 
Prensa,” “Denrocracia,” 
“Critica” ir kiti dienraš
čiai sako, kad aukštieji 
dvasininkai tapo riaušių 
rengėjais, vietoje būti savo 
kaimenių ganytojais.

Šimtai1 .katalikų klerikalų 
dar lieka po areštu.
-------------------------------- 1—

Dulles, MacMillan ir Pinay 
laiko slaptus pasitarimus

New Yorkas. — Trys Va
karų užsienio reikalų mi
nistrai, Dulles, Macmillan 
ir Pinay, laiko slaptus pa
sitarimus, kuinuose jie iš
dirba bendrą strategiją pa
sitarimams su Molotovu, 
kurie bus laikyti San Fran-’ 
cisce. Penktadienį šie trys 
tarsis ir. su Adenaueriu, 
kuris dabar vieši šioje ša- 
lyje.

Molotovas, kuris trečia
dienį atvyko šion šalin, 
praleido dieną lankydamas 
New Yorko muziejus ir ap
žiūrėdamas miestą. Ketvir
tadienį jis išvyko į San 
Francisco.

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga stato didelius dumotori- 
nius helikopterius, kurie 
gali vežti nuo 50 iki 60 
žmonių, v

Australija siunčia armiją, j 
padės malšinti malajiečius

Canberra, Australija. — 
Australi j os konserv a t y v ė 
valdžia nutarė siųsti savo 
karinių dalinių į Malają, 
kad padėti britams kovoti 
prieš tenykščius partiza
nus.

Pradžiai Australija pa
siųs vieną batalijoną. Bri
tai iš viso Mala joje turi 
apie 30,000 karių ir polici
ninkų. Partizanai laiko ba
zes džiunglėse. Kovos ten 
tęsiasi jau septintus metus.

Bonna. — Užsienio rei
kalų ministras Von Brenta- 
no sako, kad Vakarų Vo
kietija pasiryžusi derėtis 
ne vien su Sovietais, bet ir 
su Rytų Vokietija.

Londonas. — Vietinis 
“Times” sako, kad Nehru 
apsilankymas Sovi e t u o s e 
yra gal svarbiausias šio de
šimtmečio įvykis.

Gubernatorius Harriman pa
skyrė 47 asmenis į pilietinį pa
tarėjų komitetą, kuris pagel
bės suruošti konferenciją se
nukų reikalams. šaukiama 
spalio 11-20 dienomis.

Valdžia dar “slepiasi,” 
kraštas “karo stovyje”

Washingtonas. — Pre
zidentas Eifcenhbweris ir 
jo kabinetas, ankštieji 
kariniai vadai ir kiti 
aukšti pareigūnai d a r 
savo slėptuvėse kur nors 
užmiestyje, iš kur jie, te
oretiniai kalbant, valdo 
kraštą. Wash ingtonas, 
teoretiniai kalbant, su
naikintas. Vienok Kon
gresais posėdžiauja kaip 
niekur nieko, taipgi aukš
čiausias teismas.

Iš savo slėptuvės Ei- 
senhoweris paskelbė “ka
ro stovį” visoje šalyje, 
šeštadieni Eisenhower is 
grįš Washin g t o n a n ir 
viskas bus baigta.

Armija ištraukė iš apyvartos jos 
išleistą brošiūrą apie komunizmą

New Yorkas. — Kaip jau 
buvo pranešta, armija iš
leido brošiūraitę, kurioje 
dėstė, kaip pažinti komu
nistus. Ten buvo sakoma, 
kad komunistus galima pa
žinti iš jų vartojamų išsi
reiškimų: žmogus, kuris 
kalba apie makartizmą, ci
vilines teises, rasinį perse
kiojimą,. taiką, unijų teises, 
karinį biudžetą, atomines 
bombas, avangardą, pažan
gumą, materializmą ir pa

D Hobby susilaukia daug kritikos
už stovį prieš laisvą skiepijimą

Washingtonas. — Sveika
tos ir gerbūvio reikalų se
kretorė Oveta Culp Hobby 
susilaukia daug kritikos už 
savo nusistatymą prieš ne
mokamą vaikų skiepijimą 
Saiko čiepais. Prieš ją iš
stojo pats Basil O’Connor, 
Nacionalės F o n d a c i j o s 
Prieš Vaikų Paralyžių pre
zidentas. Hobby sako, kad 
skiepus, laisvai turėtų gau
ti tiktai labiausiai neturtin

Visuotinas streikas Singapore 
tęsiasi, britai nenusileidžia

Singapore. — Jau ketvir
ta diena, kaip čia tęsiasi 
visuotinas streikas. Unijos 
sako, kad streikuoja apie 
60,000 darbininkų, įskai
tant visus transporto dar
bininkus. Britai teigia,- kad 
streikuoja tiktai apie 16-ka 
tūkstančių.

Streikieriai reikalauja, kad 
britai išlaisvintų suimtus 
penkius unijų vadus ir vie

Paryžius.— Tragedija Le 
Mans mieste, kur 82 žmo
nės tapo užmušti lenkty- 
niuojančio automobilio, pa
skatino valdžią įvesti griež
tesnes taisykles lenktynėse. 
Kol kas lenktyniavimas vi
sai uždraustas, iki nauji 
įstatymai bus išdirbti.

Suėmė demonstravusius 
prieš karini bandymą

New Yorkas. — Poli-

Hidrogenini, bombos 
'ožmušė' 1© milijonu

cija suėmė trečiadienį 23 
asmenis, kurie demon
stratyviai atsisakė daly
vauti bombardavimo ban
dyme. Ta grupė radosi 
City Hali parke ir atsisa
kė eiti i slėptuves.

Demonstrantų tarpe 
randasi rašytoja Dorothy 
Day, katalikiškai - libera
linio laikraščio “Catholic 
Worker” redaktorė ir ei
lė kitų pacifistų. Jie bus 
teisiami kaip “tvarkos 
ardytojai,” sako valdžia. 
Jų advokatas, Conrad J. 
Lynn, sako, kad jie ape
liuos į aukščiausius teis
mus.

našius dalykus, gali būti 
įtariamas...

Prieš tą brošiūraitę pro
testavo Amerikos Civiliniu 
Laisvių Sąjunga (ACLU) 
ir eilė kitų organizacijų. 
Daugelis laikraščių tą bro
šiūra i te pajuokė.

Dabar skelbiama, kad ar
mijos vadovybė brošiūraitę 
ištraukė iš apyvartos, pa
skelbdama, kad ji netiksli, 
perdaug palaida ir netinka
ma.

gų tėvų vaikai, o kiti tu
rėtu mokėt savo daktarams. 
Bet O’Connor teigia, kad 
tokia sistema labai sulėtin
tų visą skiepijimo vajų, 
kad daug paprasčiau būtų 
skiepyti' visus laisvai, kaip 
tai daroma Kanadoje, Da
nijoje' ir' eilėje kitų šalių.

Prieš ponios Hobby nusi
statymą pasisakė ir eilė me
dikų bei spaudos organų, 
unijų vadai ir kiti.

ną mokytoją. Bet britai 
kol kas nenusileidžia, saky
dami, kad suimtieji yra

Britų kariai ir policija 
dar patruliuoja miestą, 
nors streikas eina ramiai, 
disciplinuotai, be susirėmi
mų, kuriuos britai bandė iš
provokuoti. Streikieriai sa
ko, kad jie. streikuos, iki 
jų reikalavimai bus iš
pildyti. '

Indija sucipusi apie 5,000 
Punjabi srities gyventojų

New Delhi. — Indija su 
ėmė apie 5,000 sikhų, Pun 
jabi srities gyventojų. Su 
imtieji dalyvavo demonstra 
cijose ir išstojimuose už au 
tonominę punžabiškai kai 
bančią sritį.

Tai buvo ne išbandymas, o žaidimas, tvirtina 
vienas aukštas civilinio gynimo pareigūnas
Washingtonas. — Valdžia 

i sako, kad trečiadienį pra- 
' vestas vandenilinės (hidro- 
I geninės) atakos apsigynimo 
bandymas buvo “pusėtinai 
pasisekęs.” Gyventojai ne
rodė tiek susidomėjimo ir 
rimto atsinešimo, kiek rei
kėjo, sako civilinio apsigy
nimo vadovybė, bet šiaip 
taip kooperavo.

Bet vienas aukštas parei
gūnas, Washington, D. C., 
civilinio apsigynimo vice-

Italijos seimas atidėjo 10 
dienu debatus apie valdžią

Roma.—Parlamentas ati
dėjo bent dešimčiai dienų 
debatus apie Scelbos kabi
netą. Tokiu būdu Scelbos 
valdžia bent tam laikui ta
po išgelbėta, nes viskas ro
dė, kad ji negaus pasitikė
jimo balsavime.

Nepasitikėjimą valdžiai 
išreiškė dešinioji opozicija, 

, susidedanti iš monarchistų 
ir neo-fašistų. Už nepasi
tikėjimą taipgi būtų balsa
vę komunistai ir . kairieji 
socialistai. I

Už pasitikėjimo debatų 
atidėjimą balsavo visos par
tijos, apart komunistų ir 
socialistų, įskaitant dešinę 
opoziciją, nepasitikėjimo re
zoliucijos autorę. Komunis
tai balsavo prieš, kairieji 
socialistai nuo balsavimo 
susilaikė.

Paskutiniai
pranešimai
Philadelphia. — Čia su

streikavo prie CIO priklau
santieji jūrininkai. Mano
ma, kad tai gali būti pra
džia streiko visame Ryti- 
niame pakraštyje.

’ Pekingas. — Liaudies Ki
nijos pusiau oficialus orga
nas “People’s Daily” sveiki
na Tarybų Sąjungos - Ju- 

‘goslavijos susitarimą.
Rio de Janeiro. — 24 ke

leivius vežantis orlaivis nu
krito pakelėje iš Rio de 
Janeiro į Buenos Aires.

Londonas.— 13 jūrininkų 
paskendo su submarinu.

Chicago. — Čia įvyko fa
brikantų suvažiavimas po 
NAM (fabrikantų susivie
nijimo) globa, kur tartasi 
apie tai, kaip pastoti kelią 
garantuotai metinei algai. 
Fabrikantai darbuosis už 
tai, kad valstijos nepraves- 
tų įstatymų, kurie įgalintų 
bedarbius gauti algos dalį 
šalia valdišku nedarbo kom
pensacijų. Jeigu fabrikan
tams tas pasisektų, tai su
sitarimas su Fordu ir G.M. 
gali nustoti savo reikšmės. 

direktorius John Garrett 
Underhill, išsireiškė kitaip. 
Jis sakė, kad bandymas bu- 

i vo ne rimtas manevras, ne 
, tikras išbandymas, bet ver
čiau perstatymas, žaidimas. 
Protestuodamas prieš tai, 
Underhill pasitraukė iš sa
vo pareigų.

Viename miestelyje, Peo
ria, Ill., pietinė savivaldy
bė paskelbė, kad nebus da
lyvauta išbandyme, nors 
pagal planą vandeniline 
bomba “nukrito” ten. Mies
telio majoras ir civilinio 
apsigynimo viršininkas 
Marvin L. Merritt pareiškė, 
kad “mes nematome nieko 
gero tame, kad žmonės su
kinėsis gatvėse, bėginės su 
raištimis ant rankovių.”

Skelbiama, kad išbandy
mo rezultatai buvo tokie:

Bombos krito ant‘59 mie
stų ir miestelių, įskaitant 
industrinius centrus ir did
miesčius. Vandenilinės bom
bos, kiekviena apie 5,000,- 
000 TNT tonų stiprumo 
(bomba, kuri buvo numes
ta ant Hirosimos, buvo tik-, 
tai 20,000 TNT tonų sti
prumo) krito ant llt mies
tų. Apie 10 milijonų žmo
nių “žuvo,” sako praneši
mai. New Yorke bomba 
krito Brooklyno Williams- 
burge.

Washingtone Eisenhowe- 
ris ir aukšti valdžios par
eigūnai bei keliolika tūks
tančių tarnautojų paliko 
savo raštines ir greitai iš
važiavo užmiestin, kur 
jiems buvo prirengtos slėp
tuvės. •

Wagneris lankėsi tėvo 
gimtinėje Vokietijoje

Wiesb'adenas.— New Yor
ko burmistras - majoras
Wagneris apsilankė Nasta- 
etteno miestelyje, kur gimė 
jo tėvas, dabar jau miręs, 
senatorius Robertas Wag
neris. Tame 2,700 gyven
tojų miestelyje jis buvo pri
imtas kaip saviškis, sveikin
tas kaip “mūsų garsaus sū- 
naus sūnus.” Wagneris 
bandė atsakyti į sveikinimo 
kalbas vokiškai, bet perėjo 
į anglų kalbą, paaiškinda
mas, kad jo vokiečių kalba 
“sustingusi dėl ilgo nevar
tojimo.”

Ant miestelio savivaldy
bės plevėsavo Amerikos vė
liava su 46 žvaigždėmis. 
Wagneriui paskui paaiškin
ta, kad miestelis tą vėliavą 
įsigijo dar 1912-tais metai, 
kai Arizona ir Naujoji 
Meksika dar nebuvo JAV 
dalimis.

ORAS NEW YORKE 
šiltą, giedria.
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SVEČIAI DIPLOMATAI
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT Amerikoje turime tris 

žymius svečius diplomatus, atstovaujančius savo šalis.
Vakarų Vokietijos kancleris Adenaueris atvyko į 

Washingtona pasitarti su prezidentu Eisenhoweriu dėl 
Vokietijos ateities.

Adenaueris buvo iškilmingai priimtas Baltajame 
Name, kur jis tarėsi su prezidentu. Po to visko buvo 
padarytas bendras pareiškimas, kuriame, be kitko, 
sisakyta: nei jokiu atveju nesutikti, kad Vakarų 
kietija būtų neutralė.

Kad mūsų šalies valdžia nenori matyti Vakarų
kietija neutralę, savaime suprantama. Mūsų vyriausy
bė trokšta matyti, kad juo daugiau šalių būtų įjungta 
i t. v. “vakarinį bloką,” kad tos visos šalys būtų tvirtai 
apginkluotos, kad jos būtų paruoštos karui.

Bet kai Vokietijos valdžios atstovas taip kalba, pa
sisako prieš neutralumą, tai mums ir daugeliui kitų 
žmonių darosi nuostabu.

Nepamirškime, kad dar mūsų atmintyje Vokietija, 
pradėjusi karą, buvo nugalėta; daug josios žmonių labai 
nuo karo nukentėjo.

Ir akiregyje to viso, šiandien V. Vokietijos kancle
ris griežtai priešinasi tam, kad Vokietija būtų neutra
lė, kad įi gyventų taikoje panašiai, sakysime, kaip Švei
carija!

Jei Vokietija būtų neutralė, atsiminkime, tai ilgai
niui ir Francūzija būtų neutralė, ir kitos europinės ša
lys pataptų neutralėmis, na, ir tai tarnautų taikai.

Tas pats kancleris Adenaueris yra kviečiamas 
Maskvon. Matyt, nenorėtų jis ten vykti, bet Vakari] 
Vokietijoje milijonai žmonių nori turėti su T. Sąjunga 
normalius ryšius, tad, atrodo, ir Adenaueris turės ten 
vykti ir tartis.

Tačiau, kaip viskas atrodo, Adenaueris labiausiai 
bijosi daryti vizitą į Maskvą dėl to, kad ten gali iškilti 
tas pats klausimas: kodėl Vokietiją nesuvienyti, kodėl 
ją nepadaryti neutrale valstybe?

Adenaueris pastebėjo spaudos korespondentams, 
kad jis, pirm vykdamas į Maskvą, dar “gerai pagalvos.” 

Senas, sugargžėjęs žmogus tasai Konrad Adenaue
ris ir jis, matyt, nieko nepamiršo ir nieko neiŠlnoko.

V. K. KRISHNA MENON, Indijos atstovas į Jung
tines Tautas, buvo kitas svečias Baltajame Name.

Indija nėra europinė šalis; ji Azijos šalis. Bet tai 
milžinas, kuriame gyvena virš 350,000,000 žmonių.

Indijai rūpi taika, jos išlaikymas. Ambasadorius 
Menon, kaip ir jo “bosas” Nehru (kuris šiuo metu yra 
Tarybų Sąjungoje), griežtai stoja už susitaikymą, jis 
griežtai stoja prieš bet kokį ginkluotą konfliktą tarp
tautiniams klausimams spręsti.

Ką iš tikrųjų Menon sakė valstybės departmento 
sekretoriui Dullesui ir prezidentui Eisenhoweriui, nieks 
tikrai nežino. Bet žinoma vienas: Indijos vyriausybe 
daro viską, kad Jungtinės Valstijos susitartų su Kini
jos Liaudies Respublika, kad pastaroji būtų priimta į 
Jungtines Tautas. Nes tik tuomet Tolimuosiuose Rytuo
se gali užviešpatauti taiką.

Vadinasi, tarp Adenauerio ir Menono misijų yra 
didžiulis skirtumas: ‘pirmasis už ginklavimąsi, antrasis 
už susitarimą, už taiką.

Mes manome, mes esame įsitikinę, kad laimės toji 
pusė, kurią atstovauja svečias Menonas, nes šitoje pu
sėje—taikos pusėje—stovi milžiniška pasaulio žmonių 
dauguma.

PAMINĖTIESIEMS svečiams dar esant Washing
tone, j New Yorką laivu atvyko Tarybų Sąjungos delega
cija į Jungt. Tautas su V. M. Molotovu priešakyje.

Tai kitas labai žymus svečias-diplomatas.
Atrodo, kad Molotovas nebus pakviestas į Baltąjį 

Namą pasitarimams, o tai' reikėtų padaryti, kadangi 
Molotovas atstovauja pačiai didžiausiai jėgai, stojan
čiai už taikos išlaikymą.

Galimas daiktas, kad Molotovas susitiks su prezi
dentu Eisenhoweriu San Francisco mieste, jei preziden
tas ten vyks. Su Mr. Dullesu Molotovas tikrai gerokai 
pasitars. O pasitarti reikia.

NEUŽILGO atvyks į mūsų šalį ir Anglijos, ir Fran- 
cūzijos, ir kitų šalių užsienio reikalų ministrai.

San Francisco miestas ir vėl “pagyvės,” pataps cen
tru, kurį stebės visas pasaulis.

Ten, kaip žinia, bus atžymėtas Jungtinių Tautų gy
vavimo dešimtmetis.
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Beveik visuose respubli
kos kurortuose jau prasi
dėjo vasaros sezonas. Pir
mieji vasarotojai jau atvy
ko į Palangą, Druskinin
kus, Birštoną, Kulautuvą. 
Ilsėtis važiuoja Lietuvos 
darbininkai, kolūkiečiai, in
teligentija. Štai, Druski
ninkuose vasaros Utenos 
rajono “Saulės spindulio” 
kolūkio pirmininkas L. Ry
bakovas, Likėnuose—to pa
ties rajono Malenkovo var
do žemės ūkio artelės nare 
A. Barysaitė ir tt. Geriau
sioji Kapsuko rajono “Ba
landžio” kolūkio melžėja D. 
Valiukevičiūtė šiomis die
nomis išvyko vasaroti i 
Krymą.

Dar gražiau pasipuošę ir 
susitvarkę, negu pereitais 
metais, respublikos kuror
tai sutinka vasarotojus. Ža
viai atrodo vienas iš stam
biausių Baltijos pajūrio ku
rortų — Palanga. Atvyku
sių darbo žmonių akį džiu
gina atremontuotos, atnau
jintos vilos, poilsio namai, 
sanatorijos. Aikštelėse, dar
želiuose šį pavasarį paso
dinta daug žalumynų, juo
se jau žydi ankstyvosios 
gėlės. Didžiai rūpinasi ta
rybinių žmonių gerove, jų 
poilsiu partija ir vyriausy
bė. Vien tik Lietuvos ku
rortų papuošimui šiais me
tais išskirta daugiau kaip 
milijonas rublių. Ypač di
delis dėmesys skiriamas va
sarotojų medicininiam-bui- 
tiniam aptarnavimui, jų 
kultūrinėms reikmėms. Pas 
poilsiautojus šią vasarą at
silankys geriausieji respu
blikos meniniai kolektyvai. 
Štai, Palangoje šią vasarą 
koncertuos Valstybinės fil
harmonijos artistai, LTSR 
nusipelnęs dainų ir šokių 
liaudies ansamblis, spekta
klius surengs Kauno teatrų 
aktoriai ir tt. Šią vasarą 
Palangoje ilsėsis apie 20 
tūkstančiu žmonių, v *-

Daug naujovių pamatys 
vasarotojai, atvykę pailsėti 
ir pasigydyti į Druskinin
kus. Čia pilnu pajėgumu 
pradeda darbą kurorto po
liklinika, kurioje ambulato
rinį gydymą vienu metu ga
lės gauti 400 žmonių. At
remontuota ir žymiai iš
plėsta vaikų reumatinė sa
natorija. Ji veiks ištisus 
metus, šiuo metu Druski
ninkuose veikia iš viso 13 
sanatorijų ir 6 poilsio na
mai. Kiekvienoje sanatori
joje šį sezoną įrengiamas 
atskiras fizioterapinis ka
binetas. Iš broliškųjų res
publikų gauta daug naujos 
medicininės apa r a t ū r o s. 
Artimiausiu metu Druski
ninkuose bus įrengtas pir
mas Lietuvoje patobulin
tas rentgeno aparatas. Iš
plėstas gydomosios fizkul
tūros parkas. Be krepši
nio, tinklinio ir kitų spor
tinių žaidimų aikštelių, ku
rios jau veikė anksčiau, 
parke įrengtos teniso aikš
teles, baseinai. Čia dirba 
prityręs gydomosios fizkul
tūros pedagogas Dineika. 
Neseniai jis lankėsi Mask
voje, Leningrade, Soči ku
rorte. Ten susipažinę su 
naujais gydymo metodais, 
kuriuos pirmą kartą pa
naudos savo darbe. Visa 
eilė prityrusių specialistų 
į sanatorijas dirbti atvyks
ta iš Vilniaus, Kauno, o 
taip pat iš Maskvos ir Le
ningrado. ,

Druskininkų, kurortas 
kasmet auga. Dabar čia 
statoma stambi vandens ir 

purvo gydykla. Pradėjusi 
veikti, ji galės aptarnauti 
tūkstančius darbo žmonių 
Gydykloje dirbs apie 280 
žmonių. Prie B. Ančios upės 
statoma hidroelektrinė, ku
ri ateityje pilnutinai aprū
pins kurortą elektros ener
gija.

Birštono kurorto vietovė
se neseniai dirbo Ukrainos 
geologinės ek s p e d i c i j o s 
Lvovo skyriaus darbuoto
jai. Atlikę žemes gręžimo 
darbus kitoje Nemuno pu
sėje esančiame miške, jie 
atrado kelis naujus minera
linius šaltinius. Vanduo iš 
jų trykšta iki 11 metrų 
aukščio. Tų šaltinių van
duo yra turtingesnis atitin
kamais mineralais, 
plačiai žinomas “ 
tas.” 
naujos sanatorijos ir 
šio namai.

Dabartinio kurorto 
toje statomas didelis

negu 
Vytau- 

Čia ateityje išaugs 
poil-

vie- 
kur-

Šis tas iš šen ir ten
Chicagos dvyniai Debo- meldžiantis. Tailando švie- 

rah Marie ir Christine Ma- timo ministerija sako, kad 
ry Andrews, kurie buvo su
augę galvomis ir paskui 
operacijos atskirti, gerai 
auga. Abi mergaitės, tu
rinčios devynius mėnesius 
amžiatis, sveikos, žaidžia, 
nors jų galvos dar banda- 
žuotos. Mat, jos neturi 
k i a u š o viršutinių dalių. 
Kuomet joms bus 4 metai 
amžiaus, jos gaus tą per ei
lę operacijų. Kaulas bus 
imamas iš jų pačių šon
kaulių.

Michailas Šolchovas, ku
rio 50-tas gimtadienis buvo 
neseniai paminėtas, buvo 
garsiu rašytoju vos sulau
kęs 20 metų amžiaus. Ta
da iš spaudos išėjo jo apy
sakų rinkinys “Pasakos1 
apie Doną,” ir jis pagarsėjo 
visai trumpu laiku.

Pasaulyje yra eilė šalių, 
kur didelė gyventojų dalis 
nevartoja vietinės valstybi
nės kalbos, o dažnai jos vi
sai nesupranta. Indijoje, 
kuri turi apie 400 milijonų 
gyventojų, tik apie 90 mili
jonų žmonių vartoja kas
dieniniame gyvenime hindi 
kalbą, dar koks šimtas mi
lijonų ją supranta, bet dau
guma krašto gyventojų var
toja kitas kalbas.

Peru valstybėlėje Pietų 
Amerikoje ispanų kalba yra 
valstybinė. Bet iš keturių 
milijonų gyventojų tą kal
bą vartoja tie du milijonai, 
kurie gyvena pajūrio lygu
moje. Kalnų plokštumose 
gyvenantieji indėnai iki šios 
dienos vartoja savo kalbas, 
ispanų menkai supranta.

Izraelyje apie trečdalis 
gyventojų dar nemoka vals
tybinės hebrajų kalbos. Tai 
senesni imigrantai iŠ Eu
ropos ir Šiaurės Afrikos, 
kurie vartoja žydų arba 
arabų kalbas.

Austrai baigė remontuoti 
savo senąją operą, kuri bu
vo pastatyta 86 metai at
gal. Pastatyta visai nauja 
scena, kuri yra didžiausia 
operinė scena pasaulyje,

Tailando mokyklose pra
dėta mokinti vaikus svei
kintis vakarietišku būdu, 
paspaudžiant viens kito de

ginę, vietoje sudedant ran
kas prieš veidą, panašiai, 
kaip Vakaruose daroma 

hauzas. Jame veiks vieš
butis, valgykla, poilsio kam
bariai ir tt. Atremontuo
tos esančios sanatorijos, 
kino salė. Gražiai papuoš
tas parkas. Šiemet Biršto
ne vasarotojų bus žymiai 
daugiau, negu iki šiol, 
maždaug 7,000. Čia įsteigta 
visa eilė naujų parduotu
vių: duonos-pyrago gami
nių, o taip pat mėsos, pie
no produktų, daržovių, ku
rios prekiaus komiso pa
grindais.

Šimtai Biržų, Kupiškio, 
Panevėžio, Rokiškio ir kitų 
artimųjų rajonų kolūkiečių 
kasmet ilsisi Likėnų kuror
te. Dabar čia veikianti sa
natorija rekonstruota, pra-j 
plėsta, aprūpinta naujais' 
baldais ir medicinine apa
ratūra.

Darbo žmonių patogumui 
šiomis dienomis pradeda 
kursuoti į kurortus pato
gūs keleiviniai autobusai. 
Veiks autobusų linijos: Vil
nius - Kaunas - Palanga, 
Klaipėda - Kretinga - Pa
langa, Vilnius - Druskinin
kai, Kaunas - Birštonas, 
K au n as- Ku 1 au tu va.

V. Saulius

senas sveikinimosi būdas 
“persenoviškas.”

Pasaulinį jaunų smuiki
ninkų konkursą Briuselyje 
laimėjo amerikietis B. Se- 
nofskis, 30 metų amžiaus. 
Antru laimėtoju liko tary
binis smuikininkas J. Sit- 
kovieckis. Pirmas laimėto
jų gavo $3,000 pryzą ir 
kontraktais 500 koncertų 
po visą pasaulį.

Kanados žuvavimo taisy 
klės sako, kad jei sugauna- ’ apvienijimą. 
te banginį, kuris mažesnis 
negu 70 pėdų, turite jį mes
ti atgal vandenin.

Norvegija išsikovojo sa
vo nepriklausomybę tiktai 
50 metų atgal. Tuo metu 
švedai ir likusis pasaulis 
norvegus laikė švedų tautos 
dalimi, tik kalbančius “skir
tingu dialektu.” Bet Norve
gijos nacionalistai teigė, 
kad norvegai atskira tauta 
ir turi turėti atskirą vals
tybę. Jie, pagaliau, sukilo 
ir pasiskelbė nepriklauso
mi. Dabar santykiai tarp 
Švedijos ir Norvegijos geri.

Nors Marsas skaitomas 
“karo planeta,” i o Venus 
“meilės,0 atmosfera aplink 
Marsą labai rami, o aplink 
Venusą—audringa. M.

50 metų atgal mirė tur
tingas chicagietis B. Fergu- 
sonaš, kuris paliko $1,200,- 
000 viešiems paminklams 
statyti miesto parkuose. Tų 
paminklų tvarkymą jis pa
liko Chicagos Dailės Insti
tutui.

Iki šių metų viskas ėjo 
sklandžiai, nes Meno In
stitutas kas metai užsakė 
pas tą ar kitą skulptorių 
paminklą arba statulą. Bet 
šiais metais Institutas užsi
manė pastatyti sau rašti
nę prie meno muziejaus. 
Skulptoriai eina teisman, 
sakydami, kad Meno Insti
tutas neturi teisės taip da
ryti, bet Instituto direkto
riai aiškina:

“Fergusonas savo testa
mente nesakė, kokius mo
numentus statyti. Mūsų 
pastatas yra monumentas 
kultūrai. O kaslink buvimo 
parke, jis, kaip visas meno 
muziejus, stovi Grant Par
ke...”

Ita- 
metu 
nedi-

Istorija ir informacija
Rašo D. M. šolomskas

GARIBALDI IR JO 
ŽMONA

Apie Italijos apvienytoją 
Garibaldį jau buvo daug ra
šoma spaudoje, bet apie jo 
žmoną — veik nieko, 
lija per kelis šimtus 
buvo susiskaldžiusi į
deles karalystes ir kuni
gaikštystes, kurias tai pil
nai, tai dalinai buvo paver
gusios Austrija ir Franci- 
ja.

Devynioliktame šimtme
tyje Italijoje pradėjo įsi
kurti organizacijos, supran
tama, slaptai, kaip tai 
“Jaunoji Italija,” “Italijos 
Laisvės” ir kitokios, kurios 
savo tikslu statė visų Ita
lijos žmonių apvienijimą į 
vieną valstybę ir labai žiau
rios feodalinės tvarkos pa
naikinimą. Nemažą vaid
menį suvaidino Mazzini 
organizavime ir pateikime 
veikimo programos. Bet 
karo veiksmuose pasižymė
jo Giuseppe Garibaldi, ku
ris ir laikomas Italijos ap- 
vienytojū.

Guiseppe Garibaldi gimė 
1807 metais, Nice mieste, 
jūrininko šeimoje. Už vei
kimą jis buvo nuteistas nu
žudyti, bet pabėgo į Pietų 
Ameriką. Ten atbėgo ir 
daugiau italų kovotojų, ku
rie tuojau Pietų Ameriko
je įsitraukė į kovą už tų ša
lių nepriklausomybę. Pietų 
Amerika apgyventa ispa
niškai ir portugališkai kal
bančių žmonių, tai atbėgu
siems italams nebuvo sun
kumo susikalbėti.

1848 metais visą Europą 
purtė revoliucijos banga, 
tai ir Giuseppe Garibaldi su 
56 savo draugais pasiskubi
no atgal į Italiją, kad ko; 
voti už savo šalies laisvę ir

Ėjo arši Ita
lijos apvienijimo kova prieš 
Francijos ir Austrijos įsi
galėjimą ir savosios šalies 
išdavikus, kurie išvien su 
Romos popiežiumi stovėjo 
tai vienybei ant kelio.

Italija buvo suskaldyta Į 
sekamas valstybes: Pied- 
monto, Trentino, Venecijos, 
Parmos, Modenos, Tuskani- 
jos, Dviejų Sicilijų, Sardi- 
nijos karalystes ir kuni
gaikštystes ir didelius plo
tus apėmusios Vatikano 
valstybės.

Garibaldi ir jo sandrau
gai buvo labiausiai atsida
vusi žmonių grupė kovai už 
šalies apvienijimą ir nuo 
svetimųjų pavergimo išlais
vinimą. Stojantiems į jo 
kovūnų eiles jis sake:

“Prieteliai! Jūsų
kia sunki kova, karščiai 
dienomis, šalčiai ir alkis 
naktimis. Jums atlyginimu 
už tai bus ■ jūsų nuovar
gis ir nuolatinis pavojus. 
Jūs neturėsite nei namų, 
nei poilsio, jums gręsia var
gas ir prieš jus sunkūs ko
vų keliai ir didelės kauty
nės ateityje. Bet... kas iš 
jūs mylite savo tautą, savo 
šalį, tai eikite su manimi.”

Garibaldi bandė susiderė
ti su atskirais karaliais ir 
net Romos popiežiumi Ita
lijos apvienijimui, bet tik 
Piedmoiito valdonai kiek 
nuoširdžiau tame reikale 
veikė; kiti kenkė, ypatingai 
Romos popiežius Pijus IX.

Sunkioje ir ilgoje kovoje 
Garibaldi ir jo draugai tu
rėjo pasisekimų ir pralai
mėjimų. Kartą Garibaldis 
vėl turėjo bėgti į Ameriką, 
bet netrukus grįžo į Italiją. 
Nuo 1848 iki 1870 metų 
Italijos atskiros karalystės 
ir kunigaikštystės buvo ap- 
vienytos į vieną valstybę. 
Paskutinė buvo Romos po
piežių valstybė, kurią ap- 

lau-

vienytojai prijungė prie> 
Italijos 1870 metais, kada 
Franci j a įsivėlė į karą su 
Prūsija, tai apvienytojai iš
taškė francūzų jėgas, ku
rios tarnavo Romos popie
žiams.

1874 metais Romoje buvo 
Italijos apvienijimo ap- 
vaikščiojimas ir įvyko par
lamento posėdžiai, tai kada 
Garibaldi atvyko ir liaudis 
nešė jį ir arklius iškinkę 
patys žmonės vežė, tai įdū
ko Italijos karalius, saky
damas :

“Vis tik Garibaldi ir Ga
ribaldi! Galima pamanyti, 
kad tai jis yra Italijos ka
ralius, o ne aš!”

Karalius ir nauji valdo
nai ne tik visaip bandė ma
žinti Garibaldi rolę Italijos 
apvienijime, bet net bandė 
jam ir jo draugams kenkti. 
Garibaldi mirė 1882 metais 
ir palaidotas Capreros sa-* 
loję. *

Pietų Amerikoje, dabar
tinėje Argentinoje, kartą, 
po kovų, Garibaldis valti
mis ežeru irėsi su savo 
draugais.. Kada jis išlipo 
krantan, kad gauti reikme
nų, tai sutiko laibutę juod
plaukę merginą. Garibaldi 
nieko nei nemanydamas 
apie vedybas, tarė:

“Na, gražuole, ateik ar
čiau ir būsi mano žmona!”

Mergina, nieko nesakius, 
sutiko ir pasiliko jo ištiki
ma žmona iki savo mirties. 
Ją vadino Any te. 
tapusi Garibaldi 
ėjo kartu su savo vyru ir 
pergyveno daug vargų ir • 
kovų. Garibaldi komanda
vo trims karo laivams, tuo
jau įvyko mūšis. Jo žmona 
visą laiką gelbėjo, prista
tydama patrankoms šovi
nių ir parako. Ir kada pa
vojuje vyras paprašė ją ei
ti į laivo vidų, tai ji atsa
kė: “Mano vieta čia, greta 
tavęs!”

Sausžemyje kartą Gari
baldi priešų raitininkai pa
čiupo Anytę į savo rankas, 
bet ji vieną iš raitininkų 
nušovė, pagrobė jo arklį ir, 
šokus į balną, būtų pabė
gusi, bet nuo kulkų krito 
arklys. Vis tiek naktį ji 
nudėjo sargą ir pabėgo. Se
kamą dieną surado savo vy
rą ir už savaitės laiko pa
gimdė pirmąjį jo sūnų.

Po daugelio metų jų ben
dro gyvenimo ir kovų Itali
joje, Garibaldi kartą su 
savo draugais norėjo pra
simušti į Veneciją, tai yra, 
į vieną iš austrų pavergtų 
provincijų. Jis 
draugais, pasiekę 
ko jūrą, susėdo į 
sėtkų laivelių ir 
perplaukti jūros 
Venecijos miestą, 
ti miesto jiems kelią pasto
jo trys galingi austrų ka
ro laivai, ir garibaldiečiai 
turėjo pasitraukti į saus- 
žemj.

Sausžemyje ant jų gulė 
galingos, austrų armijos jė
gos. Garibaldiečiai turė
jo miške pasiskleisti parti
zaniškai. Garibaldis liko 
tik su savo žmona Anyte. 
Žmona sirgo, dvi dienas jis . 
ją nešė ant savo rankų. 
Pagaliau susirado mažą 
ūkininko namelį. Čia jie ir 
apsistojo. Moteris klajojo, 
minėjo savo vaikų vardus 
ir netrukus mirė.

Tuo kartu prie namo pra
dėjo artintis austrų jėgos. 
Garibaldis pabučiavo žw>- 
ną, įvyniojo į savo pkwų 
ir nunešęs po krūmu pasku
bomis ją užkasė.

Už kelių dienų šun 
kasė jos lavoną ir n

(Tąsa 3-čiam
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Mikas Detroit ietis

Iš Norių iki Gubos
f (Tąsa)

Orlaivin prisėdo apie 40 
asmenų, ar kiek daugiau. 
Orlaivio motorai suzvimbė, 
ir jau keliamės aukštyn ir 
aukštyn. Bet pirmiausia 
buvo duota “komanda,” kad 
visi pasažieriai prisirištų 
prie sėdynių. Nenorėjau 
to daryt, bet reikia klau
syt “komandos.” Tačiau vis 
galvojau: kas atsitiks,- jei 
motorai suges, nebedirbs? 
Orlaivis kris vandenin, ir 
visi būsime palaidoti At
lantiko vandenyne, nes iš
sigelbėti nėra galimybės. 
Vietoj duoti kiekvienam 
“life savers,” jie pririša pa- 
sažierius prie sėdynių! Juk 
krintant orlaiviui ne visi 
ant syk užsimuša, bet iš- 
lyst iš orlaivio negali, nes 
esi pririštas prie sėdynės. 
Ant sausžemio visi sudega, 
kai orlaivis užsiliepsnoja, o 
vandenyje su orlaiviu arba 
jo dalimis nugarmėsi van-i 
denin. Tokios mintys ma
ne kankino, nervai buvo 
įtempti, bet niekam nieko; 
nesakiau.

Orlaivis užsikėlė gana!
aukštai, ir atrodė, kad esą- cijos įstaigon, 
me virš debesų. Taipgi ne- rėjimo čia pat stovėjo bu 
galima suprasti, ar orlaivis sai, suėmė visus pasažierius| 1523-čiais 
skrenda ar stovi vietoj. Tik ir jų bagažus ir i

motorai ūžia-birzgia. O ta
sai motorų ūžimas - triukš
mas nepakenčiamas. Pirmą 
sykį skridau orlaiviu, ir gal 
bus paskutinis. Nenoriu 
kelionės orlaiviais. Kam gi 
gadint savo nervus, kuomet 
galima važiuot gražiai ir 
saugiai traukiniu arba lai
vu?

Havanoje, Guboje
Po 35 minučių orlaivis 

pradėjo leistis žemyn, Ha
vanos orlaivių stotin. Reiš
kia, per 35-kias minutes at
skridome 90 mylių. Čia vėl 
prasidėjo “ceremonijos” 
Cubos imigraciijos įstaigo
je. Vėl visus varo per “še- 
rengą: išklausinėja, pati
krina dokumentus, peržiūri, 
ką vežiesi. Išlipęs iš orlai
vio, einu jo priekin pasižiū
rėti, kaip jis atrodo, kiek 
motorų, ir tt. Bet kur tau, 
neleidžia, valdininkas pra
dėjo šaukt, kad “neik te-! 
nai, eik atgal,” prie bū- i 
rio stovinčiųjų. Gal pama-! 
nė, kad aš noriu pabėgti! 
be imigraciijos kontrolės. 
Visus sykiu įvedė imigra- 

Po peržiū-

miestan prie orlaivių lini
jos kanceliarijos. Iš ten jau 
visus paleido eiti, kur 
nori.

kas

Apie Cuba
Cuba yra didžiausia 

la, maž-daug tokio didumo 
kaip Pennsylvanijos valsti
ja. 90 mylių nuo Floridos 
sausžemio ir 130 mylių nuo 
Yucatano į rytus. Į vaka
rus vandenynas Gulf of 
Mexico, į žiemius' Straits of 
Florida ir Atlantiko van
denynas, o į pietus Caribbe
an jūra.

780 mylių ilgio ir 25 iki 
120 mylių pločio. Kalnuo
tos apylinkės siekia apie 8,- 
000 pėdų aukščio virš van
denyno, bet didelė dalis tos 
salos yra lyguma ir derlin
ga žemė. Žiemos laike 
du tin ė tempera tūra 73° 
lumos, o vasaros laike

sa-

vi- 
ši- 
79

Cuba atrado Columbus 
kelionėje į 
Pirmiau ji

savo pirmoje
Naują Pasaulį.
vadinosi Juana, Siantiago, 
Avė Maria, bet galutinai 
tapo pavadinta indijonišku 
vardu— Cuba. Pirmutinis 

! miestas įsisteigė 1511 m. 
; metais pradėta 

nuvežė! gabenti vergus iš Afrikos

V. VARGUOLIS

Surado žalmargę
(Tąsa)

nlčnos stubeles — lindynės. Dar ir šian
dien galima užeiti kai kur tokių užsili
kusių stubelių, kurios tik primena tų 
dienų labai skurdų mainierių gyveni
mą. Gi tos gražios sodybos visos išny
ko ir šiandien jau jų sunku ir pėdsakus 
rasti, apart to, kad jų pirmųjų pionie
rių vardais su prikergtomis galūnėmis, 
užvardinti kaimai ir miesteliai. Pavyz
džiui : Peck — Peckville, Blake — Bla
kely, Wifi ton, Jessup, Eynon ir t. t. Tad 
šiandien jau to grožio, apie kurį yra 
daug sukurta gražių pasakų ir ąu žibu
riu neužeisi, nerasi. Anglių kasyklos 
viską kiauliškai sudarkė, sukon-eveikė, 
kad tik šlykštu darosi pasidairius po 
šį klonį, ' ypatingai kur iš aukštumos. 
Ne veltui daug yra tokių, kurie pripa
sakoja visokių, net ir nebūtų dalykų, 
apie kasyklas ir anglių kasėjus mainie- 
rius. Ir tikrai nepripratusiam prie to
kių vaizdų, nemačiusiam kalnų anglinių 
atmatų—šiukšlių ir rodos, kad mainie-, 
riai tai kaip kokie kurmiai tik ir gyve
na kurmynuose. Tačiau taip nėra 
šiandien viską žinančiam.

Ir jei skaidrioj, saulėtoj dienoj, kada 
saulutė viską motiniškai glosto, glamo
nėja savo šiltais pirštais, šis vidurklo- 
nis ir parodo savo murziną šypsą, tai 
šiandien jis be galo niūrus ir nuobodus. 
Tačiau, kaip jis šiandien teatrodo ir 
kaip oras bebūtų blogas, o betgi gyveni
mas, judėjimas jame eina, verda, kun
kuliuoja, ir viskas tik knibžda, it skruz
dėlyne; žmonės tik eina, bėga, kruta vis 
savais ^kasdieniniais reikalais. * * *

Prie Antano Kavoluko lango, važiuo- 
tea šargas-stulpas (traffic light) nuola
tos mirksi sava ja trispalve šviesa ir 
persergsti važiuojančius n-e tik būti at
sargiems, bet ir sustoti kryžkelėje. Mat, 
Čia pati didžioji vidurkelio gatvė, tai ir 
važiuote gana didelė vyksta kiekvieną 
dieną. Ir taip be jokios pertraukos 
įvairaus kalibro automobiliai ir sunkve
žimiai tik šnara, zvimbia, kaip kokie 
širšinai. Gi nuo sunkvežimių kriokimo 
ir ratų dundėjimo dreba žeme ir virpa 
langai. Sunkvežimiai nerangiai ima 
raivytis ir velniškai kriokdami ir griež
dami paleidžia degančio aliejaus smar
vę ir kamuolius dūmų, iki pradeda 
įsibėgti. Ir taip šitoksai pragariškos 
muziko? koncertas čionais tęsiasi per 
dienų dienas, gadindamas žmogui n-e 
tik klausą, bet labai veikia ir ant nervų.

Šiam 
kęs, ne

Antanas prasčiau nusitei- 
»t kurią kitą dieną. Jis ap

imtas didelio nerimo, liūdesio ir nusi
minimo, rodos, koks baisus siaubas jį 
sugriebė ir baigia smaugti, o jis niekaip 
negali iš jo kietų nagų ištrūkti. Bai
sios mintys ir vaizduotė jį be galo kan-

kiną, ir jis niekaip negali atsipeikėti 
nuo to skaudaus smūgio, kurį gyvenimo 
ranka jam kirto iki parbloškimo. Jis 
niekaip negali nurimti; jis, rodos, laukia 

ko tokio baisaus; ilgėsis jam širdį dras
ko, kaip pasiutęs žvėris, savo aštriais 
nagais. Rodos, jis bėgtų kur. Bet kur, 
nuo ko? Ir taip Antanas jau kelintas 
mėnesis nuo mirties jojo taip labai my
limos žmonos, kuriai jis buvo atidavęs 
savo širdį, savo sielą — net ir savo gy
vybės jis nebūt gailėjęsis jai atiduoti 
esant reikalui, — gyvena tose baisiose 
kančiose. Taip neišpasakytas jį kanki
na ilgėsis, kad jis laukia jos pareinant 
iš kur,, bet negali sulaukti, nors gerai 
žino, kad iš kapų nieks negrįšta — ne
grįš ir ji, bet jis laukia. Jis gerai.žino, 
kad jis jos nesulauks, nematys jos skai
staus, kaip pavasario gėlė besišypsančio 
veido ir tų žydrių, mėlynų, kaip žibuok
lės akių. Mirtis jam ją išplėšė, išplėšė 
tą jam brangiausią daiktą': brangesnį 
už visą pasaulį. Kas gi jam šiandien 
pasaulis? Tuščias, juodas su nežinoma 
ateitimi. Ir'taip jis šiandien, neturė
damas darbo, begaliniai blaškosi savame 
kambaryje kampas nuo kampo: tai 
vaikštinėja, tai sėdasi, tai keliasi, tai 
ir vėl sėdasi; visokios mintys neduoda 
jam nurimti; jos nardo jo galvoje, it 
žaibai niūrioj padangėj, it vilyčios jam 
raižo širdį.

i

Ir taip Antanas, besiblaškydamas at
sirėmė prie lango ir panėrė savo akis į 
drumzliną upelį, kuris prie pat lango 
skalaudamas namo fundamentą riau
moja, lyg su dideliu piktumu protestuo
ja, kad kietos cemento sienos varžo jam 
laisvę laisvai plaukti. Ir taip jis, besi
versdamas pei‘ akmenis ir negalėdamas 
iššokti per aukštas sienas ir pasileisti 
plačiąja gatve “pazy Įloti”, kad ir labai 
nenoromis, bet gyvatiškai vyniojasi po 
gatvės grendiniu ir ten greitai dingsta 
tos dvokiančios Lackawanna upės glė
byje. '

Toliau priešai langą gatvėje ir upė
je visais garais eina darbas prie naujo 
tilto statybos. Senas betoninis tiltas 
griaunamas — tik pusė jo—ir platina
ma upės tėkmė vakariniame šone. Di
delė mašina su svirčia, atsigabenusi 
“kiaušinį”, — tai 4,000 svarų plieno ka
muolys (dubinuška)—ir tvoja seno til
to betonines grindis, sienas ir storą fun
damentą. Po kiekvieno dūžio į giliai 
žemėj tilto fundamentą su tuo “kiauši
niu”, sudreba dusliai žemė ir trata lan
gai per visą miestelio kvartalą. Kita 
mašina, ekskaveitorius, riausiasi upės 
pakrante, platindama jos bėgimui ke
lią. Gi trečioji ir pati įkirioji mašina, 
tai ta, kuri ardo gatvės grandinį ir pa
lengva artėja prie Antano lango.

(Bus daugiau}

darbams ant tos salos. Gu
bą pakartotinai atakavo - 
užpuldinėjo jūrų piratai ir 
kitos šalys užgtobimo tiks
lais.

1762 m. Anglija užgrobė 
Havaną ir Siantiago de Cu
ba, bet 1763 m. Ispanija, 
sutartimi su Anglija, vėl 
atgavo visą teritoriją. Per 
10 metų tęsėsi revoliucinis 
judėjimas prieš Ispanijos 
valdžią ir tvarką. 1898 m. 
dėl paskandinimo Jungti
nių Valstijų kariško laivo 
Maine Jungtinės Valstijos 
su kariška jėga įsikišo Gu
bos revoliucijon, cubiečių 
pusėn, prieš Ispaniją. Is
panijos jėgos ligosi sumuš
tos, ir Ispanija pasidavė. 
Tapo paskelbta Cubos res
publika. Tomas Estrada 
Paima, vienas iš revoliuci
onierių vadų, buvo Gubos 
pirmas prezidentas. Jung
tinės Valstijos, pagal su
tartį, pasitraukė iš Cubos.

Tai buvo laikai, kuomet

Scottville, Mich.
Aplankius sergančią 
Stakėnienę

22 d. gegužės visa buvo lie
tinga. Pakeliui iš Hart nuvy
kau pas d.d. Žukus į Pentwa- 
terį, kad sužinoti, kur dabai' 
randasi Onutė Stakcnienė. F. 
Žukas besiklausąs radiją, o d. 
žukienė triūsią rengdama pie
tus. Kiek pasišnekėję ir suži
nojęs, kad d. Onutė jau prieš 
savaitę laiko buvo parvežtais 
Ludingtono, iš d.d. Smalsčių 
namo.

Apleidęs Žukus pakeliui nu
vykau pas J. Kristulek, kurį 
pakviečiau važiuoti aplankyti 
d. Stakėnienę, jis su mielu no
ru sutiko. Pasišnekėję valan
dėlę ir papietavę, nuvykome 
prie Bill ir Onutės Stakėnų, 
kur radome porą ligonės lan
kytojų. Onutė labai gražiai 
atrodo, tik dar silpna ir ope
ruotoji vieta vis dar skaus
minga. Reikia tikėtis, kad gra
žiai susveiks. Laikas labai

Jungtinės Valstijos gelbėjo j greitai bėga; o lauke lietus tai 
revoliucionieriams, koloms- perstoją, tai vėl pradeda lyti. 7 * « .11 1 T T * • 1 ■
tų pavergtiems žmonėms, 
stojo prieš kolonializmą. O 
dabar ar taip yra?

Cubos žemėje auga dar
žovės ir daug kitokių 
agrikultūros produktų. Cu
kraus plantacijos yra di
džiausias šaltinis turto; au
ga tabakas ir kava; taipgi 
Grandžių medžiai, grape
fruit ir pineapple.'Ten yra 
geležies, vario, nikelio, 
manganeso, tungsteno ir 
druskos turtingi rezervai.

Apie 74-ris nuošimčius 
Cubos gyventojų sudaro 
baltosios r a s ė s žmonės. 
Oficiali kalba — ispaniška, 
su plačiai suprantama an
glų kalba. Kiekvienoje įstai
goje atrasi asmenį, kuris 
supranta anglų kalbą. Pi
nigai, vienas pesas (peso) 
maž-daug lyginasi su Ame-! 
rikos doleriu. • i

Miestas Havana
Šiame mieste gyventojų 

yra 789,43.1. Tik pradėjus 
vaikštinėt gatvėmis pasiro
dė prasti vaizdai: gatvės 
siauros, tik vienam busui 
pravažiuot; šaligatviai irgi 
siauri, kad dviese beveik 
negalima eiti. Pastatai (biz 
nio įstaigos) beveik ant ša
ligatvių taip, kad eidamas 
šaligatviu kartais įeini kar- 
čiamon arba restoranam 
Mat, čia karčiamos ir tūlos 
valgyklos su minkštais gė
rimais — be durų ir be 
langų; šilta, tai nereikia už- 
sidaryt. Gatvėse matosi 
daug biednų žmonių, kurie, 
pamhtę amerikoną, lenda, 
prašo nikelio ar dešimtu
ko; tūlos moterys su kūdi
kiais ant * rankų vaikšto 
gatvėje ir maldauja nikelio 
ar dešimtuko nusipirkt ką 
nors valgyt. Pilnos gatvės 
berniukų, kurie bėgioja ir 
prašo duot jiems nuvalyt 
batukus, ir tik už dešimtu
ką! O dar visokie viešbu
čių agentai lenda, kalba, 
kviečia eiti į, jų viešbučius 
apsistojimui: automobilis
tai (“sight seeing”) gatvė
se lenda, kviečia eiti į jų 
automobilius, o jie už pen
kinę apvežios tave “po visą 
miestą,” parodys svarbes
nes vietas, žodžiu sakant, 
negalima praeiti gatve, kad 
kas nors netrukdytų, kad 
neprašytų kokios “almuž- 
nos.” Tokia atmosfera 
bai įkyri, nerami.

(Bus daugiau)

la-

Brockton-Montello, Mass.
Piknikas, Liet. Taut. Namo Par

ke, Winter St. ir Keswick Rd. Įvyks 
birželio 19 d., 1-mą.val. dieną. Ren
gia LLD 6 kp. ir Liet. Taut. Namo 
Knygynas. Taipgi 3-čią vai. popiet 
bus Komitetų iš kitų kolonijų pasi
tarimas apie Laisvės pikniką, kuris 
Jvyks Liepos 3-4 dd. Prašome vi
sus dalyvauti. Birželio 26 d. čia pik
niką rengia svetimtaučiai, galėsime 
nuvažiuoti į piknikus Kitur.

Apie penktą valandą Billas 
pasisakė turįs eiti prie gyvu
liu, nes sūnus buvo išvykęs į 
kokį tai parengimą, taigi ir 
apleidome d.d. Stakėnu na
mus, vėlindami Onutei galu
tinai ir sėkmingai susveikti ir 
sustiprėti.

Parvykus pas Kristų teką, 
tuojaus Jonas išvirė arbatos, 
iškepė kiaušinienės, o po už
kandžio dar ilgokai šnekučia
vomės apie įvairius pergyveni
mus anoje pusėje jūrių-marių 
ir įvairius šiurkščius pergyve
nimus ir kovas šioje “palai
mintoje” šalyje.

Kristulek papasakojo apie 
savo velionę, ilgai sirgusią, 
žmoną Oną, apie jos drąsą at
sikirsti investigatoriams, kurie 
kelis sykius buvo pas ją atsi
lankę investiguoti ir terori
zuoti. Tai pagarbos ir geros 
atminties verta moteris buvo 
Ona Kristulek (Žukaitė).

I Važinėjant Scottvillės apy
linkėse teko matyti šalnos pa- 
! liestus alfalfa, dobilus, bet 
visur laukai gražiai žaliuoja, į 
medžiai ypač labai 
gausiai lapais apsideng 
kūs gamtovaizdžiai Michiga- 
no valstijoje pavasarį ir vasa
rą. Dalis naujo vieškelio US 
31 jau išcementuota; tas vieš
kelis aplenks Martą ir Pent- 
vvaterį. Motoristai, turintieji 
naujus auto ir pinigų gasoli- 
i:ui galės patogiai važinėtis. 
Gal būt šią vasarą kelias bus 
užbaigtas budavoti.

Hartietis

aiškinta, kaip vadovai ne dėl 
lietuvių tautos tokie patrijo
tai, o dėlei pasinaudojimo.

Su lietuviais čia pasikalbė
jus prisipažįsta, kad tuose lai
kuose, kada prisiėjo palikti 
savo gimtą šalį, vadovais bu
vo kunigai, parapijų klebonai. 
Iš jų nei vienas nekalbėjo apie 
meilę savo tautos. Meilę tau
tos nepažindami daug iškelia
vo į Ameriką.

Pribuvus daug lietuvių, at
keliavo ir tų buvusių kunigų- 
vadovų. Ir tik čia jie pradėjo 
pasakot apie meilę savo tau
tos, kuomet prauliavojo savo 
vietas ten, nes žmonės, kurie 
negalėjo iškeliaut, padaro sa
vo santvarką.

Visi žino, kad dabar Lietu
voje lietuviai geriau kalba lie
tuviškai negu prie ponų-kuni- 
gų vadovavimo.

Kuomet čia poniški kalbė
tojai prakalbas sakė, iš pub
likos buvo klausimas: “Kaip 
ten Lietuvoj mokyklose moki
na?” Atsakymas buvo, kad 
lietuviškai, tik esą mokinimas 
bolševikiškas ir į kolkozus ver
čia dėtis.

Nežinantieji manė, kad kol- 
kozas tai kokis tikėjimas. Lie
tuviškai būtų kolektyvią ūkis, 
bet nesakė kolūkis.

Tai tiek apie mūsų lietuviu
kus. Rep.

Iš istorijos
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

dešinę ranką. Vietos gy
ventojai giliau palaidojo 
moters kūną, o viršun už
dėjo akmenų. Tik po Itali
jos apvienijimo Anytės kū
nas buvo iškastas, nuvežtas 
ant Capreros salos ir pa
laidotas, kur vėliau 
palaidotas ir patsai 
baldi.

buvo 
Gari-

Rose-

Plymouth, Pa.
Geraš buvo išvažiavimas
LLD 97 kuopos išvažiavi

mas, kuris įvyko gegužės 29 
d., Kazlauskų farmoje, viduti
niai pavyko. Tiesa, rodos apie 
4 vai popiet, pačiu geriausiu 
laiku, kai piknikierių jau bu
vo apsčiai ir vis dauginosi, lie
tus su perkūnija pradėjo gąz- 
dhiti; o vėliau, apie už pusva
landžio, jau smarkiai pradėjo 
lietus pilti. Piknikieriai gi vie
ni į karus, kiti į Kazlauskų 
pastogę,—-slėpėsi nuo lietaus, 
kas kur galėdamas. O dauge
lis, matydami, kad lietus ne- 
simažina, o dar vis plečiasi, 
išvažiavo savais keliais.

Bet likusieji Kazlauskų pa
stogėje pikniką gražiai baigė
me jau vėlybam vakare. Vie
nok, lietus pikniką gerokai su- 
trugdė bei sudarkė.

Buvo manyta turėti ir pro
gramą LLD organizacijos 40 
metų sukakties paminėjimo ■ 
proga. Bet didžiumai publi
kos iškrikus, jau neužsimokė- 
jo tatai įvykdyti. Išvažiavimo 
rengimo komisijoj buvo šie 
draugai: B. Navickas, M. Na
vickienė, O. Žilinskienė ir O. 
Krutu! ienė. M. Navickienė pa
rūpino užkandžius, o viršmi- 
nėtos draugės Onos piknikie- 
riams patarnavo. O. B. Navic
kas gėrimais aprūpino visus. 
Reikia pridurti, kad draugai 
M. ir B. Navickai daugiau
sia ir sunkiausia dirbo.’ Ačiū 
jų sumanumui ir darbštumui 
organizacijai liko keletas do
lerių pelno.

Vardan organizacijos, ren
gėjai dėkoja Kazlauskams už 
suteikta vieta!

Taip pat širdingai ačiū vi
siems, kurie dalyvavo mūsų 
parengime!

Korespondentas
Trejų metų amžiaus 

marie Marazzo nukrito iš 5-to 
aukšto į kiemą ir pavojingai 
susižeidė. Nelaimę matęs kai
mynas kūdikį nugabeno į li
goninę savoje mašinoje. Apie 
nelaimę tėvai sužinojo mergy
tei jau esant ligoninėje. Jos 

! tėvai yra neregiai. Mergytė 
buinūs j 3au mokėjo vedžioti tėvus, bet 
ę. Fui- i nežinojo, kad pavojinga lai-

pioti ant palangės.

WORCESTER, MASS.
Pranešimas—"Pakvietimas

Pranešame visiems gražios gam
tos ir dainos mylėtojams, kad sek
madieni, birželio-June 19 d. gražia
jame Olympia Parke jvyks Aido 
Choro metinis piknikas. Tad šiąja 
proga prašome ir kviečiame visus 
gražios dainos mylėtojus atvykti 
pas mus i svečius. Būsite svetin
gai, širdingai pavaišinti, palinks
minti. ' AIDO CHORĄS

New Haven. Conn.
Tevy Dienos Pietūs

Rockford, III
NETIKĖTAI GREIT 
GALI ĮVYKTI

tau,ta, lietuviai sako: “Vot
Jurguti, devintinės!”

Išgirdus iš Lietuvi kės lais- 
susirinki- 

ne- 
žo- 
de-

v into j ų atsisakymą 
muose lietuviškai kalbėti, 
norom ir man prisiminė tie 
džiai: “Vot tau, Jurguti, 
vintinės!”

Kai kurios moterėlės sako: 
“štai ir pasakymas!”

“Vilnyje” buvo žinia kaip 
eina dalykai, kad kai kurie 
pradės bėgt, o progresyviam 
reikės gaudyti. Netikėtai, greit 
gali taip būti.

Tarp mūsų kolonijos lietu
vių įvyko pasiskirstymas dėl
to, kad buvo didelis suklaidi- 
himas. Kurie progresyviškai 
žiūrėjo, sakė: “Gyvenimas 
juos pamokins.”

’Buvo1 liūdna tėmyti kaip 
lietuvis prieš lietuvį skaudžiai 
keršija; bando užginti prakal
bas, piknikus, susirinkimus 
tiems, kurie norėjo lietuviškai 
papasakoti apie Lietuvą ir jos 
santvarką.

Vadovai bijojo tokios kal
bos, o vargšai žmoneliai neži
nojo ką daro. Trukdė, ir jiems 
pasisekė. Tos jų pasėkos išeis 
aikštėn.

Jeigu progresyviai būtų ga
lėję rengti prakalbas, būtų iš-

VIETA DAUGELIUI GERAI ŽINOMA:

Indian Grove
West Haven, Conn.

Tėvų Dienos Proga 
Paremsime Spaudų

' Prašome visų įsitemyti dieną ir vietą ir lauksi
me malonaus pasimatymo tėvų dienos proga.

A.L.D.L.D. 32 kuopa rengia Tėvų Dienos Pietus 
ir tai bus tikrai puikus pavaišinimas dalyvių 
gerų gaspadinių gamintais geriausiais valgiais 
ir už kainą tik $1.50.

Kviečiame visus atsilankyti, paviešėti ir pasi
linksminti tyrame ore pačiu gražiausiu vasaros 
sezonu. Kviečiame ir iš tolimesnių kolonijų at
silankyti.

Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas paramai dien
raščio Laisvės., Iš visos Amerikos matome bruzdėji- 

. mą išlaikymui dienraščio. Tad ir mes norime prisi
dėti prie to gražaus apšvietos darbo.

Įvyks Sekmadienį, 2-rą Vai. Dieną

Birželio-June 19-tą d

Rengimo Komisija

3 Įj8l.—Laisvė (Liberty! Penktad., birželio (Jane) 17, 1955
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Ką daro demokratai 
dėl $1.25 minimum?

To klausia darbininkų spau
da. To klausia darbininkai ša- 
pose ir visur. Ypačiai tą stip
riai primena darbininkų vado
vybė New Yorke, kur keli žy
mūs demokratai, įskaitant ir 
gubernatorių Harrimaną, yra 
kalbėję, kad jie pritaria ma
žiausios mokesties už darbą 
pakėlimui iki $1.25 už vai.

Darbininkai sako, jog da
bar, kada republikonai Kon
grese stengiasi tos mokesties 
pakėlimo reikalą visai nutrin
ti, ar pakėlimą leisti menkutį, 
mažareikšmį, dabar yra lai
kas ir reikalas demokratams 
prabilti. Harriniano veikimas 
į demokratus Kongrese galė
tų daug pagelbėti.

Darbininkai nekantriai lau
kia demokratų veiksmo. Lau
kia ypačiai tų, kurie tapo iš
rinkti su darbininkų parama.

Paruošia sargus
Brooklyno Raudonasis Kry

žius pradeda antrąją metinę 
mokyklą pamokymui 
mo ant vandenų. Ji 
birželio 17-tą, tęsis 
nas. Pamokas vykdo 
ro Stahahe. Tie 65
vasarą dirbs kempėse patarė
jais, taipgi gyvybės sargais 
prie maudymosi prūdų ir 
jūrio rezortuose.

saugu- 
prasidės 
tris die- 
ant eže- 
mokiniai

pa*

Garbė ir turtas nuo 
jo tebebuvo toli

Russell Thomas Chase, 21 
metų, atrastas nusinuodijęs 
miegui tabletėlėmis. Nustaty
ta, kad jis nusižudęs. Jo tė
vai sako, kad jis labai troško 
įeiti į teatrą. Jis buvo gavęs 
kokią menką rolę keliaujan
čioje trupėje. Kelias į žvaigž
des, didžius uždarbius ir gar
bę jam pasirodė be galo toli
mu, o gal ir visai nepasiekia
mu tikslu, pritrūko kantry
bės skursti.

Norėjo tik pažaisti 
laisvai miške

Dvi sesutės, 9 ir 12 metų, 
vieną gražų’ pavasario rytą 
nebeatlaikė pagundos. Vieton 
eiti į Hempstead miestelio 
mokyklą, jos patraukė į apy
linkės giraites. Turėdamos 
tarp abiejų virš $2 kasą, jau
tėsi pakankamai turtingos ge
rai atostogai.

Mergšės apėjo daug mylių 
po visą, apylinkę. Užėjusios j 
miestelius, nusipirko sandvi
čių. Didelių prabangų neieš
kojo — gyvenusios taupiai, 
kad ilgai užtektų. Radusios 
keno apleistą ar iš po žiemos

Kviečiame j pikniką birželio 
19-ta, Great Neck* N. Y.

LDS kuopų bendrasis pikni
kas įvyks jau šį sekmadienį, 
birželio . 19-tą, Kasmočių sode 
ir salėje, 19 Steamboat Road,

Niekas

kam pas 
St., bu
bi berty

karšti! ir
gausų pa-

užtikrina,

Piknike dainuos Aido Cho
ras, vadovybėje savo mokyto
jos Mildred Stensler.

Jurgio Kazakevičiaus orkes
tras gros šokiams.

Gerų užkandžių, 
šaltų gėrimų rasite 
brinkimą.

Pikniko rengėjai
kad jubiliejinis LDS piknikas 
įvyks, nepaisant koks tą die
ną oras būtų.

Kasmočiaus įstaiga yra taip 
prirengta, kad jok is oras ne
gali parengimui pakenkti.

Taigi, nereikia niekam abe
joti apie tai, ar piknikas 
įvyks, šis piknikas yra jubi
liejinis, 25 metų nuo LDS su
sikūrimo minėjimas, tai jis pri-

Koncertu pagerbs 
muzikos mylėtoją

Birželio 17-tos vakarą ruo
šiamas koncertinis masinis mi
tingas pagerbti darbininkų 
spaudos darbuotoją ir muzi
kos mylėtoją, bendradarbį 
Isadore Joffe. Įvyks Adelphi 
Hall, 74 5th Ave., Room 9 B.

Velionis Joffe, ilgametis pa
žangietis, dirbo dienraščiui 
Daily Worker. O liuoslaikius 
pašvęsdavo muzikai, darbavo
si New Yorko mandolinų sim- 
foniškame orkestre.

Robesono koncertas
iržymusis dainos artistas 

visuomenininkas Paul Robe
son vykdys savo koncertą šio 
sekmadienio popietį, 4 vai., 
birželio 19-tą, bažnytinėje sa
lėje, 140 W. 137th St., New 
Yorke. Įžanga $1. Programo
je taipgi dalyvaus pianistas 
Alan Booth ir aktorė-poetė 
Beulah Richardson. K-nas

Buvęs valdinės taksams su
rinkti įstaigos tarnautojas 
George Kleinman tapo įtartas, 
kad jis nedamokėjo valdžiai 
savo taksų tuo laiku, kai 
ko kitų taksus.

Eiliniai marininkai 
nenori nusileisti

J
dar neatidarytą stubą, jos tenise su bosais, 
apsinakvojo, o rytais vėl trati- ” ’ ‘1
kė į apylinkę.

Tuo tarpu namie buvo rū
pesčiai, ašaros. Namiškiai, gi
minės, kaimynai, policija per 
4 dienas jų ieškojo. Iš dauge
lio vietų ateidinėjo raportai, 
kad tokios mergaitės matyta. 
Bet, ar maža tokių mergaičių 
apylinkėje ?

Kai mergšes atrado, jų, ban
kas jau buvo išsibaigęs, abi 
murzinos, bet sveikos ir pa
tenkintos. Kuomet kas nors 
priminė, jog jos tėvams užda
vė rūpestį, mergšės nustebo. 
Sako, jos visai nepagalvojo, 
kad namiškiams iš to bus rū- 
pesties. Jei būtų žinojusios, 
kad dėl to menko dalyko rū
pinsis, būtų to nepadariusios.

CHINCHILLAS, Father’s Day 
special. Auksinė proga jūsų skiepe 
ar atliekamame kambaryje. Graded 
ir Pedigreed Chinchillas,, nėščios 
arba su vaikais šalę. $495. Specia
liai jaunos poros $150 ir viršaus. 
New York Chinchillas Breeders 
Outlet, 1 Mill Lane, Bronx.

FA. 4-6808
t_____  X119-U0).

/

rin-

Eiliniu marininkų leidžia
mas laikraštukas Pilot pas
kiausioje laidoje ragino na
rius budėti, kad unijos virši
ninkai nežengtų atgal derybo- 

, kad neteiktų 
jiems nuolaidų. Rašo, jog po
linkis nusileisti yra įžiūrimas 
viršininko Joseph Curran pa
stabose, kur jisai daleidžia, 
kad unija yra pasiryžusi 
ryti koncesijų.

(la

New Yorke areštuotas 
vęs armijos detektyvas Wal
ter P. Belick. Įtarė, kad jis, 
prisistatęs policistu, kabinosi 
prie gražios moters neva už 
auto netikslumus, o paskui iš- 
gavinėjo pinigų ir lindo prie 
jos lytiniais sumetimais,

CAR &
Fabulous

Zip

bu*

BOAT OWNERS
New Carburetor— 
Plus Mileage

Gas analyzer shows 100% combus
tion. United States Arm Forces 
now testing carburetor. Recent city 
test on a Ford automobile showed a 
100% increase in gas mileage. Send 
$1.00 for booklet giving details. Mo
ney Back Guarantee.

GUS CIOFFOLETTI
12 First St., New Rochelle, N. Y. 

X113-1W.

valo įvykti ir įvyks, 
jam negali pakenkti. 
KELRODIS:

Iš Williamsburgo, 
Union Avė. ir Stagg 
sas išeis 12:30; nuo 
Auditorijos išeis kaip

Kiekvieno norinčio važiuoti 
busu prašome įsigyti buso bi
lietą tuojau’ (kaina $1.50 
round t^ip), iš anksto, nes tik
tai taip galime užtikrinti, kad 
jums buse vieta rasis.

Automobilistus prašome su
stoti prie Liberty Auditorijos 
1 vai, nuvežti tuos, kurie ne
galėtų nuvažiuoti kitaip.

Long Island gelžkeliu tarp 
1 ir 4:24 valandos yra keli 
traukiniai, o nuo stoties Great 
Necke eina miestinis busas, 
kuris priveža prie pat salės. 
Taigi, į pikniką dar gali nu
važiuoti ir tie, kurie pavėluo
tų į busą ar automobilius.

LDS Narys

16 m. jaunuolį Įtarė 
išgavinėjime pinigų

Brooklynietis 16 metų jau
nuolis sulaikytas po $10,000 
kaucijos. Jį apskundė kaimy
nas groserio krautuvės savi
ninkas. Sako, kad vyrukas rei
kalavo iš groserninko $10,000, 
grąsindamas sumušti, j eigų* j is 
pinigų neduotų. Groseminkas 
žadėjęs duoti pinigų, bet vy
rukui atėjus pinigų imti, jau 
turėjo ^krautuvėje pasislėpusį 
policistą, kuris jį areštavo.

Susirgusi po čiepų, 
mergytė sveiksta

Buvusi po įčiepijimo susir
gusi paralyžiumi mergytė, Do
ll ita Lent, sveiksta. Iš pradžių 
buvo baimės, kad, ji gali mir
ti, arba liktis veik, visa supa- 
lalyžiuota, kaip kad pradžio
je ligos buvo. Už savaitės ji 
atgavo galimybę vartoti sąna
rius, išskyrus vieną petį.

e iš
prašė 
jie

Darbininkų vadams 
sunku gauti advokat

Keturi traukiamieji į 
mą darbininkų vadai 
teisėjo Walsh suteikti
daugiau laiko gavimui advo
katų. Prašė atidėti teismą to
liau, nes lig rugpiūčio 1-mos 
neįmanoma bus prisirengti.

Teisėjas atidėjo iki birželio 
28-tos nuosprendį apie tai, ar 
jis leis, ar neleis toliau atidė
ti teismą.

Viešbutyje rado 
nužudytą bedarbį

George W. Haines, Jr., 22
metų, veteranas, buvęs mari- 
ninkas, atrastas YMCA vieš
butyje, prie W. 34th St., už
virtęs už durų, užsmaugtas jo 
paties diržu. Nuožiūra puolė 

Winslow, su 
Haines buvo 
kambarį.

ant Benedick E. 
kuriuo bendrai 
pasinuomojęs tą 
suėmė tardyti.

Ji

Įtarė nuodų skleidėjais
New Yorke areštuoti 4 

augę vyrai, įtarti skleidime 
narkotikų. Be kaucijos sulai
kytas kalėjime Herbert Hunc- 
ke, 40 m. Solomon Drescher, 
38 m., ir Louis Terraciano, 31 
m., sulaikyti po $2,500 kauci
jomis.'Pirmieji d u yra įtarti 
ir vagystėse, tretysis — pri-

su-Vienas tų persekiojamųjų 
Smith Aktu, George Blake 
Charney, sakė, jog jis jau kal
bėjosi su 15 advokatų, prašy
damas vesti jo bylą. Nei vie
nas iš tų nesutiko, sakydami, 
kad jie ilgoms byloms neišga
li laiko, yra perdaug užimti. 
Gi Sid Šteinui pats teisėjas
yra paskyręs apgynėju advo-1 čmime vogtų daiktų. Ketvir- 
katą Robert Lewis, tačiau Kils^s* Frank Rehak, 28 m., su- 
Stein yra pareiškęs, kad jis 
iš pat pradžių nenorėjo ir da
bar nenori Lewiso sau apgy
nėju.

laikytas po $500 kaucija. Sa
ko, kad pas jį rado narkotikų.

NEW YORK

yrą 
ku- 
ap- 

nau-

Autorius turi naujų 
davinių Sobell bylai

Autorius John Wexley 
surinkęs naujų davinių, 
riais remiantis Sobelliui 
ginti komitetas reikalaus
jo teismo. Sako, jog tie davi
niai pastato Sobellį ir Rosen- 
bergus visai kitoje šviesoje, 
nes sukritikuoja prokuratūros 
vartotus argumentus Rosen- 
bergų ir Sobellio buvusiame 
teisme.

Ona Jašinskienė buvo ope
ruota birželio 11-tą, Wyckoff 
Heights ligoninėje. Tikimasi, 
jog operacija pavyko. Ligonė 
planavo kada nors šiomis die
nomis sugrįžti namo, 125 Tha
mes St., Brooklyn, N. Y. Lin
kime greit pasveikti. K.K.

HELP WANTED—FEMALE

NURSES-RN’S |
Practical Nurses. Visiems šiftams. 
Pasitarimui valandos: nuo 10 vai. 
ryto iki 1:30 v. dieną. Kreipkitės: 

HACKENSACK HOSPITAL 
Hackensack, N. J.

HU. 7-4000. Ext. 216
(113-119)

Šie daviniai buvo paskelbti 
spaudos konferencijoje, su
šauktoje sąryšyje su Rosen- 
bergų nužudymo dvimetinlų 
minėjimu, ruošiamu birželio 
16-tos vakarą, 8 vai., Carne
gie Hali, 7th Avė., ir 57th St., 
New Yorke.

Sykiu buvo pranešta, 
tie daviniai išleidžiami 
ley naujoje knygoje “The 
Judgement of Julius, and Eth
el Rosenberg,” kurią išleidžia 
Cameron and Kahn birželio 
16-tą, kaip tik tam mitingui.

Mitingo rengėjai primena, 
jog liaudies veiksmai Rosen- 
bergus užtarti ir po jų nužu
dymo juos atminti 
ragangaudžius nuo 
mo” naujų “šnipų”
ninku eilių. Tie veiksmai stip
rina ir artina galimybę gauti 
Sobeliui teisingą teismą, jį iš
laisvinti, taip.i pat atsteigti ir 
Rosenbergų gerą vardą šalies 
dokumentuose.

jog 
Wex-

sustabdė 
“atradi- 

iš darbi-

Areštavo 5 vyrus, 
bėgiu 18-kos^ mėnesių 
nėjus $100,000 vertės 
iš sandėlio tos firmos, 
jie dirbo.

į tart H'S 
i.švagi- 
prekių 
kuriai

FISHING & BOATS

HOWARD BEACH

SABALO
CHARTER FISHING 

Capt. Bill Schmitt 
NOW BOOKING 

VI. 3-8324

CAPT. GREGORY’S 
FISHING STATION

Leaves Daily Captree. 8 A. M.
Boats, Motors, Bait, Tackle Turn 

right on Wellwood Ave., and
Merrick Rd. (at Diner).

Lindenhurst 5-2910

GREENPORT 
Weakflsh—Porgies 

Išnuomojame Laivus 
TEX I Open Boat, kasdien, tik ne 

šeštadieniais ir sekmadieniais. 
TEX II Išplaukia šeštad. ir sekmad. 
7 v. ryto, nuo MITCHELL’S PIER 

MITCHELL’S MARINA 
Greenport 7-0480. Baras, Restaur., 

Viešbutis

Nurses — RN. (2) Dienom. Pra
leiskite vasarą 7 mailių nuo jūros, 
110 lovų ligoninė. Abelnai 1 ar 2 
lovose ligoniai, skyriuje 18 lovų, 
Pilnas užlaikymas; linksma aplinka. 
Nuolat jei pageidaujama, šaukite ar 
rašykite Supt. Allen Wood Tubercu
losis Hospital, Allenwood, N. J.

FArmingdale 5-6861
(108-121)

MALE and FEMALE

Houseworkcrs, Cooks, Maids and 
other Domestic Positions. Sleep in. 
With or without experience. Beau
tiful homes; top salaries.

HAMPTON AGENCY
51 Cutter Mill Rd., Great Neck.

GR. 2- 9643

HELP WANTED MALE

SUPERINTENDENT
Dėl 46 šeimų namo. Jackson 

Heights, L. I. No. 6 oil bulker. 3 
rūmų apartmentas 
lubų. .

apartmentas a nt^. žemutinių 
Alga pagal sutari).

WAtkins 9-7989
Taip 1—7 vai. dieną.

(118-119)

REAL ESTATE

Ligoninės prižiūrovai 
įtarti kaip narkotikai

šeši Pilgrim State Hospital 
prižiūrovai, du vaikai ir 11 ki
tų asmenų areštuoti Long Is
land miesteliuose ir didmiesty
je. Visi įtarti narkotikų par
davinėjimo suokalbyje. Trys 
Manhattan gyventojai kalti
nami pristatyme į Long Is
land tų| nuodų. Penki ligoni
nės tarnautojai (3 vyrai ir 2 
moterys) sulaikyti be kauci
jos.

Du suimtieji tebėra viduri
nės mokyklos mokiniai.

Staigioje ablavoje ant ligo
ninės ir jos apylinkėje esamų 
nužiūrimų asmenų Brentwood, 
Bay Shore, Islip miestelių sri
tyse dalyvavo 70 policijos, su 
30 mašinų.

Pilgrim ligoninė yra proto 
ligomis sergantiems įstaiga. 
Suprantama, kokią pagalbą li
goniai galėjo gauti iš tarnau
tojų užimtų narkotikų parda
vinėjimo žiauriu bizniu.

Kožnos IRT linijos trauki
niai turės skirtingos spalvos 
šviesas, iš kurių keleiviai ga
lės traukinį pažinti ir be pa
matymo užrašų.

REIKALINGAS PUSININKAS

prie namų taisymo biznio, turi būti 
dailydė-carpenter. Daug biznio, ge
ros jeigos. Telefonuokite:
STagg 2-1454.

Viešbučių darbininkai 
nori 10 procentų priedo

Viešbučių darbininkų uni
jos deryboms komitetas nuta
rė reikalauti 10 procentų mo
kesties priedo. Jų kontraktas 
baigsis tiktai 1956 metais, ta
čiau jie turi sąlygą, kad jie 
gali šiemet atidaryti derybas 
persvarstymui algų.

Apie 400 asmenų komitetą 
sudaro unijos viršininkai ir iš 
šapų ir lokalų šiam tikslui pa
skirti specialiai atstovai.

Susirinkimui buvo pranešta, 
kad bosai nenori duoti jokių 
priedų. Gi tūli delegatai sakė, 
jog 10 centų permažai. Prie 
to, daugelio didžiųjų viešbu
čių darbininkų atstovai išsi
reiškė, jog jie nenori vilkinti 
laiko derybose su kelintuoju 
eiliniu firmos atstovu, kuris 
nėra pilnutinai atsakingas už 
firmą. Jie pareiškė pageidavi
mą derėtis su pačiu ponu Con
rad Hilton, kurio savastimi 
dabar yra viešbučiai-milžinai: 
Waldorf-Astoria, New Yor
ker, Plaza, Roosevelt, Statler.

JO-BOB Open Boat 7:80 A.M.
Tuesday, Wednesday 

Saturday, Sunday 
CHARTER MON.—THURS—FRI. 

A. P. White’s Balt Shop, 
Greenport, L. I.

Dėmesio! — Kings Point. 4 rūmų 
namas, uždari porčiai, garadžius, 
aliejum šildomas, lotas 50x200. Vai
siniai medžiai ir shrubs. $8,500.

Šaukite: Kings Point 2-4620 
(115-118)

(116-118) GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

DIDIEJI PIKNIKAI
Paramai Dienraščio Laisvės

Prašome visuomenę jsitėmyt’i ir kviečiame atsilan
kyti į juos, kuriems distancija nekliudys.
Prašome kitų organizacijų tomis dienomis 

nieko nerengti.

3
Liepos Q
July 3

Brooklyno Apylinkė 
National 'Hall & Park 

65-13 38th Avenue 
Woodside L. I., N. Y.

DAUG FLUKES ŽUVIES
XTT/^T/O Jūrų Užtvankoj 
Į \ II. r\ Žuvavimo Stotis 
x 1 . Tel. HA. 2-0409
Užkandžių bufetas, šaltas alus, 
žuvims kąsniai. Žuvaukite už
tvenktose vandenyse.

Parduoda Savininkas ■— Valley 
Stream, kostumerskai statytas 
kampinis namas, 8 rūmų, 1 Vi mau
dynių, ekstra dinette, ištaisytas 
skiepas, central hall, patio, aliejum 
šildomas, plesteriuotos sienos. Pil
nai insulated. Daug ekstra dalykų. 
Arti mokyklų ir bažnyčių. Ant 100x 
112 žemės ploto. Parduodama su 
nuolaida už $29,990. VA. 5-3634 (jei 
neatsiliepia) VI. 9-9191.

(116-119)

Heidelberg Restaurant
1648 Second Ave.
(tarpo 85 ir 86 Sts.) 

Puikiausiai Gaminami
Valgiai ir Gorimai

Alfred ir Elsie Ki.net

Throggs Neck Stadium
Harding and Davies Ave.

Throggs Neck, Bronx 
Restaurant—Beach

Ideališka Del Piknikų, vestuvių, 
pramogų ir balių. , 

Atdara apskritus metus.
Tel. TA. 2-9788

EVGEN ZEUMER, savin.

Liepos Bostono Apylinkė
Liet. Taut. Namo Park 

Keswick Rd. ir Winter St.
Montello, Mass.

šie piknikai bus puikiausia proga pasilinksminti laike 
jūsų vakacijų. Į kurį tik nuvyksite, ten rasite daug sa
vo gerų pažįstamų, seniai matytų. O taipgi įsigysite ir 

naujų pažinčių.

JESS LOU The 2nd. Geo. Lindley
For Charter $5 per person. $85 min. 
plus bait. Leaves 135 Woodcleft.

Now taking reservations for
. Blue Fish.

LYnbrook 9-2427

WEST HAVEN 
Beer & Ales, Inc.
Pristatytojai geriausios rūšies 

importuoto ir vietos gaminimo 
alaus, ėliaus ir Stouts. Aptar

naujame restaurantus, sales, 
vestuves ir pares.

146-152 So. 1st Street, 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-5471

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA RŪMAI

' Pasirandavoja 5-4-2- rūmų apart- 
mentai. Taipgi pasirandavoja po 1 
fornišiuoti rūmai. Randos labai pa
tenkinančios pasirandavojantiems. 
310 Devoe St., Brooklyn, N. Y. Te
lefonas STagg 2-1454.

Taipgi turime pardavimui namą 
už patrauklią kainą .Atsikreipusiem 
asmeniškai suteiksime informacijas.

(116-118)

TONY’S
z UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

(Serai Patyręs Barberis

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

MArket 2-5172

ClasonParduoda savininkas
Point (interracial), dideli 6 rūmai, 
3 miegrūmiai, namai su sun por- 
Čiais, naujas oil burner. * Rusco, 
screens ir storm windows. Labai 
patogu j mokyklas ir bažnyčias. 
Greitam pardavimui tik $11,000.

Tel. T Y. 8-6884.
(117-120)

Parduoda savininkas. North Yon
kers (Woodstock Park), upės vaiz
das iš visų rūmų, modeminis gry
nų plytų, slate stogas. 9 rūmai, 5 
miegrūmiai, 3 L maudynės, žaislų 
rūmas, ant didelio loto. Labai pa
togu į parapijines mokyklas ir baž
nyčias. $45,000. Šaukite: YOnkers 
5-4874.

(117-120)

Parduoda savininkas — Flatbush. 
Tinkamas augančiai šeimai. 3 auk
štų, 1 šeimai detached. Ant 40x120 
loto, 8 rūmų (5 miegrūmiai), 2% 
maudynių, 12 šėpų, oil burner. 2 
karam garadžius. Arti mokyklų. 
$20,000. Šaukite CL. 2-2643 (10—3)

Parduoda savininkas — Lynbrook. 
De Luxe Customs, 2 šeimų Cape 
Cod Rancher, 5 metų senumo. Ply
tų ir akmens. Erdvūs rūmai, ugnia
viete. 19x16 salionas. Aluminum 
screens, storms. Indų plovimui ma- . 
šina, daug kitų ekstra dalykų. Sa
vininkes persikelia kitur. Greitam 
pardavimui $27,500.

Lynbrook 9-7608. »
(#8-121)

BUSINESS ' 
OPPORTUNITIES

Tikra proga kam nors su mažais 
pinigais. Savininkas turi parduoti. 
7 mėnesių senumo, maliavų ir abel- 
nai tos rūšies krautuvė. Puikiau
sioje Staten Island sekcijoje, šir
dyje šapinimo centro, su ilgu lysu 
ir option atnaujinti lysą. Visi nauji 
rakandai ir tavoras. Abelnai $8,000. 
Labai lengvas išmokėjimas. Šauki
te tik darbo dienomis GI. 2-7949

(117-120)

YonkersParduoda savininkas 
dry cleaning krautuvę. Įsteigta 5 
metai, centralinėje vietoje. Žema 
randd, 6 dienas atdara, neša $100 
į savaitę. Ideališka dėl poros. Grei
tam pardavimui tik $2,500. Kvie
čiame pamatyti, šaukite:

YO. 9-3587 (po 3:30 P. M.)
(117-119)

Glen Cove gyventojas Sal
vatore Sutera, veteranas, vie
šai paskelbė žmonai prašymą 
sugrįžti pas jį. jog
žmona, po karo parsivežta iš

| Anglijos, vežina sūneliu išvy- 
H|ko tenai. Ji pasiilgusi namų ir 
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4 I»U1L Laisvi (Liberty) Penktad., birželio (June) 17, 1955
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