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KRISLAI į
Tai kas dar vis trukdo? Į 
Didmiesčio gyvenimas.
Vokiečiai prieš vokiečius.
I abai pavėluotai.
Balsas iš Paryžiaus.

Rašo A. Bimba

Vėl prabilo polio čiopą iš- 
ladėįas Dr. Salk. Jis teigia, 
kad jo išrasti čiopai, tinka
mai ir laiku panaudoti, gali 
\isii šimtu pro< enti.i išnaikinti 
vaikiškąjį paialyžiu (polio).

Tai svarbu. Pradžiugs mili- i 
jonai amerikiečiu.

Bet, joj taip, klausia Dai
ly W’ork'-r. kas pastoja kelią 
Iii čiopą pilnam panaudoji
mui ?

Labai svarbus klausimas. O 
atsakymas tėra vienas: reikia 
pinigu. (> pinigą nėra !

Nėra pinigą?! Keturesde- 
šimt du bilijonu doleriu šie
met išleisime militarizmui na
mie ir penkis bilijonus dole- | 
riti užsienyje Bet neturimi1 i 
pinigij gelbėjimui savo žino-' 
nią nuo polio!

Koks baisus pasityčiojimas, 
•š blaivaus proto ir žmonišku
mo Į

f Mažos'sau klės, požeminiu į 
traukini!) vairuoto ją streikas i 
praėjusi k et v irtud ion i supara
lyžiavo New Yorko miesto va-, 
žiuotę. Milijonas žmonių ne-! 
galėjo laiku pasiekti darbo; 
vietą arba namus po darbo 
per devynias valandas.

Tas tik parodo, kaip su
painiotas yra šią dienu mins- j 
to gyvenimas. Vienas žmogus ' 
visiškai priklauso nuo kito! 
žmogaus. Strateginėse vieto
se pastatyti keli žmonės turi 
galia ant milijonu žmonių. ‘ * * I

Nežiūrint to, kapitalistine-i 
io santvarkoje kartais strei- , 
kas esti vienintelė darbininko ; 
priemonė apgynimui savo tei
sės i gyvenimą

Keisti tie Vakaru Vokieti- 
r jos vadovai. Jie nenori kalbė

lis su Rytą Vokietijbs vokie
čiais. Jie plepa apie Vokieti
jos suvienijimą, bot apie tą 
vienybę nenori tartis su sep-
tyniolika milijonų vokiečių.

Ko nors trūksta Adenaue
rio ir jo klikos galvose, .jeigu 
jie tikrai mano pasiekti vie
nybę tuo keistu keliu eidami.

The New York Times (bir
želio 15 d.) pasimojo dar kar-* 
tą apsidirbti su tuo vargšu 
Karoliumi Marksu. Jo, Mark- 
ao, visos teorijos esančios ne
gertos nė išvalgyto kiaušinio.

Pav., Markso doktrina apie 
‘mokslinį socializmą' yra tik
ras nonsensas, nes ji neturin
ti mažiausio pagrindo “tikro
jo mokslo” išvadose.

Visa bėda su to didlapio re- > 
daktoriumi bus tame, kad jis 
•u savo “išradimu” labai, la
jai pavėlavo. Markso moksli- 

. >iu socializmu jai! gyvena di
deli ištisi kraštai. Po moksli
nio socializmo vėliava jau 
randasi apie astuoni šimtai 
milijonų žmonių. Timeso re
daktorius atsisako su tokia ti
krove skaitytis ir vienu plunk
snos pabraukimu nori nušluo
ti visus Markso mokymus.

įp Vienas įžymiausių šių dienų 
rrancūzijos dramaturgų ir ra- 

i šytojy yra Jean - Paul Sartre.
Jis rašo N. Y. Timesui laišką Į teisybę ir žmoniškumą.

Egiptas islaisvisw 
politinius kalinius

Šepilovas tarėsi su N a s s e r i u,
dalyvaus Egipto taut. šventėje
Kairas. — Eigpto valdžia 

paskelbė amnestiją visiems 
politiniams kaliniams, ku
rių buvo apie 600. Išlais
vintieji kaliniai yra komu
nistai, nacionalistai iš taip 
vadinamo Musulmonu bro
lijos. kairūs socialistai ir 
kelios kitos mažesnes gru
pės.

Amnestija paskelbta są
ryšyje su Egipto tautine 
švente ii- su faktu, kad pa
skutiniai britų kariai pasi
traukė iš Suezo kanalo zo
nos. Egipto laivynas da
bar kontroliuoja visą zoną.

Tuo tarpu naujasis tary
binis užsienio reikalu mi
nistras šepilovas, kuris lan
kosi Egipte, per penkias 
valandas tarėsi su premje
ru Nasseriu. Pasitarime 
taipgi dalyvavo Egipto už-

Deportuotos 
grupes grįš

Maskva. — Karo metu 
kelios mažos tautinės gru
pės buvo deportuotos į nau
jas gyvenimo vietas, ka
dangi atsirado nemenkas 
nuošimtis neištikimu, ku- 
rie stengėsi padėti vokiš
kiems okupantams. Tokios 
tautinės grupės buvo Vol
gos vokiečiai, Krymo toto
riai, Užkaukazio čečėnai, 
ingušai ir karačai-balkarai.

Tos grupės buvo depor
tuotos urmu. Savo kalboje 
Sovietu K. P. suvažiavime 
Chruščiovas sakė, kad toks 
deportavimas, išsiunčiant 
visus, įskaitant vaikus, mo
teris, senius ir net komu
nistus, buvo nemenkas Sta- 
lino režimo nusikaltimas.

Dabar paskelbta, kur tos 
tautinės grupės deportuo
tos ir kur jos gyvena. Ka- 
račai ir balkarai (kurių 
kartu buvo apie. 120,000) 
dabar gyvena specialėse 
tautinėse srityse Kirgizijo
je. Kirgizijos spauda sako, 
kad jie leidžia knygas ir 
laikraščius savo kalbose, ir 
turi, kaip tai turėjo anks
čiau Užkaukazyje, tautinę 
autonomiją.

z Čečėnai ir ingušai dabar 
gyvena Kazachstane. Yra 
galimybė, kad tos tautinės 
grupės bus grąžintos į savo 
protėvių žemes. Apie Vol
gos vokiečius ir Krymo to
torius dar nieko neskelbia
ma.

apie Sobel 1 ir Rosenbergus. 
Jis reikalauja Sobelliui naujo 
teismo. Jis mano ir teigia, 
kad ir Rosenbergai buvo nu
teisti ir nužudyti nekaltai. Jis
sako, kad panašios nuomonės 
yra dauguma francūzų.

Gerai, kad tokie vyrai, 
kaip Sartre, pakelia balsą už

sienio reikalu ministras 
Fawzi ir tarybinis ambasa
dorius Sobolevas.

Ministras Šepilovas kaip 
svečias dalyvaus Egipto 
tautinėje šventėje. Visa 
Egipto spauda su dideliu 
prielankumu rašo apie jo 
apsilankymą ir apie Egip
tui draugingą Tarybų Są
jungos politiką.

Darbo unijų 
kovos lauke
New Yorkas. — Plieno 

darbininkų (USW-AFL- 
CIO pabaigė derybas su 
trimis didžiosioms plieno 
korporacijomis ir dabar 
pradės derėtis su 11 ma
žesnių kompanijų. Unijos 
atstovai pareiškė, kad at
rodo, jog didžiosios plieno 
kompanijos negalvoja apie 
nusileidimus. Tie atstovai 
sakė: “Atrado, kad trys 
didžiosios korporacijos nori 
streiko liepos mėnesį. Jei
gu jos nori, mes joms duo
sime. Bet rezultatai bus 
kitokie, negu jos tikisi...”

New Yorkas. — Teksti
lės darbininkų unija pa
siuntė protestą Justicijos 
departmentui prieš unijis- 
tų persekiojimą Pietuose. 
Lymane, South Carolinoje, 
policija suėmė prie audyk
los aštuonis unijos narius 
vien dėl to, kad jie dalino 
unijinius lapelius.

Wauneta, Neb. — Pietva
karinėje ir centralinėje Ne- 
braskoje smarkios liūtys 
sukėlė potvynius.

Diilleso sūnus- 
jėzuitą kunigas

New Yorkas. — Nors se
kretorius Dulles yra pro
testantas - presbiterijonas, 
jo sūnus Avery R. Dulles 
1940-ais metais atsivertė i 
kataliką ir dabar tapo 
įšventintas jėzuitų kunigu. 
Jis buvo vienas 36 jėzuitų, 
kuriuos kardinolas Spell- 
manas įšventino į kunigus 
praeitos savaitės gale Ford- 
hamo universiteto koplyčio
je.

Apart kardinolo Spellma- 
no ceremonijose dalyvavo 
ir sekretorius Dulles.

Dulles vėliau buvo klaus
tas, kaip jam patinka fak
tas, kad jo sūnus katalikas. 
Jis atsakė, kad patenkin
tas, nes katalikybė yra “di
di anti-materialistinė (anti
komunistinė) jėga.”

Tokyo. — Gen. Otozo Ja- 
mada, kuris sėdėjo apie 
10 metų Sovietų kalėjime 
kaip karinis kriminalistas,
grįžo namo.

Stevensonas esąs tikras, 
kad jis bus nominuotas,-- 
Kefauver jam nusifenks?

Chicago. — Adlai Steven
sonas jau paskelbė, kad jis 
neturi abejonių, jog bus 
nominuotas kaip demokra
tų kandidatas į! preziden
tus. Jis ir praeityje sakė, 
kad tikisi nominavimo, bet 
dabartinis jo pareiškimas 
skaitomas kaip ir oficialiu 
pasisakymu, kad pas jį ne
lieka abejonių.

Tuo tarpu demokratų po
litikierių tarpe vis daugiau 
spekuliuojama apie tai, kad 
Kefauveris rengiasi nusi
lenkti Stevensonui ir pasi
tenkinti nominacija į vice
prezidentus šalia Steven šo
no.

Togliatti kritikuoja Chruščiovo 
kalbą kaip nepakankamai aiškią

Roma. — Italijos komu
nistų vadas Palm iro Togli
atti straipsnyje partijos 
organe “Unitą” sako, kad 
Chruščiovo kalba apie Sta
lino klaidas ir nusikaltimus 
nėra pakankamai aiški. 
Chruščiovas kritikavo Sta
lino klaidas, sako Togli
atti, bet jis nedavė mark
sistinio išaiškinimo, kas 
prie tokios padėties prive
dė. Togliatti taipgi atme
ta kaip nepakankamą 
Chruščiovo .aiškinimą, kad 
kiti vadai nieko negalėjo 
padaryti, kadangi Stalinas 
savo rankose koncentravo 
galingą policinio aparato 
jėgą.

Nauja pron arine partija., gausa 
pro-nacinių leidimą Vokietijoje
Bonna. — Vakaru Vokie

tijoje, Bavarijoje, įsisteigė 
nauja pronacinė partija. 
Jos steigėjas, yra Otto 
Strasseris, kuris vienu me
tu buvo artimas Hitlerio 
bendradarbis. 1930-ais me
tais, dar prieš Hitlerio at
ėjimą prie valdžios vairo, 
Strasseris atskilo nuo par
tijos ir įsteigė savo taip 
vadinamą “Juodąjį Fron
tą.” Tai irgi buvo fašistinė 
grupė, bet panašesnė į Mus- 
solinio, negu Hitlerio.

Strasseris tada buvo iš
tremtas iš Vokietijos ir iki 
praeitų metų gyveno Kana
doje. Dabar jis grįžęs or
ganizuoja taip vadinamą 
“Vokiečių Socialistinę Są
jungą,” kuri viskuom pri
mena nacių partiją.

Tuo pačiu laiku paskel

New Yorkas. -- Ameri
kos Krikščionių bažnyčių 
taryba (protestanteai ir or
todoksai) ir apsilankiusi 
Rusijos, Latvijos, Estijos 
bei Armėnijos dvasiškių 
delegacija, išleido bendrą 
pareiškimą už taiką pasau
lyje. Tarybiniai dvasiškiai 
baigė savo vizitą čia.

| Kefauveris padare pa
reiškimą per radijo-televi- 

I zijos programą,' kad jis 
prieš Californijos nomina- 
cinius rinkimus “išsišoko” 
perdaug aštriai puldamas 
Stevensoną. Daugelis de
mokratų mano, kad Kefau
veris taip atsiprašo kaip 
tik tuo apskaičiavimu, tai 
yra, bandydamas susitai
kinti su Stevensonu, kad 
jie galėtų tapti “partne
riais.” Bet klausimas, ar 
Stevensonas norėtu Kefau- c
verio kaip savo bendrake
leivio.

Togliatti tame straipsny
je sako, kad dabartiniai So
vietų komunistų vadai nie
kad neinformavo užsienio 
komunistų apie tikrą padė
tį, nors jie tai galėjo da
ryti. Jis taipgi sako, kad 
tie vadai vystė Stalino gar
binimo kaip pusdievio kul
tą.

Togliatti pabrėžė, kad 
Tarybų Sąjunga lieka pir
ma socialistine šalimi pa
saulyje, iš. kurios viso pa
saulio darbo žmonės sau se
miasi įkvėpimo, bet pasau
lio darbininkiškos partijos 
kiekviena savistoviai turi 
vystyti savo taktiką, atsi
žvelgiant į vietines sąlygas.

biama, kad Miunchene susi
organizavo socialdemokra
tinių ir liberalinių rašyto
jų bei žurnalistų sąjungą, 
kuri statosi tikslu kovoti 
prieš vis daugėjantį nume
rį pro-nacinių leidinių, laik
raščių ir knygų. Ta rašy
tojų grupė sako, kad naci
nių leidinių skaičius Vaka
rų Vokietijoje paskutiniu 
pusmečiu labai pakilo.

Riaušes Bavarijoje
Miltenberge, Babarijoje, 

neseniai dalyviai dėvėjo pa
našias į nacių rudmarški- 
nių uniformas. Socialistinis 
•ir komunistinis jaunimas 
demonstravo prie susirinki
mo salės ir naciai sukėlė 
riaušes, muštynes. Polici
ja suėmė 30 asmenų, dau
giausia anti-fašistų.

Bagdadas. — Britai pa
statė Irakui galingą radijo 
stotį, kad ji galėtų nustelb
ti Kairo radiją, kurio klau
sosi dauguma arabiškų 
kraštų gyventojų. Kairo ra
dijas kalba prieš kolonia
lizmą ir imperia’Ūmią, I- 
rako radijas bus pro-vaka- 
rietiškas.

19-a britu kareivių 
gyvi sudegė Kipre

Miško gaisras kilo kovom einant 
prieš partizanus; daug sužeista
Nicosia. — Britai sunkiai 

nukentėjo kovoje prieš Ki
pro nacionalistinius parti
zanus. Apie 500 britą ka
reivių dalyvavo ekspedici
joje prieš kipriečius nacio
nalistus miškuotoje ir kal
nuotoje šiaurrytinėje salos 
dalyje. Kovoms einant, 
gaisras prasidėjo sausame 
miške. Vėjui pučiant Į bri-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Prezi
dento sveikata laipsniškai 
gerėja. Jis jau valgo ir ne- 
skysčius valgius. Sekma
dienį jį aplankė sūnus ma
joras John Eisenhoweris 
ir anūkai, kurių jis turi 
keturis.

Kairas. — Šepilovas Ta
rybų Sąjungos vardu pa
siūlė Egiptui finansuoti 
didžios Aswano užtvankos 
statymą. Ta užtvanka ap
rūpintų visą Egiptą pigia 
elektrine jėga.

Washingtonas. — Sena
torius Fulbright, demokra
tas iš Arkansas, sako, kad 
mes vis dar išleidžiame per
daug karinei pagalbai už
sienio kraštams. Jis pasiū
lys pataisymą prie senati- 
nio biliaus sumažinti tą pa
ramą ant $600,000,000.

La Paz. — Dar nepilni 
ankstyvi pranešimai rodo, 
kad valdančioji partija 
(Nacionalinis revoliucinis 
judėjimas) laimėjo rinki
mus. Ta partija yra bur
žuaziniai radikali ir turi 
darbininkų paramą.

Izraelyj vystos 
valdžios krizė

Jeruzalė. — Izraelio val
džioje išsivystė krizė. 
Premjeras Ben - Gurionas 
pareikalavo, kad atsistaty
dintu užsienio reikalu mi- 
nisetras Šaretas, kuris Ben- 
Guriono akyse esąs “per
daug nuosaikus.” Jis norė
tų, kad Šareto vietoje už
sienio reikalų postą perim
tų Goldą Majerson.

Pirmadienio rytą buvo 
pranešta, kad Šaretas jau 
atsistatydino, bet paskui 
buvo paskelbta, kad dar ne, 
kad dalis kabineto narių 
nenori, kad Šaretas trauk
tųsi, v

Izraelyje auga žmonių 
nepasitenkinimas valdžios 
politika. Žmonės mato, 
kad Egiptas ir kiti arabiš
ki kraštai vis labiau įsi
traukia j taikos bloką, o 
Izraelis velkasi vakarietiš
ko imperializmo uodegoje

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00. • 

tų pozicijos pusę, kai ku
rie britai tapo liepsnų ap
gaubti ir 19 sudegė. Kelias
dešimt britų .smarkiai ap
deginti.

Britai sako, kad tai na
cionalistai partizanai tiks
liai padegė miškus, bet pa
tys partizanai - nacionalis
tai prie to neprisipažįsta.

Praeitos savaitės pabai
goje nacionalistai metė 
bombą i “Little Soho” 
kavinę Nicosijoje, kur daž
nai sėdinėja britai ir kiti 
užsieniečiai. Toje kavinėje 
tuo laiku radosi keli ameri
kiečiai. Vienas jų, vice
konsulas William Boteler, 
tapo vietoje užmuštas, trys 
amerikiečiai tapo sužeisti.

Nėra aišku, ar nacionalis
tai tiksliai metė bombą į 
amerikiečius žinodami, kad 
jie, ar manydami, kad tai 
britai.

Tito Maskvoje- 
Pineau JAV -se

Maskva. — Po ilgokos 
kelionės po plačią Tarybų 
Sąjunga, per kurią jis ap
lankė Leningradą, Stalin
gradą, Soči ir eilę kitų vie
tovių, Jugoslavijos prezi
dentas Tito sugrįžo Mask
von, kur jis vėl tariasi 
Kremlių »e su tarybiniais 
vadais. Tiesa, dervbos ne
buvo nutrauktos ;r per ke
lionės laiką, nes dalyje ke
lionės jį lydėjo Chruščio
vas, kitoje daiyje Bulgani
nas, o ant galo Mikojanas.

Manoma, kad dabar bus 
išleistas bendras komunika
tas, kuris pabr'š, kad šie 
du komunistu valdomi 
kraštai eina vieningu ke
liu, nors nesutinka visomis 
smulkmenomis visais klau
simais.

Washingtonas. — Fran- 
cūzijos užsienio reikalų 
ministras Pineau, kuris 
neseniai lankėsi Maskvoje, 
dabar lankosi Washingto
ne. Praeitą savaitę Vakarų 
Vokietijos kancleris Ade- 
naueris lankėsi Washingto
ne ir pareiškė prezidentui 
Eisenhoweriui ir sekr. Dul- 
lesui, kad pagrindiniai nie
kas nepasikeitė, kad iš Ta
rybų Sąjungos negalima 
tikėtis nieko geresnio ir t.t.

Pineau, sako gerai infor
muoti šaltiniai, atvyko wsu 
visai kitokiomis nuomonė
mis. Jis informuos Ame
riką, kad, jo nuomone, Ta
rybų sąjungos nusiginkla
vimas yra piukus žingsnis 
link taikos ir kad dabar 
yra visos galimybės pa
baigti šaltąjį karą.

(Adenaueris jau grįžo
Bonnon).

ORAS NEW YORKE
Vėsu, giedra
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Justas Paleckis Luksemburge
REUTERS žinių agentūra skelbia, kad praėjusį ket

virtadienį i Luksemburgą atvyko Tarybų Sąjungos 
parlamentarinė delegacija iš 12 narių.

Delegacijai, pažymi Reuters, vadovauja Justas Pa
leckis, Lietuvos prezidentas ir Tarybų Sąjungos aukš
čiausio Sovieto (parlamento) vice-prezidentas

Didžiojoj Luksemburgo Kunigaikštijoje sovietinė de- 
. iegacija pabuvos kai kurį laiką, susipažins su tuo, kaip 

veikia Luksemburgo parlamentas, susipažins su kitais 
dalykais.

Šiuo metu daug įvairių šalių parlamentų delegacijų

lamentarinių delegacijų vyksta i kitas šalis.

KAS KA RAŠO IR SAKO
“KAS NORI |
PASISAKYTI” !

Amerikos lietuviu mitin
guose, kai vyksta diskusi
jos, tai mitingo pirminin
kas, norėdamas išgirsti iš 
žmonių nuomonę, klausia: 
“Kas nori balso?”

Lietuvoje panašiuose mi
etinguose pirmininkas ne
sako, kas nori balso, bet sa
ko: “Kas nori pasisakyti?”

Vienas žymiausiųjų Lie
tuvos kalbininkų, J. Balči
konis, kritikuoja tai. 
mano, kad pirmininkas tu-! 
retų klausti ne “kas nori 
pasisakyti,” bet “kas nori 
ką pasakyti?”

Apie tai J. Balčikonis ra
šo “Lit. ir Meno” savaitraš
ty sekamai:

“Tuos žodžius (“kas nori 
pasisakyti”) girdime kiek
viename susirinkime, kiek
vienoj konferencijoj, kada I 
yra svarstomas kieno pra-: 
nešimas ar 
naujas klausimas. T a m

ls rusų kalbos, paleido pir
mą tą žodį, o paskui kiti, 
daug nesukdami galvos, 
ėmė jį visur vartoti. Susi
rinkimo pirmininkas be mi
nėto pasakymo gali 
pageidavimą 
šiaip išreikšti:

savo 
taisyklingai 

‘Kas nori 
(gali) tarti žodį tuo klau
simu?’, ‘Prašom savo nuo
monę pasakyti,’ ‘Prašyčiau 
susirinkusių atsiliepti dėl 
čia girdėtų samprotavimų.’ 

“Žodis ‘pasisakyti’ reiškia
Jis ką kita — prisipažinti.

“Raštai tą žodį taip var
toja: ‘Ji beveik neturi 
žmogaus, kuriam galėtų pa
sisakyti savo vargus’ (Si
monaitytė). ‘ Pa s i s a k a u 
Tamstai esąs žemaitis’ 
(Jaunius). ‘Merga pasisa
kė esanti karaliaus duktė’ 
(Basanavičiaus pasakos).

kė’ (Kuršaičio žodynas, II, 
Į 28). ‘Jie pasisakymą tos 

■ “keliamas' koks ; P^ta?ėKst6s ^įSRavo’ / L 1 T T O T m /-X I

Beveik kiekvienoje tarybinėje parlamentarinėje dek*- reikalui žodi

ŽINIOS E LIETUVOS .
Respublikos laukuose f

KYBARTAI. — Ankstyvų
jų grūdinių kultūrų sėją pir
mieji rajone užbaigė “Vysty
čio” žemės ūkio artelės kolū
kiečiai. Apsėta daugiau kaip 
100 ha. Sėjant javus pasižymė
jo P. Kanonenkos pirmosios 
laukininkystės brigados na
riai. Sėjikai J. Dulskis ir A. 
Volinskas kasdien apsėdavo 
po 2-3 hektarus. Dabar kolū
kyje pradėtos sėti techninės 
kultūros.

Grūdinių kultūrų sėją bai
gia “Meilinu” ir M. Melnikai-• 
tės vardo kolūkiai. ’

■ Sraunusis Nemunas nuo 
pat savo aukštupio pasi
puošęs pušynais, gojeliais, 
gražiais slėniais. Vaizdin
gos upės pakrantės tartum 
pribarstytos miestais, mies
teliais, gyvenvietėmis. Tuoj 
už Druskininkų prie Nemu
no vienas paskui kitą pri
gludę stūkso Merkinė, Ne
munaitis, Alytus. Šie mies
teliai — tai senosios Dai
navos šalies pali k u o n y s, 
Lietuvos sargybiniai, sau
goję ją nuo kryžiuočių ant
puolių.

Tuo metu Nemunas buvo 
vienintelis kelias tarp Lie
tuvos kunigaikštystės ir 
Vakarų valstybių. Apsigy
nimui nuo priešų, lietuviai, 
šalia daugelio kitų, pasta
tė ir Alytaus pilaitę. XIV 
šimtmečio vokiečių kroni
kose ši pilaitė vadinta “Ali- 
ten” vardu.

1775 m. į Alytų iš Trakų 
ir Merkinės buvo perkelti 
teismai. Miesteliui buvo su
teiktos Magdeburgo tei
sės. Tai turėjo įtakos Aly
taus plėtimuisi ir augimui. 
1898 m. buvo nutiesti plen
tai tarp Alytaus ir Kalva
rijos, Seinų bei Daugų. 
Miesto gyventojų skaičius 
padidėjo iki 2,000 žmonių.

Su karštu pritarimu aly
tiškiai sutiko Didžiąją Spa
lio socialistinę revoliuciją. 
Mieste ir apskrityje darbo 
žmonės sukūrė 
tarybas. Buvo 
j am i raudonųjų 
būriai. 1919 m.

myn,” sviesto-sūrių įmonė. 
Pramonės kombinatai jun
gia visą eilę specialių įmo
nių bei dirbtuvių: dvi ply
tines, malūną, “Dzūkijos” 
medžio apdirbimo įmonę, 
skardos bei molinių dirbi
nių dirbtuves, karšyklą ir 
kt. Čia statomas stambus 
siuvinio fabrikas.

Metai iš metų plečiasi 
prekybos, transporto įstai
gų tinklas. Dabar Alytuje 
veikia 48 prekybos taškai. 
Praėjusiais metais alytiš
kiams parduota už 5 mili
jonus rublių prekių dau
giau, negu 1954 metais' 22 
kartus palyginti su buržua
zijos valdymo metais rajo
ne padidėjo automašinų 
skaičius. Eilė darbininkų, | 
tarnautojų įsigijo nuosavas ’ 
lengvąsias automašinas.

Alytuje šiuo metu yra dvi 
ligoninės, poliklinika su vi
sais skyriais, vaikų konsul
tacija, sanitarinė- epidemi
nė stotis, tuberkuliozinis 
dispenseris. Alytaus mies
te dirba 25 gydytojai.

Svarbų vaidmenį organi
zuojant kultūringą darbo 
žmonių poilsį atlieka kultū
ros namai. Spektakliai, 
koncertai, paskaitos čia be
veik kasdien sutraukia šim
tus miesto gyventojų. Prie 
kultūros namu veikia dra
mos, šokių rateliai, agitaci- 
nė-meninė brigada,f choras, 
dūdų orkestras, Kultūros 
namų dramos ratelis per 
savo gyvavimo laiką yra 
surengęs apie 350 spektak
lių. Iš viso kultūros na
mai jungia apie 2,500 savi
veiklininkų. Be to, rajono jo pasėti pirmieji hektarai li- 
centre veikia rajoninė bi- ny. 
blioteka, turinti 12 tūks
tančių tomų knygų, vaikų 
biblioteka, kraštotyros mu
ziejus, kino teatras,

Gausu Alytuje besimo- < 
kančiojo jaunimo. Vien tik 
pačiame Alytaus mieste vei- 
kia pedagoginė mokykla, 
žemės ūkio technikumas, 
keturios vidurinės, septyn
metė, sporto mokykla. Jo
se mokosi beveik 3,000 jau
nuolių ir merginų.

...Ypač gražu Alytuje 
vasarą. Sakais pakvimpa 
iš trijų pusių miestą supąs 
pušų miškas, miesto soduo
se sužydi gėlynai. Gražūs 
Nemuno vaizdai, sveikas 
miškų oras sutraukia čia 
šimtus darbo žmonių pail
sėti.

RajoneRADVILIŠKIS.
kolūkiai pradėjo a«. rankinę va
sarinių grūdinių kultūrų sėją. 
Per pirmąsias dienas Vyšins- 
kio vardo žemės ūkio artelės 
kolūkiečiai pasėjo daugiau

| kaip 50 ha žirnių fr apie 20 
ha vasarinių • kviečių bei avi-

“Pergalės” kolūkyje Radvi
liškio MTS traktorininkas Jo
nas Berta&us ir sėjamąją ap
tarnautieji kolūkiečiai Liudas 
Dumšė ir Antanas Mikulskis 
avižomis ir mišiniu apsėjo 36 
ha plotą.

(Kuršaičio žod., I, 555).
“Tas vartojimas labai ge

tu į rai pažįstamas ir gyvajai 
netgi vadovauja, reikšme, gyvojoj kalboj nie-

o minimai delegacijai 
Paleckis- i

gacijoje yra ir lietuvių, 
kaip matome, lietuvis, J 
jis jos pirmininkas.

Mes jau esame minėję, kad po Stalino mirties vis 
daugiau ir daugiau Lietuvos piliečių vyksta visokiais 
reikalais į užsienius, Vyksta žurnalistai, vyksta parla
mentarai, vyksta eiliniai piliečiai kaip turistai.

Mums rodosi, tai yra sveika, tai yra gera!

mūsu kalbai netinka: v

kur nevartojamas, jis atsi
rado nelabai seniai. Lietu
viškai reikia sakyti: ‘Kas 
turi (nori) ką pasakyti?” 

tam žodžiui nerei- 
-angrąžinė dalely- 

i te si, pridėta verčiant ru- 
(sišką žodį ‘vyskazatsa’ 
i (sangrąžinis veiksmažodis).- 
Matyti, koks neapdairus 
Dublicistas ar susirinkimo 

nemokėjęs tei-

! Vadinas

Beveik panika
> NEOFICIALUS, unijos vadovų neužgirtas New Yoi 

ko subvių darbininkų (motormenų) streikas praėjusį kalbėtojas, 
ketvirtadienį suparalyžiavo visą miesto važiuotės siste- singai išversti tos sąvokos 
mą ir šimtus tūkstančių, o gal milijonus žmonių beveik 
įvarė į paniką. ,

Toks streikas, nesvarbu, kuriais sumetimais jis da
romas, yra pragaištingas, kadangi jis labai kenkia ki
tiems darbo žmonėms, kurie vyksta į darbą ir atgal po
žeminiais traukiniais.

Jei žmonės žinotų, kad streikas dus- tai jie išanksto 
pasirūpintų priemonės, kaip sugrįžti namo. Na, o Šitoks 
streikas, koks buvo ketvirtadieni., pastatė šimtus tūks
tančių žmonių į baisią padėti. Tik pagalvokime■ karš
tis tą dieną mieste buvo rekordinis — arti 100 laipsnių. 
Žmonės, išvargę darbe, skuba į požemį, kad greičiau Įsi
skverbtų į traukini ir parvyktų namo, kad parvykę ga
lėtų atsikvėpti.

Kas gi buvo? Susirinko minios žmonių į požemines 
geležinkelio stotis — tvankias, troškias stotis — ir ma
to, kad traukiniai neina- Ką daryti? Kaip grįžti namo?

Kai kuriems tą dieną darbo žmonėms ėmė keletą va
landų namus pasiekti ir lėšavo keletą dolerių.

Ką gi streiko skelbėjai pasiekė? Ką jie tuo nubau
dė? Tokius pat darbininkus, kaip ir .jie patys. Nes 
turčiai subvėmis nevažiuoja — jie turi savo automobi
lius arba taksius pasisamdo.

Reikėtų viską daryti, kad ateityje tokio dalyko nebū
tų!

kalbai, pav.: ‘Gavo į kailį, 
ir pasisakė.’ Motina, paė
musi žabą, klausia vaikų: 
‘Pasisakykit, katras langą 
išmušėtl’ “Gerai prispirk, 
ir jis pasisakys, kad raškė 
svetimus žirnius.’

“Tie pavyzdžiai, tikiuosi, 
aiškiai rodo, kad posėdžių 
ar konferencijų pirmininkų 
reikalavimas ‘pasisakyti’ iš 
žmonių, neraškiusiu sveti- 
mų žirnių, nėra patogus 
daiktas.”

V. Kapsuką prisiminus
Kelios savaitės atgal R. 

Mizara “Laisvės” Krisluo- 
(se prisiminė V. Kapsuką. 
Jis ten prisiminė, kad kas 
apie jį žino, turėjo kokių 

’ kontaktų su juo, kad pa- 
! rašytų į “Laisvę.”

at-vaitę atsakymo, rašiau 
vinutę, į kurią jis čia atsa

pirmąsias 
organizuo- 
partizanų 

vasario 13 
d. Raudonoji Armija išvijo
kaizerinius okupantus ir 
buržuazinius nacionalistus. 
Ši diena mieste virto di
džiule švente. Tačiau ta
rybų valdžia Alytuje gyva
vo neilgai. Buržuaziniai 
nacionalistai, kaizerinės vo
kiečių kariuomenės durtu
vų remiami, ją užgniaužė.

Buržuazija nesirūpino

AKMENĖ. — Rajono kolū
kiuose prasidėjo pavasario sė
ja. Simano Daukanto vardo 
žemės ūkio artelėje per pir
mąją dieną Papilės MTS trak
torininkas Antanas Navagrec- 
kas apsėjo avižomis daugiau 
kaip 15 ha. Lomingesnėse vie
tose sėjama rankiniu būdu. 
Kolūkiečiai Antanas Vaišvila, 
Alfonsas Buinevičius, Nastė 
Mažeikaitė ir Veronika But
kienė pusantro karto viršija 
savo išdirbio normas.

“Tarybų Lietuvos” kolūky-

Nemajūnie- 
Kibirk 
Marytei 
kolūkiai

baigė . sėti 
- ankš* 
daugia-

LAZDIJAI. — 
čio”, “Dziviliškių 
ties”, “Dusios” ir 
Melnikaitės vardo i..................pirmieji rajone 
ankstyvąsias grūdines 
tines kultūras ir įsėti 
metes žoles.

Rajono kolūkiai 
ruošti dirvą kukurūzų' sėjai. 
Pradėta sėti cukrinius runke
lius ir linus, o taip pat sodin
ti bulves. Per dvi dienas Ma
rytės Melnikaitės vardo kolū
kyje cukriniais runkeliais ap
sėta 20 hektarų.

Tuo laiku buvau LSS 4
; rajono organizatorium, Po
vilas Beeis — sekretorium, mįesto išvystymu.' Čia te- 

Pdka — turto veįke viena ligoninė, tuber- 
o K. Liutkus - Ruiiozinė sanatorija, gim- 

jnazija ir... penki bankai.
■ • ' ) nu_ i Du benzino bei tepalų san-

__________/.tai Kapsu-'dėliai ir dvi tos pačios pa
kas, Giedrys ir dar vienas skirties krautuvės priklau- 
draugas išvyko i Rusiją, sė Amerikos “P—

u turėjęs tūlų Dainininkas 
sekretorium, 
—kasierium.

Kada Rusijoj tapo 
verstas caras, . 1

reikalų su V. Kapsuku.
Gyvenau nuo 1910 iki 

1920 metų Newarke, taip 
vadinamam viršų t i n i a m 
miesto rajone. Ten gyveno 
keli šimtai lietuvių; prigu
lėdami įvairiose organiza- 

i cijose bei kuopose, turėjo
me važinėti į žemutinę 
miesto dalį į susirinkimus, 
kas paprastai imdavo laiko 
ir iškaščių.

i Kartą susitarėm ir susi- 
organizavom pašalpinę 
draugiją Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto var
du. Nuo pat jos susiorga- 
nizavimo išbuvau tarimų 
raštininku apie 6 metus.

Karta susirinkime įnešiau 
surengti prakalbas. Įneši-

Ką reiketŲ žinoti
NE TIK AMERIKOJ, o ir visame pasauly šiandien 

komunistuose vyksta gilios diskusi jos, vyksta persiorien
tavimas.

Tasai persiorientavimas vyksta dėl to- kad Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos XX suvažiavime buvo iš
kelta kai kurių teoretinių dalykų, kurie verčia visus ko- nias vienbalsiai užgirtas ir 

, begyventų, susirūpinti ir aš buvau išrinktas į komi-
itetą gauti kalbėtoją..

Tuomet aš parašiau laiš-! 
ką V. Kapsukui į Philadel-! 
phiją, kviesdamas jį atvyk-; 

pasakyti 
prakalbą,. 
Kapsukas 
pas mus 

man para- 
atvirutę, kurią ir šian- 

rašyta

Inunistus, nežiūrint, kur jie begyventų, 
pakeisti savo nusistatymą.

Kas tie dalykai?
1. Socialistinis pasaulis ir su juo einančios neutra- 

lės šalys yra tokia galinga jėga, kad su talka milionų 
taikos mylėtojų buržuaziniuose kraštuose, ji gali nepri
leisti įvykti trečiam pasauliniam karui.

2. Pri-e soveializmo vykdymo galima eiti įvairiais 
būdais—ne būtinai per revoliuciją, per sukilimus. Kai 
kur socialistinę santvarką gali žmonės pasiekti parla
mentariniais būdais bei priemonėmis. Bet kad tai pa
siekti, darbo žmonės privalo apsivienyti į galingus liau
dies frontus; komunistai su sucialistais palaipsniui pri
valo vykdyti darbininkų klasės vienybę.

3. “Asmenybes kultas”, kokį buvo išvystęs J. Stali
nas, yra žalingas, yra pragaištingas darbininkų klasei 
ir jis turi būti visur atmestas. Privalo veikti, vadovau- į —.... — , t --------- -

ti kolektyvinė vadovybė. ' kurioje klausiate, ar galė-
Paviršium žiūrint, šitie trys suminėti punktai nėra į siu pasijus 24-III kalbėti, 

dideli. Bet pagalvojus apie juos rimčiau, kiekvienas su-j 
tiks, kad jie turi milžiniškos reikšmės ateičiai- 
turint galvoje, kiekvienas supras- -— — 
nes partijos, nežiūrint kur jos bebūtų, turės daryti dide
lius pakeitimus savo veikloje.

Mes tai čia primename tani, kad mūsų skaitytojai 
daugiau apie tai galvotų, kad jiems nebūtų didele stajg- 

*mena busimieji toje ar kitoje šalyje darbininkų judėji-i
me dideli pasikeitimai. ........................ I

ti į Netvarką ir 
mūsų draugijai 
Mūsų nelaimei, 
negalėjo atvykti 
su prakalba. Jis 
šė f 
dien lankausi, 
prieš arti 40 metų.

Kovo 
“Brangus Drauge!

Gavau nuo jūsų atvirutę,

9, 1917

(Gaila, kad negalėsiu (gal 
Juos! kuomet nors vėliau). 24 d. 

kad visos komunisti- kovo būsiu Mass, valstijoj.
Anksčiau parašyt negalė

jau, nes tik vakar galuti- 
; nai. išaiškėjo, kad aš ten tu

rėsiu važiuot.
Draugiškai,

jūsų V. Kapsukas.”

pradėjo

draugas
Bet pirma jų išvykimo mes, 
apskrities komitetas, nuta
rėm ir surengėm jiems iš
leistuves Newarke, Wash
ington Hotely. Jų išleistu
vėse dalyvavo daug to laiko 
veikėjų, kaip tai: Šukys, 
Šaltys, Herman-Purvis, Ka
čiutė ir daug, daug papras
tų buvusių draugų socialis-

Su draugu Kapsuku esu 
dalyvavęs daugely posėdžių 
tais laikais, ir jis man pa
tikdavo, kaip gabus, teisin
gas ir stovintis tiesioj lini
joj, be jokių oportunizmo 
žymių, kaip tūli kiti dideli

Tai ir viskas šiuokart.
Geo. Albinas i »mone-

Dopolin” ir 
Anglijos “Shell Co.” fir
moms.

Naujos perspektyvos aly
tiškių gyvenime atsivėrė 
Lietuvoje atkūrus tarybų 
valdžią. Valstybei pade
dant, miesto darbo žmonės 
pasistatė daugiau kaip 300 
individualinių namų. Mies-j 
to centre įrengtas puikus 
skveras, pastatyti penki pa
minklai, sutvarkytas poil
sio parkas ir miesto sodas. 
Išaugo miesto gyventojų 
skaičius.

. Broliškoms tarybinėms 
respublikoms padedant, A- 
lytuje išsivystė pramonė. 
Smulkios dirbtuvėlės pasi
darė fabrikais. Taip atsi- 

' tiko su dabartine “Ūkma-

L. Gradeckas
Alytaus rajono 
laikraščio “Kom.
rytojus” red.

Roseland, 111

Cimcinnati, Ohio. — Am
algamated Meat Cutters 
and Butchers

’1939 metais fabriko gamy- 
Ibinis pajėgumas padidėjo 6 
kartus.

—Kanifolijos - terpentino
Workmen įmonėlėje, kai aš čia 1937 

unijos konvencija pasisakė • metais ėmiau dirbti, buvo
už suvienijimą su CIO Pac
kinghouse Workers unija. 
Suvienyta organizacija. tu
rės apie 435,000 narių ir 
bus viena iš stambiausių 
unijų šalyje.

vos 15 darbininkų, — pa
sakoja vienas iš seniausių 
to fabriko darbininkų 
Aleksiūnaš. — Visi gamy
bos procesai tada buvo at- 

Į liekami rankomis.
Dabar kanifolijos-terpen- 

tino fabrikas aprūpintas 
naujausia technika, beveik 
visi darbo procesai mecha
nizuoti. Šiuo metu įmonė
je išleidžiama produkcijos 
keliolika kartų daugiau, 
negu tada.

Alytuje, be to, veikia du 
pramonės kombinatai, sta- 

* kontora
u

C0L0MB0. — Ceilono 
premjeras . Bandaranaike 
sako, kad jis nesuranda jo
kių dokumentų, parodan
čių, jog Britanija turi tei
sę palaikyti savo militari
nes bazes šioje šalyje. Bri
tai gi skelbė, kad jie turi 
ceiloniečių pasirašytą suti- tybos - remonto 
kimą; daugverslinė artelė

Atminčiai M. Romanienės

Marijona Romaniėnė, 
landietė, mirė birž. 6 d. Jau 
keli metai kai velionę ligos 
vargino.

Palaidota birželio 9 dieną.
čia noriu pabrėžti kelis ve

lionės atliktus darbus.
Laike Antro pasaulinio ka

ro, kada Lietuva buvo nute- 
riota ir žmonių turtas sunai
kintas, kada įsikūrė Lietuvių 
Komitetas Gelbėjimui Nuken
tėjusių nuo karo, tai Marijo
na iš Roselando veik kasdien 
atvažiuodavo į Bridgeport!) 
taisyti ir pakuoti surinktus 
drabužius pasiuntimui į Lietu
vą nukentėjusiems nuo karo. 
Apart to, ji ir namuose nėrė 
ir siuvo visokius vilnonius dra
bužius tam pačiam reikalui. 
Pas ją virte virė didžiausias 

kad talkininkai su- 
Gelbėji- 

nesi- 
savo

Aprūpinta senatvė

Visuose Vilniaus elektros 
skaitlinių fabriko cechuose gy
vai svarstomas TSRS Ministrų 
Tarybos paskelbtas Valstybi- 

i nių pensijų įstatymo projek
tas. Apie jį pasikalbėjimus^ 
j surengė agitatoriai, projektą • 
(aptaria grupėmis susirinkę 
darbininkai. Vakar pietų per
ti-aukos 
reliuose 
nukrypo 
pinimąsi

—Vargo

metu darbininkų
pasikalbėjimai

apie vyriausybės
darbo žmogumi.

verčiamas, dirbti

bū- 
vėl 
rū-

. I

rose-1 Pradėjau dar prieš 1917 me-

tioškimas, 
muštų fašistinę' ašį. 
mui Lietuvos žmonių ji 
gailėjo nei laiko, nei 
spėkų, nei pinigų.

Nemažiau' tam tikslui 
bavosi ir jos mylimas

• Antanas. Jis kaipo batsiuvys

dar- 
vyras

tus, — pasakojo seniausias 
•fabriko darbuotojas, penkto
jo cecho viršininkas N. Infi- 
movskis. —- šaltkalvio darbas 
man, keturiolikamečiui, buvo 
nelengvas. Kiekvieną minutę 
grėsė pavojus atsidurti už fa
briko vartų. Pašalintiems dar
bininkams buržuazija ne tik 
kad jokių pensijų nemokėjo, 
bet ir už atliktą darbą neat
lygindavo. Tai prisimindamas, 
aš negaliu nesidžiaugti nau
juoju įstatymo projektu. Ne
trukus dėl sveikatos teks ap
leisti fabriką: 
vieneri metai 
dėlto jaučiasi. Bet senatvę 
turėsiu pilnai- aprūpintą.

Koresp.

penkiasdeširr * 
gamyboje

Norintieji pirkti biznį, na. 
mą ar ūkį, pajieskokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

veltui taisė savo kaštais lšii 
tus porų Čeverykų pasiun 
mui j Lietuvą. J. P. |

o ra, -.............-.....................     — ..
Pir- 2 pusi. Laisve (Liberty). Antrad., Birželio (June) 19, DRljf
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( „ JAV Kongresas
‘JAV-bių Kongresas yra 

ganizuotas pagal politines li
nijas. Kongresą sudaro Sena
tas ir Atstovų Rūmai. Juos 
kontroliuoja partija su didžiu
ma narių. Atstovų Rūmų ir 
Senato politinės partijos išren
ka savo pareigūnus, išskiriant 
vice-prezidentą, kuris tuo pa
čiu laiku su prezidentu išren
kamas. Jis turi būti Senato 
pirmininku, bet neturi balso, 
nebent jei balsai pasiskirsto 
lygiomis.

Atstovų Rūmų aukščiausias 
rjireigūnas yra pirmininkas ar 

jykeris”, — partija su di- 
k urna narių jį išrenka. Ne
turėdamas jokių “komiteto 
pareigų”, jis stumia savo par
tijos jstatymdavystės progra
mą. Atstovų Rūmų pirminin
kas yra pirmas iš eilės būti 
prezidentu, jeigu preziden
tas ar vice-prezidentas lieka 
atstatytas iš pareigų arba 
miršta.

Senatas išrenka iš savo na
rių laikinąjį pirmininką (Pre- 
zident Pro Tempore) pirmi
ninkui nesant arba kai pasta- 
rąsis eina JAV-bių preziden
to pareigas. Paprastai jis yra 
pirmininkas svarbaus komite-
to. Į Kiekvienas įsakymas, ųuta-

Rūmai ir Senatas turi di-Irimas ar balsavimas, kuriam 
džiumos ir mažumos lyderius, | gali būti reikalingas Senato ir 
kurie išrinkti pagal “seniority” ! Atstovų Rūmų pritarimas (iš-
Tr partijai loyalumą. Jiems 
padeda Didžiumos ir Mažu
mos “Party Whips’’, kurių 
pareiga yra sušaukti partijos 
narius, kada einama prie bal
savimo. Lyderiai bando pra
vesti įstatymus pagal partijos 
norą.

1 Kadangi kiekvienai sesijai 
pavesta tūkstančiai sumany
mų, daugelis rimtų ir svarbių, 
taip vadinami įstatymdavysti- 
niai komitetai atlieka svarbią 
dalį darbo. Tokių komitetų 
Senatas turi 15 ir Rūmai 19. 
Pa v. Rūmų ir Senato Ginkluo- 

Tarnybų Komitetai. Kada 
komiteto nariai pasilieka Kon
grese ilgesniam laikui, jie pa
sidaro ekspertais, kaip tai mi- 
litarinių reikalu ekspertai, 
taksų, žemdirbystės, ir t. t. 
Kadangi negalima tikėti, kad 
kiekvienas kongresmanas bū
tų apsipažinęs su kiekvienu 
sumanymu, nuo komiteto 
sprendimo priklauso sumany
mo priėmimas ar atmetimas.

Jstatymdavystinis komitetas 
gali patvirtinti sumanymą su 
ar be pakeitimų, arba visai 
nesvarstyti. Daugelis nesvar
bių sumanymų visai nesvars
tomi. Paskutinis Kongresas 
pravedė tik dešimtą dalį visų 
dviejose sesijose pasiūlytų su
manymu. Kiekvienas sumany
mas perduotas tinkamam įsta- 
Jymdavystės komitetui. Rū- 
Ahuose, pirmininkas nutaria 
kuriam komitetui, Senate Se
nato pirmininkas, kuris pa
čiu laiku yra JAV vice
prezidentas. Komitetui užgy- 
rus sumanymą, sekamas žy- 

. gis yra perdavimas Rūmams 
1 ar Senatui, kuriam priklauso.

Jeigu Senatui, tai sumanymas 
svarstomas Senato posėdyje ar 
pravesti ar atmesti. Bet Rūmų 
sumanymai pasiųsti Taisyklių 
Komitetui, kuris gali atidėti 
ar “užmušti” sumanymą ar 
patiekti Rūmų posėdžiui. Su
manymą galima pataisyti Rū- 
nyj ar Senato posėdžiuose 
prieš pravedimą ar galima su
gražinti Komitetui tolesniam 
svarstymui.

jį Vienų Kongreso Rūmų pra
vestas sumanymas siunčiamas 
kitiems Rūmams, bet nesi u n- 
čiamas, jeigu ten yra pana
šus sumanymas. Kartais pa- 
laašūs sumanymai pasiūlomi 
abiejuose Rūmuose pravedi- 
mui administracijos ar parti
jos rekomendacijų. Kiekvie
nas įstatymo sumanymas At
stovų Rūmų ir Senato priim
tas, prieš liekant įstatymu, 
turi būti patiektas JAV pre
zidentui—jei prezidentas su
tiks tai pasirašys, o jei nesu
tiks, tuomet su savo nesutiki
mo paaiškinimu grąžins jį 
Tiems Rūmams, kuriuose jis

or-buvo sumanytasž ir tie Rū
mai ištisą nesutikimo paaiški
nimą įrašys savo darbaraštyje 
ir sumanymą persvarstys.

Jei po tokio persvarstymo, 
tų Rūmų du trečdaliai nuspręs 
tą įstatymo sumanymą priim
ti, šis drauge su nesutikimo 
paaiškinimu siunčiamas ant
riesiems Rūmams, kurie taip 
pat persvarsto, ir jei šių Rū
mų du trečdaliai pritaria, jis 
lieka įstatymu.

Betgi visais tokiais atvejais 
abiejų Rūmų balsavimai bus 
nulemti teigiamais ir neigia
mais balsais, ir už bei prieš 
įstatymo sumanymą balsuo
jančių asmenų pavardės ati
tinkamai surašomos abiejų 
Rūmų darbaraščiuose. Jei 
bent kuris įstatymo sumany
mas nebus prezidento grąžin- 
tas po dešimties dienų (ne-
skaitant sekmadienių), kai 
jam buvo patiektas, tokis su
manymas lieka įstatymu ly
giai taip, tartum jis būtų pre
zidento pasirašytas, nebent 
jei Kongresas dėl posėdžių 
nebuvimo neduoda jam pro
gos grąžinti sumanymą, ku
ris šiuo atveju netampa įs- 
t at.> m u. .

skiriant klausimą apie posė
džių nutraukimą), turi būti 
patiektas JAV prezidentui: ir 
kol įsigalios turi būti pa
tvirtintas, arba jam nepatvir- 

j tinus, turi būti iš naujo pri- 
! imtas Senato ir Atstovų kil
imu dvieju trečdaliu balsais, f • *■ 9

Common Council

Plymouth, Pa.
Plymouth’© pažangiųjų lie

tuvių piknikas, kuris įvyko 
birželio 3 d., puikiai pavyko. 
Dvi dienas prieš pikniką lijo, 
ir tik prieš pat pikniko atida
rymą lietus apsistojo: tačiau 
buvo debesiuotas, vėjuotas ir 
pusėtinai šaltas popietis. O 
tai davė mums susirūpinimo, 
ar piknikas galės įvykti.

Tačiau- apie 2 vai. po pietų, 
žmonės pradėjo rinktis, o 
apie 1 vai. jau gražus būrelis 
svečių buvo. Na, o niūsų 
darbštieji draugai, Margaret 
ir Benis Navickai, kuriems 
padėjo Liutackai, Žilinskai, 
Krutu lienė ir Kazlauskai, far- 
mukės savininkai, dar prieš 
.12 vai. jau triūsėsi, kad su
tvarkius vietą pasitikimu i sve
čių. Didžiuojamės Ir dau
giausia kredito teikiame drau
gams M. ir B. Navickam, nes 
jie visuomet pasišventusiai ir 
teisingai atlieka darbus orga
nizacijų naudai.

štai, kad ir šiam pikniku- 
čiui: M. Navickienė, pati vie
na, pagamino įvalias tinkamų 
valgių svečiams, ir atvežus į 
vietą, pasišventusiai darbavo
si, kad tinkamai aptarnavus 
svečius, žinoma, padedant O. 
Krutu lie ne i ir O Žilinskienei.

I Draugas B. Navickas, kaip 
ir visuomet, nuo pat pradžios 
piknikučio. stojo į darbą, 
kad aptarnavus svečius gėri
mais; ir sunkiai dirbo iki 6- 
tos vai. vakaro. 0 kai gero
kai buvo jau pailsės, tai pats 
drg. Benis paprašė V. Globi- 
čiaus, kuris jį palluosavo va
landėlei. O po trumpo poilsio, 
drg. Benis ir vėl stojo prie 
darbo, ir dirbo iki užbaigos 
mūsų piknikučio.

Taip pat K. Liutackienė, 
kad ir šaltį kentė, vienok pa
dėjo biznio reikalams; o ge
resniam skoniui, ji paaukojo 
dar ir silkių. Taip pat V. 
Kazlauskienė, paaukojo dide
lį sūrį laimėjimu). Aukoto

joms tariame širdingą ačiū, 
I nes tai padidino įeigas spau- 
|dos išlaikymo naudai.

Kaip jau minėjau, dėl to
kio šalto ir nepastovaus oro, 
svečių nebuvo daug, bet Sve
čių numatytam reikalui ir! jų 
nuoširdumui, ir kaip minėjau, 
rengėjų darbštumui, nuošir- 

I dūmui ir teisingumui esant,

I šis nedidelis svečių būrelis 
davė gražaus pelno, pažan
gios spaudos išlaikymo nau
dai.

Abiejų kuopų piknikučio 
pelnas 34 doleriai, padalinti 
sekamai: Laisvės fondui $20 
• r Kultūros Namo naudai $14. 
O čia pat, surinkta aukų Lais
vės fondui ant blankus $49.50, 
tad viso Laisvei bus $69.50.

O tenka girdėti (r apie va 
kokius parengimus: Daug sve
čiu buvo, viskas išleista, kas 
tik svečių priėmimui buvo pri
ruošta, tačiau parengimui už- 

[sibaigus, skaitlines suvedus, 
Į pasirodė netik, kad pelno ne
liko, bet dar trūkumai buvo. 
Na. tai kodėl taip atsitiko,? 
Atsakymas aiškus: Rengėjuo
se nebuvo teisingumo, darbš
tumo nė nuoširdumo,—o tik 
veidmainystė visame kame.

Virš minėtas piknikas, beje, 
skirtingas buvo nuo kitų bu
vusių, nes šiame piknikutyje 
ir pro gramelį turėjome. Ro
dos apie šeštą valandą vaka
re, V. ž. paprašė svečių ra
mybės ir pranešė, kad turėsi
me pasikalbėjimą apie mūsų 
organizacijas ir šio pikniku
čio bei išvažiavimo tikslą.

Pirmas buvo iššauktas pa
kalbėti. Jonas Liutackas, LDS 
60 kuopos pirmininkas, kuris 
ir kalbėjo tos organizacijos 
reikalais. Jis nurodė reikalin
gumą visiems prigulėti į to
kią organizaciją, nes tai or- 

Iganizacija, kuri gyvuoja be
veik visoj Amerikoj; ir kur 
tu tik nuvažiuosi, visur rasi 
draugų ir brolišką susitikimą, 
kur tau suteiks geriausius pa
tarimus ir suves į platesnę pa
žintį su toli gyvenančiais lie
tuviais. žodžiu sakant, kad 
ir už tūkstančio mylių nuva
žiavęs, rasi brolišką pagalbą.

Antru kalbėtoju buvo Vie- 
| nužis. Vienužio kalba buvo 
daug platesnė ir gilesnė, nes 
jis palietė lietuvių, emigraci
ją j šią šalį, jų jaunatvę ir 
veiklą, organizacijų ir savo
sios spaudos išauklėjimą, ir 
iki šių dienų, jau mūsų nuse- 
nėjimo. Gerbiamas kalbėto
jas, sklandžiai nupiešęs mū
sų jaunatvėje atliktus organi
zacinius, kultūrinius, knygų ir 
laikraščių išvystymo darbus, 
pareiškė: Mieli broliai, sese
rys ir visi draugai, priversti 
esame prisipažinti, kad mus 
senatvė laužia, kad mūsų ei
lės smarkiai retėja, vienok 
mes, kurie dar sveiki esame, 
neprivalome atsisakyti nuo 
mūsų jaunystės šventų darbų 
atlikimo, mes turime tuos pra
kilnius darbus tęsti -ir toliau, 
juos turime remti, iki gyvi 
būsime! Ir, kaip jau-minėjau, 
kalbėtojas tęsė, jogei mes 
senstame ir retėjame, o jau
nieji, didžiumoje atsisako mū
sų vietas užimti, tad mūsų 
lietuviškai spaudai didelis pa
vojus gręsia: o manau, jog 
privalome ją išlaikyti taip il
gai, kaip mes galėsime. Taigi 
dabar, kuomet mūsų dienraš
čio Laisvės vajus eina už $15,- 
000 sukėlimą, be kurių Lais
vė kaipo dienraštis negalėtų 
gyvuoti, turime finansiniai 
remti, kiek tik kas išgalime.

Reikia pasakyti, kad drau
gas Vienužis savo trumpoj 
kalboj labai daug pasakė 
apie praeitį, dabartį ir ateitį. 
Vienužio kalba davė pagei
daujamų vaisių. Širdingai dė
kojame' abiems kalbėtojams, 
už pasakytas kalbas.

Buvo manyta iššaukti kal
bėti mūsų organizacijų visus 
veikėjus, bet svečiai pastebė
jo. kad jau trumpas laikas, o 
dar norisi linksmas daineles 
padainuoti. Na, tai prakalbų 
programa, taip ir užsibaigė. 
O svečių dainuškos ir draugiš
ki pasikalbėjimai tik pilnai 
sutemus pasibaigė. O draugas 
Kazlauskus palikome ramy
bėje. Taip pat, rengėjai ir 
svečiai dėkoja draugams Kaz
lauskams už suteiktą tokią 
gražią vietų kę, kur tyrame 
ore turėjome progą gražiai 
praleisti laiką.

Rengėjai bei komisija dėko
ja serantoniečiams, pittstonie- 
čiams ir visiems kitiems, ku
rie parėmė mūsų pirmą vasa-

Mūsų organizacijų, veikėjai 
jau galvoja ir apie kitą vasa
rinį parengimą; kada ir kur, 
bus vėliau pranešta.

Beje, su džiaugsmu jau ga
lime pranešti, jog mūsų ru
deninis parengimas įvyks rug
sėjo (September) 30 d. Turi
me už garbę pranešti, kad 
Richmond Hill, N. Y. artistai 
atvyks su labai juokinga ir pa
mokinančia komedija, “Lap
kus”.

Tad širdingai prašome vi
sos apylinkės lietuvius tą die
ną pasilaikyti liuesą, kad ga
lėtumėte dalyvauti Lietuvių 
Tautiškos Bažnyčios Parapi
jos svetainėje, 206 Parrish 
St., Wilkes-Barre, Pa.

V. ž.

Binghamton, N. Y.
BAIGĖ MOKSLĄ

Artūras Algirdas Šimo-, 
liūnas, sūnus Lujaus ir Ur
šulės, baigė elektrinio inži
nieriaus mokslų. Baigos 

• Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų '
: Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS :
• Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktą Pristatymas. ,
i Jūs dabar galite siųsti per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus

PARCELS TO RUSSIA, Ine
[ Licensed by U. S. S. R.
] 391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y.
; Tel. INgersoll 7-6465, INgersoll 7-7272 <

Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 
įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu. Z

[staiga atdara paprastom dienom nuo 9 iki 6 v. v. |
šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai. j

Sekmadieniais nuo 9 iki 6 v. v. į

2 = PIKNIKAI = 2
Dienraščio LAISVES Paramai

Abu Įvyksta Tą Pačią Dieną—Sekmadienį

LIEPOS 1 JULY
Brooklyno Apylinkėje

NATIONAL HOME & PARK
65-13 38th Ave., Woodside, L. L, N. Y.

(Arti Roosevelt Avenue)

AIDO CHORAS, VAD. M. STENSLER
Duos Gražią Dainų Programą

6 Kavalku Orkestrą <.

PIKNIKO PRADŽIA LMA VAL. POPIET
z MUZIKA NUO 4-TOS VAL. POPIET

Įžanga prie vartų $1.00. 1^ ankstoj perkant bilietą
tik 50c, Įsigykite pikniko bilietą iš anksto.

Abiejuose piknikuose bus patarnaujama publikai valgiais ir gėrimais

Daug svečių bus šiuose piknikuose. Būkite ir jūs viename iš šių sąskrydžių, pasimatykite su svečiais.
Tuom pačiu kartu prisidėsite prie išlaikymo dienraščio.

Nepamirškite, kad abu piknikai įvyksta tą pačią dieną—liepos 1-mą

Bostono zlpylinkėje

Lietuvių Tautiško Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Puikią Dainų Programą Duos 
Chorai ir Mažesnės Grupes

Gera Muzika Šokiams

įžanga 50c Asmeniui

Iš anksto įsigykite bilietą, nes prie iš anksto 
parduodamų bilietų skiriama dovanos.

diplomų gavo birželio 10 d., 
Union College, "Schenecta
dy, N. Y.

Šimoliūnai važiuodami į 
sūnaus mokslų baigos iš- i 
kilmes pakvietė ir mane 
sykiu važiuoti; mus vežė jų 
giminaitės Florencės Žvirb
lytės vyras Walter Ewa- 
nov.

Po visų ceremonijų, tė
vas Šimpliūnas isakė sūnui 
Artūrui, kad nurodytų pui
kų restoranų, kur jis visus 
puikiai pavaišino šauniais 
pietumis. Už tai dėkui Ši- 
moliūnams.

Gaila, kad Alisė šimoliū- 
naitė negalėjo dalyvauti sa
vo brolio kolegijos mokslo 
baigos iškilmėse. Ji dirba 
slauge Jewish Community 
Hospital, Brooklyn, N. Y., 
ir nuo savo pareigų negalė
jo išlikti.

Linkiu Artūrui laimingai j 
naudotis įgytu mokslu. Z.
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AVALON, N. J.
POKILIS........

BIRZELO O Ą 
JUNE-

Sekmadienį, birželio 24 dieną traukiame pas 
Bekampius į Avalon, N. J. Ten Bekampiai lau
kia mūs su puikiais pietais. Jie kviečia ir pra
šo atvažiuoti visus mylinčius linksmai praleisti 
dieną gražiame pajūryje, jų vasariniame re- 
zort-e.
Bekampiai anksčiau buvo suruošę pietus, bet 
pasitaikė blogas oras, nedaug svečių teatvyko. 
Todėl dabar rengia antru kartu ir tikisi susi
laukti daug svečių. Kuriems laikas daleidžia, 
nuvažiuokite šeštadienį- Bekampių rezorte yra 
daug kambarių, nakvynėm patogu.

Pietūs bus duodami 12 vai. dieną
147 13th St., Avalon, N. J.

KELRODIS: Iš New Yorko ir jam artimųjų 
New Jersey miestų važiuokite ROUTE 9 pro šo
ną Atlantic City. Už apie 30 mylių už Atlantic 
City bus AVALON.

Atydžiai tėmykite, kad neiškrypti iš 9-to ke
lio. Laikydamiesi ant 9-to kelio lengvai nuva
žiuosite J Avalon, N. J.

Pas Bekampius galite patogiai praleist vaka- 
cijas, nes čia yra geros jūrų maudynės ir rami 
vieta poilsiui. Pasinaudokite proga.



Miami, Fla Talentinga
Na. tai ir pas mus, Miami, 

jau prasideda vasara. Oras 
labai gražus, tankiau pradeda

menininke
rai. Praeitą žiemą taipgi bu
vo labai graži, nors buvo vė
saus oro keletas dienų, bet

lių taipgi buvo labai daug, te
ko pasimatyti su seniai maty
tais draugais ir pažįstamais. 
Buvo labai malonu pasimaty
ti ir pasikalbėti su draugais 
žebriais iš Cleveland©, Ohio.

• Jau 10 metų prabėgo kaip 
buvom nesimatę. Abudu že- 
briai labai gerai atrodo, ma
žai pasikeitę amžiumi. Taipgi 
žebrių dukrelė su šeima pra
leido apie porą savaičių.

Draugė Sklėrienė irgi iš 
Cleveland, Ohio, buvo čionai 
apie mėnesį laiko.

Suminėsiu tik tuos, 
riais teko susitikti: 
Kriaučiūnas su žmona 
do visą žiemą Miami. 
Kriaučiūnas irgi ne 
bet pilnas energijos 
suomei Kiekvieną

su ku-

K. 
jauniklis, 

kaip ii* vi- 
žiemą vis 
atvažiuo-

Turtingas. įvairus jubiliatės 
gyvenimo ir kūrybos kelias. 
Už jos pečių šešiasdešimt iš
gyventų metų. Keturiasde
šimt iš jų — teatro scenoje. Į 
Ištikro puikus patyrimas: šim
tai spektaklių, dešimtys su
kurtų Įvairių vaidmenų. Nuo 
entuziastingo saviveiklinių vai
dinimų dalyvio jubiliatė išau
go iki įžymaus mūsų profesio
nalinio dramos teatro akto
riaus. šiomis dienomis A. Ku- 
bertavičienei - Vainiūnaitei už 
žymius nuopelnus vystant te
atro meną suteiktas LTSR 
liaudies artisto garbės vardas.

Kubertavičienė-Vainiūnaitč 
gimė 1896 m. gegužės 14 d. 
Odesoje, čia ji augo, mokėsi, 
čia pradėjo kūrybinį gyveni
mą. Besimokydama gimnazi
joje, ji aktyviai, energingai 
dalyvauja moksleivių savivei
kloje ir lietuvių kolonijos vai
dinimuose. Jau nuo 191I m. 
jubiliatė vaidina lietuviškos 
draugijos viešuose spektak
liuose, vaidina su pasisekimu, 
pajunta čia tikrąjį savo pa
šaukimą dirbti scenoje. Bai
gusi gimnaziją 1915 m. A. Ku- 
bertavičienė - Vainiūnaitė mo
kosi Odesos Močhlovo vardo 
teatrinėje mokykloje. Atkak
lumas, pasišventimas teatro 
menui lydi visą tolesnį jubi
liatės gyvenimą. 1918 m., su
žinojusi, kad Vilnių 
ma dramos studija, 
niūnaitė su 
Vilnių,

A.' Vai- 
motina atvyksta i 

kur priimama į studi
ją ir tampa J. Vaičkaus vado
vaujamo skrajojančio teatro 
trupės narys. 1918 m. tarybų 
valdžios dekretu lietuviškas 
teatras, kurio branduolį suda
lo J. Vaičkaus skrajojantis 
teatras, gauna buvusio Pohu-

kaip! liaukos teatro patalpas (da
bar Valst. akad. operos ir ba
leto teatras). Teatro kolek
tyvas, kurio tarpe yra ir ju
biliatė, dirba su užsidegimu, 
kupinas kūrybinių užmojų. 
Juos nutraukia pilsudskinių 
okupantų įsiveržimas į Vilnių, 
ir nuo 1919 m. gegužės mėne
sio trupė persikelia į Kauną. 
1920 m. pabaigoje A. Vainiū
naitė dalyvauja pirmame na
cionalinio profesionalinio dra
mos teatro spektaklyje — Zu- 
dermano “Joninėse”. Nuo to 
laiko ji sukuria dešimtis įvai
riausių vaidmenų, jų tarpi? 
eilę tokių, kuriuos ji. atlieka, 
galima sakyti, dešimtis metų. 
Tai. pavyzdžiui, ypač ryškus, 
c h a r a k t e r i n gas R a u d o n a u s k i e- 
nės vaidmuo S. Čiurlionienės 
“Pinigėliuose” (1921 m.), tai 
ledi Milford Šilerio tragedijo
je “Klasta ir meilė”, kurį ji 
vaidina daugiau kaip trisde
šimt metų, tai pagaliau Elvy
ra Moljero “Tartiufe”.

A. Kubertavičienei - Vainiū
naitei, kaip retai kuriai akto
rei, teko suvaidinti labai daug 
įvairių grovienių, aristokračių,

tokių gyvenimo pastatų, kad buržuazinių poniučių vaidme- 
tiesiog netinkami gyventi; tu-1 
retų būt nugriauti ir nauji 
pastatyti. Tokiuose sulūžu
siuose gramozduose tankiau
sia gyvena žmonės su didelė
mis šeimomis, sunkaus darbo 
žmonės, kurie auklėja kūdi
kius. Augantiems kūdikiams 
reikalinga tinkami namai, nes 
tos šeimos, tie auganti vaikai 
yra šalies būdavote jai, bet 
taip nėra, kaip turėtų būti!..

Koresp.

ėionai šaltus žiemos mėnesius, 
taipgi kas metai vis daugiau 
atvažiuoja ant nuolatinio ap
sigyvenimo. Jau dauguma bū
na čionai apskritus metus. įsi
gyja gražius namus ir links
mai laiką leidžia, kvėpuoda
mi gražų, tyrą orą.

Tai kalbant tik apie lietu
vius, kuriuos žinom, kad dau
giau apsigyveno, o kiek mes 
jų nežinom ! Abelnai iš vi
sų tautų daug privažiuoja į 
trumpą laiką. Jau dabar ne
daro skirtumo—žiema ar va
sara, žmonių pilnos, gatvės 
mieste. Taipgi ant kelių ma
šinų daugybė, pereit negali
ma.

Į trumpą laiką M Tam i pa
darė didelį progresą,
padaugėjimu gyventojų, taip 
pat visas pagerinimas 
Daugybė naujų biznio pasta
tų, taipgi kelius taiso, plati
na didžiąsias gatves. Kur bu
vo tuštumos, priaugę visokių 
brudų, tai dabar išbūdavota 
gražiausi miestukai. Abelnai, 
Miami mieste, kur buvo seni 
pastatai, tai tuos senus , gra- 
mozdus nugriauna ir jų vie
ton pastato naujus, moder
niškus. Kitus pertaiso pagal 
naujausios mados. Su viso
kiais moderniškais įrengimais. 
Suprantama, pagerinimai au
ga—miestas auga ir taksos 
auga. Na, bet jeigu norim ci
vilizuotai gyventi, tai pinigai 
kainuoja. Na, o prie tam dar 
ir visokis graftas. Jeigu pi
nigai nebūtų mėtomi ten kur 
nereikia, o panaudojami,, kur 
reikia, tai tada kitas klausi
mas! Nereikėtų gyventojams 
mokėt bereikalingų taksų.

Ne tik Miami, bet abelnai

auga.

ja atsilikus, o ypatingai gy
venamųjų pastatų klausime. 
Tas yra po visą šalį. Randasi

nu. Aktorė čia sugebėjo at
skleisti jų moralinį banalumą, 

I smukimą, perteikti vidaus pa
saulio tuštumą ir išsigimimą.

šviesiuose
Juose aktorė 
nuošird ūmo, it- 

moralinj

pažymu-

Iš geismo sales
Praėjusi ketvirtadieni teisė-

teisinimą septynių 
vadų komunistų, 
teisiami po Smith

Sprendimas 
la tebesitęsia.

argumentus už iš- 
darbininkų 

kurie 
Aktu.

yra

bus vėliau.
Advokatai 

teisėjas juos iš-
|)ra-

teisintų.

kalbėjo už Trachtenbergą ir 
už George Blake Charney. Jis 
sakė, jog* nė vienas valdžios 
liudytojas neparodė. kad 
Trachtenbergas su tais teisia
maisiais būtu galėjęs privesti

Gi Gharney visu to teismo lai
ku tebuvo paminėtas tik. > 8 
kartus ir tai m1 ryšium su ko
kiu nors jam kaltinimu, o tik 
tai, kad jis buvo komunistų

Levy atžymėjo tą faktą, 
kad prieš juos liudijo valdžios 
a p m o k a m i a s m < • n y s.

Kalifornietis žymus advo
katas Vincent Il.allinan kalbė
jo už Marion Bachrach. Jis 
sakė, kad liudytojai visiškai 
nieko neparodė, kuo remian
tis galėtų teismas iškelti bent

Auto nelaimėse už
mušimai tebedaugėja

Albanijos praneša. kad
Yorko valstijoje autonio-

kokį jai kaltinimą. Valdžios 
liudytojai penketą kartų mi- 
nėjo jos vardą, bet tik tokio
je padėtyje, kokioje jokiu 
būdu negalima jos įjungti į 
kokį nors suokalbį.

Apginantysis Fred M. Fine 
ir William Norman advoka
tas John McKim Minton sakė, 
jog valdžios liudytojai visuo
se savo ilguose pasakojimuose 
neparodė, kad kaltinamieji 
būtų skaitę savo siekiu “su-

Mieste yra bent 20 
vaikams pavjingy 
ravy be sargybos

proletariat© diktatūrą”.

M in ton argumentavo, 
nėra pagrindo Finą ir 
maną kaltinti ir 
spręsti. Sakė, 
pats turėtų juos

Profesorius R.

d žiūrei
Nor
by 1 ą

išteisinti.
W. France 

sake, kad ir prieš Sid Šteiną 
parodymai tėra “menkučiai;” 
kad turėtų būti paties teisėjo 
galioje nuosprendį išnešti.

Wash ingtono
Charles T. Duncan 
argumentavo už
Jackson, Jr., sakydamas, kad 
prokuroro liudytojų pasakoji
mai nesudaro bylos prieš 
Jacksoną. ,

advokatas 
panašiai 

lamos E.

Rep

Daug jaunų žmonių 
gauna diplomus

Miestą vos Hunter kolegijos 
1,653 studentai baigė mokslą

bilių nelaimėse užmušimai per | ir gavo diplomus, 
pirmąjį šių metų ketvirti 
smarkiai paaugo, palyginus su 
1955 metais. 
179 žmonės.

Šiemet užmušta 
arba. 15 procen- 

negu pernai.

apie-saugumą dar nėrabos 
davusios teigiamų

Dentistai protestuoja 
prieš mokslininkus

Kalba Dr. Taub, iš Jamai- 
j cos, Dental Society of New 
I York pirmininkas, dentistas.

| yra didžiai nepasitenkinę 
Mokslų Akademijos moksli
ninkų padarytomis išvadomis 
apie radiaciją ir jos pavojų. 
Kam tie mokslininkai, girdi, 
sa\o raporte ir atradimuose 
pamini dentistus ir dentisteri-

Toks mokslininkų išsireiški-

tistai protestuoja prieš 
mokslininkus.

(ten
tuos

DU MILIJONAI DOLERIU 
TIK UŽ LOTĄ

Pepsi-Cola kompanija už
mokėjo du milijonus dolerių 
už namą po num. 500 Park 
Ave Namas bus nugriautas ir 
jo vieton pastatytos kompani
jos patalpos. O tai reiškia, 
kad tiek kompanijai kaštavo 
tiktai lotas.

WAPPy HOFA&S 
FOR.
FOSTER
chilwH

išimtinai merginos fr moterys. 
City College baigė mokslą 2,- 
671 studentas.

Katalikiškojo Forham uni
versiteto 1,347 studentai tapo 
diplomuotais.

Baigę kolegijas ir universi
tetus jauni žmonės renkasi 
profesijos tolimesniam studi
javimui. Daugelis nori tapti 
mokytojais, kiti inžinieriais, 
dar kiti gydytojais, žurnalis
tais ir 1.1. Bet tik dalis .jų tu
rės ištekliaus pasiekimui 
pašaukimo.

Praves tyrinėjimą

savo

andCommission on Race 
Housing pasimojo plač 
tirti ne tik New Yorke, bet ir 
visoje šalyje rasinę diskrimi
naciją. Ypatingo dėmesio bū
sią kreipiama i diskriminaciją 
prieš negrus, puertorikiečius, 
azijiečius ir kitus. Komisijos 
darbą finansuoja Fund for 
the Republic. Šį fondą labai 
kritikuoja visokio plauko 
akcionieriai.

ROCKAWAY FĖRAS

Brooklyn© vyriausio 
teisėjas Schwartzwald 
Transit Autoritetui imti 
centų fėrą už kelionę 
didmiesčio ir 
z. orto, 
bylą.

re-

teismo 
leido 

po 30 
tarp

Rockaway re- 
Pilicčiai buvo užvedę 

Reikalavo, kad fėras 
būtų tik 15 centų, kaip kad
yra važinėjimui mieste.

Harriman vėl įnirtusiai 
puolė “raudonuosius ’

Gubernatorius TIarrimanas 
kalbėjo Liberalų partijos su
ruoštame bankete trečiadienį. 
Jis dar kartą pasmerkė “Že
nevos dvasią” ir primetė repu- 
blikonams “prekiavimą su 
raudonaisiais”. Jis, matyt, no
rėtų, kad tarptautiniai san
tykiai dar daugiau įsitemptų.

Skylienės V. 
(1931 m.), 

ryškiai ir įsi- 
tie, kas yra

0

-THANKS TOVOUR 
iWiWnoH

greater M FUND

▼ei naują skaitytoją? Jei ne,

veikėjų paveiks- 
įdeda gil 
įsijautimo, 

žmonių
grožį ir skaistumą.

Iš ryškiu to meno aktorės 
kūrybinių laimėjimų

įtinąs tokių vaidmenų sukūri-
■mas, kaip Karalienės Šilerio 
“Don Karlos”, 
Krėvės “žente” 
Jie sukurti taip 
menančiai, kad
juos matęs, iki šiol gyvai pri
simena. 1941 m. sukurtas 
Apolionijos vaidmuo Vienuo
lio “Dauboje” priklauso prie 
ryškiųjų aktorės kūrybinių lai
mėjimų.

TEATRUOSE
Cameo teatre šią 

vaitę bus rodomi 
garsūs tarybiniai 
“Alexander Nevsky,’ 
“Shors”.

vieną sa- 
senesnieji

filmai
ir

4 puaL Laisvė (Liberty). Antrad., Birželio (June) 19, 1956

PARDAVIMAI
Parduodamo daug įvairių 

daiktų - Toiletų sėdynių, 
nių prosų, prosinimui lentų, 
stalą su krėslais; 
tinkamas iš lauko. Visai naujas 
Carpenters working bench ir geras 
elektros pjūklas, taipgi daugelį kito
kių hardware smulkmenų. Viskas 
labai prieinama kaina. Galite pa
prastais vakarais iki 9 vai. vak. 
Šešt. ir sekm. ištisą dieną. Va
žiuokite BMT Brighton Beach trau
kiniu, išlipkite ant Kings Highway 
stoties. Geo. Lltwlii, 1814 K. 19th 
St., Brooklyn, N. Y, (116-117)

vartoti) 
elektri- 

virtuvės 
stiklines duris, 

Visai

Vieškeliui rave žuvusių 
šių vaikų kaimynai praėjusį 
ketvirtadienį tebebuvo užimti 
daugeriopais veiksmais. Vie
ni darbavosi rinkime paramos 
nukentėjusioms šeimoms. O 
kiti veikė užtikrinti, kad dau
giau tokių skriaudų neįvyktų.

Mrs. Barbara Rauch, gy
venanti 335 S. 2nd St., vieti- 

i nes pradinės mokyklos 10-o- 
s.ios Tėvų sąjungos preziden
tė, sakė, jog “Cave-in komite
tas” jau turi apie tūkstantinę. 
Aukų gaunama ir iš toliau, 
nors vietiniai, aišku, sudėjo 
daugiausia.

Vietos prekybininkų orga
nizacija davė $500, o kitus 
5 šimtus surinko einant po na- 

Jei liktų nuo laidojimo 
padalins toms šeimoms.

dauguma yra bied-

mus.

kad

se-

sudaro (daugumo- 
moterys, motinos.

Ul.

Komitetą
je) jaunos
Tai jos ir tuos darbus nudir
bo, ir pikietus ėjo, ir pas 
valdininkus delegacijas siun-

Viena delegacija buvo nu
vykusi pas trafiko komisijo- 
nierių Wiley reikalauti srities 
vaikams apsaugos pavojinguo
se trafiko punktuose. Apraiz- 
gius sritį ekspresiniais keliais, 
pavojingų vietų čia daug.

Ką daryti su neklauža 
domis mokiniais?

Tai labai senas klausimas 
visose mūsų mokyklose. Yra 
mokinių, kurie protiniai taip 
neišsivystę, jog juos sunku ko 
nors išmokinti. Yra vaikų, ku
rie taip “išdykę”, jog su jais

Ką su tokiais mokiniais dary-

1 jiems padėti?
Tai vis klausimai, Į kuriuos 

atsakymo seniai ieško moky
tojai ir mokyklų vedėjai. Tuo 
klausimu 
Schoo1 
on. šita 
pė siūlo 

žemo

Great Neck, N. Y.
Marcinkevičienę laidos 

birželio 19-ą dieną
Augenija (Agnes) Marcin

kevičienė mirė birželio 15-ą, 
staiga. Laidos 19-ą dieną. Iš
lydės 10 valandą ryto iš Flied- 
ner Funeral Home, 190 Mid
dle Neck Road, į tas pačias 
kapines, kuriose prieš porą 
savaičių buvo palaidotas jos 
vyras, velionis Frank Marcin
kevičius.

Marcinkevičienė tik prieš 
porą savaičių buvo sugrįžusi 
iš Seffner Floridos, parlydėjo 
savo mirusį vyrą.

Reiškiame užuojautą jos 
nums William ir Stanley, 
kitiems jos artimiesiems.

NEW YORK g ------------- ------ ---- -
HELP WANTED FEMAl^

Registruota slaugė ar praktiška 
slaugė reikalinga pilnam laikui Rug- 

I piūčio ir Rugsėjo mėnesiais; mažas 
I malonus patarnaujantis Institutas 
I motinoms ir kūdikiams, priemiesty

je. Skambinkite tarp 9 ir 5 v.
WAtkins 9-4960

(117-123)

sū-
ir

REGISTRUOTOS SLAUGES
Privatiškos pareigos. Geros dir- 

bančiom sąlygos. Telegrafuokite, 
šaukite ar kreipkitės pas:

KATHARINE BILTZ
Bucks County Nurses Registry 

225 N. Pine St., Langhorne, Pa.
SKyllne 7-2312

(114-117)
______,

Moteriške. Prie pataisymų. Pat 
J usi prie geresnės rūšies suk nei

Gera alga, nuolhtinis darbas.
ROSE LAIKEN

2261 Broadway, N. Y. C.
TR. 7-3296

(116 118)

Svečiai iš daugybės 
kraštu

Slaugių Tvarkytoja. Naktimis. 5 
dienų savaitė. 40 vai. .savaite. 11 
vai .vak. iki 7 vai. ryto. Gera al
ga. Maža privatiška ligoninė. Šau
kite Supt. 9-5.

AS. 4-8100
* (116-122)

Pirmadienį čionai prasidė
jo pasaulinis suvažiavimas 

I World Confederation for 
I

Physical Therapy. Suvažia
vo delegatai iš 32 kraštų. Tai 
mokslo vyrai ir moterys. Jie 
tarsis apie geriausias meto
das, kaip galima užsilaikymu 
ir mankšta daugelį kūno ne
galavimų 
daugiausia 
žinojimo
ra pistų praktikos ir patyrimo.

Operavhno Rūmo Tvarkytoja.
Pirm, iki penki., 5 dienos. 

40 valandų savaitė.
Alga bus mokama pagal gabumą. 

Kreipkitės pas Supt.
AS. 4-8100

(116-122)

SLAUGES

pagydyti. Svečiai 
bandys pasisemti 

iš amerikiečių the-

Registruotos ir laisniuotos praktiš
kos slaugės, N. Y. Alga - $200' 
Praktiškai slaugei. $270 Registruo
tai slaugei. Su patyrimu ir galin
čios dirbi i operavimo rūme ii’ prie 
Oftalmolgy. 9 E. 91st St. Hospital, 
N. Y. C.

(118-124)

Išleido $100,000 
ieškojimui $10,000!

Yra toks posakys: “Penny 
wise and pound foolish”. Kaip 
tik, atrodo, šis posakys ati
tinka valdžios pastangoms iš- 
kolektuoti iš buvusio miesto 
majoro William O’Dwycrio 
$10,000 nesumokėtų taksų. 
Tyrinėjimas O’Dwyeriu šei
mos finansų ii* primosimas by-

HELP WANTED-MALE

ELECTRICIAN

1-mos rūšies- Mechanikas
Prie Įtaisymo Violų Namuose 

Nuolatinis darbas
TO. 7-2870—WA. 3-6373

(116-119)

VATIKANAS.— Indone
zijos prezidentas Sukamo 
lankėsi pas popiežių. Po
piežius jo prašė leisti krik
ščioniškiems misionieriams 
laisvai darbuotis toje moz- 

ir High lemų respublikoje. Šiandien

Stali<rrius. 2-ros rūšies vyras, jau
nas. Galintis prikabinti duris ir
įtaisyti stalčius, etc., prie naujų 
kandų. Turintis bent, kiek jrankKį. 
Ideališko daibo sąlygos. Alga ne
nustatyta. TRANSORIENT, 25-16 
50th St., Woodside.

(116-122)

Principais Associati- 
mokyklų vedėjų gru- 
sekamus žygius: 
protinio kal’bro mo

kinius reikia leisti 
mokyklas, čia jie

i amatines 
gali būti

Neklaužadas, su 
galima susirokuoti, 
šalinti iš klasių. Jiems 
būti steigiama specialė 
kykla, kur jie negalės 
kenkti normališkiems 
kams mokintis.

Indonezijoje randasi 
apie 1,000000 katalikų.

tik

IŠTINO KELIAI
Birželio 13 ir 14 kai kurie 

didmiesčio kelių ruožai buvo 
uždaryti kelio grindiniui išti-

kuriais ne- mis nuo karščio.
pa- tu r su truk imu, įvyko ant ] li

tu r i
mo- 
pa- 

vai-

reikia
Iškilimų, ki-

Kepėjas. Kepėjo pagclbininkas. 
Taipgi patyręs kepėjas prie stalo. 

Darbas Rockaway. 
Alga nenustatyta.

Skambinkite CO. 6-1331. 1—1 p. m.

(116-122)

REIKALINGI
PAGRINDINIAI VYRAI 

Patyrę budavotojai ir pagelbininkai 
Kreipkitės prisiruošę darbui 

7:15 A. M.
TIH1 FERRIGNO 

FOUNDATION COMPANY 
1800 Park St., Hartford, Conn. 

AD. 3-6273.
(111-117)

688 PUSKVORTĖS KRAUJO
Praėjusį penktadienį New 

Yorke Raudonasis Kryžius su
rinko 
kraujo. Tai buvo viena iš ge
riausių 
Kryžius sako, 
kalavimas toks didelis miesto 
ligoninėse, jog jo niekados 
nėra perdaug.

net 688 puskvorčių

terboro Parkway, Belt Park
way, taipgi kai kur ir už
miestyje.

Prie rakandų užbaigimo. Patyręs 
vyras. Mokantis visą darbą, gar 
lint is viską prižiūrėti. Gera pro.* 
ga, liberališkos apdraudos. J. M. 
A. Decor. ED. 4-1420. 417 Union
Ave., Westbury, L. I.

(115-121)
PRANEŠIMAI

BROCKTON, MASS.
Piknikas. Lietuvių Taut. Namo 

Parke, Winter St., ant Keswick 
Rd. Įvyks birželio 17 d., 1 vai. die
ną. Kurie nevažiuosite j 7-tos ap
skrities pikniką, Lawrence, tai 
prašome dalyvauti vietos piknike.

I Apšvietos Klubas.
Potsienė ir T. Kaminskienė.

Reng. Kom. (115-116)
Raudonasis ?,cng‘a. Motaųdienu.

b-

kad kraujo rei-

n. JACOBSON 
HARDWARE

Geležiniai tavorai, maliava, dar
žininkystės įrankiai. Apt. namų 
įrankiai. Elektros ir Plumbing 
įrankiai. Grindų smėliavimas ir 
poliravimas. Išnuomojame tinka

mas mašinas.
8003—Sth Avė., B’klyn 

SU. 8-9510

TAI DIDELIS PATYRIMAS FILMOSE!
WILLIAM HOLDEN ** DEBORAH KERR

Filmoję

THE PROUD AND THE PROFANE
Su THELMA RITTER ir DEWEYM ARTIN. Parašyta ir 

režisuota George Seaton’o, Pagaminta Wm, Perlberg’o.
Paramount Filmą Per Vistavision. Dabar rodoma

ASTOR Theatre, Broadway & 45th St.

«MMK

M.

NEW HAVEN, CONN.
Tėvu Diena, birželio 17 d. 

kurie klausėte per laiškus kas 
vietos, tai pranešame, kad bus vi
siems, tik pribūkite laiku, nes pie
tūs bus lygiai 1' vai. dieną. Gaspa- 
doriai ir gaspadinės visi dirba, kad 
priimti svečius. Važiuodami klaus
kite l<?lio Jones Hill Rd., čia prie 
naujos mokyklos, pasisukite apie 
200 pūdų ir tuoj Indian Grove Park.

J. S. K.
(115-117)

Tie 
link

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUTAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

Business Opportunity
_____________________ a —.   —-  _____________ __ ——

Ideal for couple. Groc. - Delicates
sen. Yorkville area. 6 days. Good 
income, low rent. Asking $6,500. 
Buy direct from owner, lock stock 
& barrel. 319 E. 93 St., Tr. 6-5057.
' <115-121)

Rakandų Apmušlnėjimo biznis. It
ališka porai. Pirkimui ar išn/j- 
mavimui. Įsteigta 15 m. Tavoras, 
mašinerija viskas ant vietos. Sa
vininkas gali būti jūsų pardaviau! 
$3,000. Biznis beveik užtikrintas, 
pirkite tiesiai nuo sav. 376 Atlantic / 
Avė., B’klyn. (115-121)

REAL ESTATE

Hempsted, West. Užimama liepos 
1 d. Turime parduoti, tinkamą st-u- 
bą šeimai su 3-4-5-6 vaikais. Aįti 
St. Thomas parapijos, 4 rniegrūrgfųį, 
1V2 von'ios. Valgymo rūmas, ga
lionas, virtuvė. 6 minutės iki ge
ležinkelio stoties; divonai, indams 
plauti mašina. Vieni tik pirkėjai 
tesikreipia. 287 Colony St.

iVanhoe 1-7417
(118-121)

Sugedusių elektros laidų už
kurtas gaisras prie Avenue U 
Brooklyne sužalojo 8 krautu
ves, apgadino kitas. Nuost£ 
lių būsią apie $100,000. Ken 
gaisragesiai buvo pridusę dū-A» 
mais. £




