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. KRISLAI
Lietuvos jaunimas.
Kultūriškas gyvenimas.

Rašo R. Mizara

ši mėnesį 
ta mok siu

jaunu.

Susirūpinimas Washinetone

Pineaii reikalavo 
baicji šaltą karąL V

Svečias Šepilovas stebėjo 
didį karinį paradą Egipte

Spekuliacijos Vakaruose

Tito išvyko namo 
sustos BukarešteKairas. — Tarybų Sąjun

gos užsienio reikalų minis- 
į i tras Šepilovas stebėjo dide- 

Ii karini paradą Kaire. Jis LA J Lt JU U, CV • V V •! — • i
i oficialiuose ra^osi ant tribūnos prie pat

pirktų tankų ir orlaivių.
Apart pačio Egipto, pa

rade dalyvavo kariniai da
liniai ir iš kitų šalių, ku
rie specialiai tam tikslui 
buvo atsiųsti į Kairą. Pra
žygiavo batalijonas iš Jor
dano legijono, junginys iš. 
Sudano, Libano kalniečių- 
pašliužininkų (ski) batali
jonas, Saudi-Arabijos ke
lios kuopos ir t. t. Taipgi 
dalyvavo junginys iš taip 
vadinamos Palestinos armi
jos, tai yra, iš Palestinos 
arabų tremtinių kareivių.

Maskva. — Jugoslavijos 
prezidentas Tito, Kardelij 
ir kiti jugoslavų vadai 
traukiniu išvyko namo. 
Juos palydėti į stotį atvy
ko visa tarybinė vadovybė 
su Chruščiovu ir Bulgani- 
nu priešakyje.

Dieną prieš išvykimą, 
kaip tai jau pranešta, Tito 
pasirašė du dokumentus, 
kuriuose Jugoslavijos ir 
Tarybų Sąjungos valdžios 
bei Komunistų partijos pa
sižada bendradarbiauti.

Spekuliacijos Vakaruose
Vakaruose, ypatingai 

Washingtone, labai daug 
spekuliuojama apie tai, ko-

kia dabar yra Jugoslavijos 
padėtis. Bendrame komu
nikate, kurį išleido abi val
džios, Jugoslavija ir TSRS 
išreiškia identiškas nuomo
nes visais svarbiais pasau
liniais klausimais. Bendra
me partijų komunikate pa
brėžiami bendri marksiz
mo-leninizmo principai.

Iš to atrodytų, sako eks
pertai Vakaruose, kad Ju
goslavija vėl yra socialisti
nio (tarybinio) bloko nare. 
Bet komunikatuose taipgi 
pabrėžiamas savaimingu
mas, kritikos teisės ir t. t. 
Iš to daroma išvada, akd 
santykiai tarp Jugoslavijos 
ir TSRS dar nėra tokie 
tamprūs, kaip tarp TSRS ir 
Liaudies demokratijų. Bet 
kiti nurodo, kad gali būti, 
jog dabar savaimingumas 
ir kritikos teisė egzistuoja 
ne vien tarp TSRS ir Ju
goslavijos, bet irsantykiuo
se su Lenkija, Čekoslovaki
ja ir t. t.

Tarybų Sąjunga padova
nojo Titui dvimotorinį Iliu- 
šino tipo orlaivį, taipgi du 
Kubanės lenktyninius žir
gus.

Washingtonas. — Valsty
bės. departmente daugiau
sia susirūpinimo sukėlė fak-

' Washingtonas. — Fran- 
: _ . ; cuzijos socialistinis uzsie- 

' gz‘l-ni,lal- j nj0 reikalų ministras Chris- 
I tian Pineau laikė pasitari- 

•! mus su Dullest! ir taipgi ap
lankė ligoninėje prezidentą 
Eisenhoweri. Ketvirtadienį 
jis išskrido namo.

Washingtone bendrai, ir 
ypatingai ratelyje aplink 
Dulles ą, viešpatauja ne
menkas susirūpinimas ir 
nepasitenkinimas. Mat, Pi
neau išreikštos nuomonės 

’ susiveda prie vieno patari
mo: reikia baigti šaltąjį ka- 

1 j ra. Kalboje laikraštininkų 
' klubo pietuose Pineau atvi- 

’ rai sakė, kad Amerika “tu- 
’ I retų padaryti bandymą ir

arba baigs milijonai1 
gabiu žmonių vi-1

universitetus.
Vasarą dauguma baigusių

jų mokyklas eis dirbti tokius 
ar kitokius darbus.

* *
■k u gaunamą

tančins egzaminus Lietuvos 
vidurinėse mokyklose (gi m

tai ir mokytojai klausia tuos, 
kurie baigia vidurines mokyk-

K uo
Ką darysite a 

manote užsiimti? Ben-Gurionas
ivo

iuki ir patiesiu 
darbus dirbti...

Lietuvoje, mat.

gimtąjį ko- 
žemės ūkio

Mar 
trūkumų, kurių daug esti dėl 
kažkurių kolūkiečių neprity
rimo kolektyviniame darbe.

Dėl to į žemės ūkį Lietuvos 
miestas šiandien kreipia rim
čiausio dėmesio. Vyksta i kai

mo kslą 
žinias 

;tei i)' 
e 11 i i

stengtis geriau sugyventi 
su Tarybų Sąjunga.” 
slepiama nei ________
komunikatuose, kad Pineau 
ir Dulles nerado bendros 
kalbos, nors sakoma, kad 
“pasiektas geresnis tarpu
savis susipratimas.”

New Yorko “Times” 
montuoja, kad Dulles 
sinešė labai šaltai į Pineau 
pasiūlymus. Manoma, kad 
Pineau kelionė Washingto- 
nan išryškino, jog Francū- 
zija laipsniškai siekia tap
ti “tiltu” tarpu Rytų ir Va
karų, kaip tai Pineau išsi
reiškė, kai praeitą mėnesį I 
lankėsi Maskvoje. j

Washingtonas. — Fran
cūzijos užsienio reikalų 
ministras Pineau sakė sek. 
Dullesui, kad Francūzija 
nori Amerikos pagalbos 
kovoje prieš arabiškus na
cionalistus Alžyre ir kitur 
Šiaurės Afrikoje. Bet dau
giau negu pagalbos, sakė 
jis, Francūzija, tai yra, val
džia, nori 
pratimo, 
rimo.”

ko- 
at-

Amerikos “su- 
simpatijos, prita-

rną net nors Amerikos
francūzų naudoja-

pritaikytų 
gyvulinio t

* * * 
Daugely Lietuvos 

žmonės iš viensėdžių 
vo sodybas į kaimus. Dauge
ly vietų 1.......... ......... . ..........
mūrinius 
mus. V 
elektrinių jėgainių, 
apšviestų kaimą.

Tarp 1956 
.* ko, dar 500 

bus apšviesti 
Palaipsniui 

t u vos kampelis naudosis elek
tros jėga ir šviesa. 

* * *
Tikrai kultūringai Lietu- 

, vos kolūkiečiai gyvens, kai jų 
namuose bus • medinės grin
dys, kai jų namus švies elekt
ra, kai jie turės moderniškas 
pirtis, kai kiekviename kolū
ky bus gražios salės su biblio
tekomis, kai bus pravesti mo
derniški k e 1 i a i susisieki
mams, kai kiekvieno kolūkie- 

t io namus lankys dienraščiai 
ir žurnalai, kai jie savo na
muose turės radijo ir televizi
jos priimtuvus.

Bet tai pasiekti jie negalės

isjiavo seimo 
pasitikėjimą

Jeruzalė. — Premjeras 
patiekė Izraelio parlamen
tui savo naują programą. 
Po to, kai Šaretas pasitrau
kė iš užsienio reikalu mi
nisterijos, pats Ben-Gurio- 
nas vadovaus užsienio poli
tikai, nors ne jis, o G. Ma- ! Mat, 
yerson tapo ministru. Ben- j ginklai 
Guriomis sakė, kad jis lai-imi Prieš arabus, Washing- 
kysis “kairesnės” politikos'tonas diplomatiniais sume- 
link arabu. L

Paskui Ben-Gurionas pra- 
į šė parlamento balsuoti, ar 

pasitiki juomi. 20 deputa-
kolūkiečiai statosi tų, komunistai ii kai kiuie 
gyvenamuosius na-
daugiau

1960

kairieji socialistai bei vie- 
statoma nas kitas kraštutiniai deši- 
ad jos nūs deputatas balsavo prieš, 

• bet 65 deputatai, visos cen
tristinės partijos, įskaitant 
socialdemokratus, jam iš
reiškė pasitikėjimą.

---------------- /—
DRAMATURGAS MIL
LER

metu, sa-

kiekvienas Lie-

New
turgas 
mis

I Marilyn Monroe.

Lietuvos vyriausybė, Lie
tuvos spauda, Lietuvos moks
lininkai ir visuomenininkai 
šiandien ir bando kaimui pa- 

kad jis juo greičiau tą 
pa-

VES MARILYN 
MONROE

Yorkas. — Drama- 
Arthur Miller šio-

dienomis ves aktorę 
. Tai tre

čios jos vedybos. Ji pir
mu kartu ištekėjo turėda
ma 1G metų, antru kartu 
keleri metai atgal už spor
tininko Joe DiMaggio.

Milleris, “The Crucible” 
ir kitų pažangių veikalų 
autorius, neseniai norėjo 
vykti Europon, bet negavo 
pasporto. Valdžia sako, kad 
jis turi “komunistinę pra
eiti.”

timais oficiališkai nepri
taria francūzams šiaurės 
Afrikoje. Kai kurie fran- 
cūzai net įtaria, kad Ame
rika mielai matytų francū- 
zus ištrenktus iš Afrikos, 
kad pati užimtų tą vietą, 
panašiai, kaip amerikiečiai 
faktinai užėmė vietą Pieti
niame Vietname.

Nicosia. — Dar vienas 
apdegintas britų kareivis 
mirė. Tokiu būdu miško 
gaisre, sukeltame kovoje 
prieš partizanus, jau žuvo 
20 britų.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Nasserio, Egipto premjero, 
kaip vyriausias užsienių 
svečias.

Parade dalyvavo 20 di- 
didžiulių tarybinių Stalino 
vardo tankų, kelios eska
drilės tarybinių MIG orlai
viu, tankai iš Čekoslovaki- 
jos, sunkvežimiai, sunkios 
kanuolės. Taipgi buvo Bri
tanijoje ir Francūzijoje

Teisėjas Kanfmanas atmetė 
Morton Sobello apeliaciją

New Yorkas.—Federalinis 
teisėjas Irving R. Kauf- 
manas, kuris apie ketveri 
metai atgal nuteisė mirti 
Rosenbergus, dabar atmetė 
Mortono Sobello apeliaciją. 
Kaip yra žinoma, Sobell to
je pačioje byloje buvo nu
teistas 30 metų kalėjimo.

Apie Sobello nekaltybę 
neseniai pasisakė tokie pa
saulinio garso žmonės, kaip 
Britanijos filosofas Bert
rand Russell ir Francūzijos

filosofas Jean-Paul Sartre.
Apeliacijoje buvo nuro

dyta, kad nuo bylos laiko 
iškilo labai daug naujų įro
dymų, kad Rosenbergų-So- 
bello byloje prasilenkta su 
teisingumu. Bet teisėjas 
Kaufmanas sako, kad tie 
visi įrodymai menki.

Sobello advokatai sako 
kad jie tęs kova
vę, kreipsis į aukštesnes 
teismines įstaigas.

Trys galvočiai 
tarėsi* bet jie 
nieko nenutare

f

io lais-

Trybtma Ludu perspausdino 
Togliačio aštrų straipsnį

rų Europos komunistiniuo
se leidiniuose, bet “Trybu- 
na Ludu” yra pirmas laik
raštis socialistiniame blo
ke, kuris tą straipsnį per-

t 'ėti,
4kultūrinio gyvenimo lygi 
siektų.

Ir jis tai pasieks!
* * *

•L Vilkelio - Bijūno eilėraš- 
č i ų rinkinys — “Gyvenimo 
Sūkuriai’ ’—j a u a ts p a u s dint as.

Knyga atiduota rišyklai ir ji 
neužilgo bus. gatava.

Knygą leidžia Lietuvių 
^:io Sąjunga.

♦ * *
r Teko girdėti, jog kitas 
b sų senas rašytojas mierija sa-

Pekingas. — Į Šanchajų 
atplaukė tarybinis kreise
ris “Dimitri Požarski” ir 
du naikintuvai.

Me-

mū-

vo eilėraščius išleisti prenu
meratos keliu-. Apie tai bus 
paskelbta vėliau.

* ♦
Girdėjau, kad 

memuarų knyga
ir dabartis’’ — taipgi spar
čiai spausdinama.

Smagu!

♦
L. Prūseikos
— “Praeitis

New Yorkas. <— Iš Vene- 
zuelos atvyko trys aviaci
jos ekspertai, kurie tyrinės 
priežastis didelės oro nelai
mės, kurioje žuvo 72 asme
nys. Jau nėra abejonės, kad 
visi žuvo. Bet kol kas tik 
keliolika lavonu rasta van
denyje. Abejojama, ar bus 
galima visus surasti.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija paleido iš kalėjimo 19,- 
000 politinių ir kitokių ka
liniu. c

Washingtonas. — Ameri
kos aviacijos galva genero
las Nathan Twiningas iš
skrido Maskvon, kur jis da
lyvaus tarybinėje aviacijos 
dienoje kaip stebėtojas.

Brandenburgas. — Sovie
tai pradėjo su ceremonijo
mis ištraukti savo karines 
pajėgas iš Rytų Vokietijos.

Palmiro Togliatti straipsnį 
iš “Unitos.” Tai yra straips
nis, kuriame Togliatti sta
to visą eilę aštrių klausimų 
Chruščiovui ir kitiems Ta
rybų Sąjungos vadams.

Togliatti nori žinoti, kuo
mi tarybiniai vadai gali iš
aiškinti savo ir partijos ro
lę Stalino nusikaltimų ir 
klaidų metu, kodėl visa kal
tė suverčiama ant mirusio 
Stalino, kodėl likusieji, ku
rie taipgi stovėjo prie vai
ro, nesiima atsakomybės.

Šis straipsnis tapo per
spausdintas kelios dienos 
atgal beveik visuose Vaka-

Varšuva.—Lenkijos Jung
tinės darbininkų partijos 
(komunistų) organas “Try- 
buna Ludu” perspausdino 
Italijos komunistų vado

I spausdino.
Tuo tarpu Londono “Dai

ly Workeris” perspausdino 
iš New Yorko “Daily Work- 
erio” rašytojo Howardo 
Fasto straipsnį, kuriame 
jis nuo dabar bus “griež
tas Sovietų kritikas.” Fast 
sako: būti Sovietų drau
gu nereiškia, kad reikia at
sisakyti kritikos. Jis rem
siąs, kas gera toje socialis
tinėje šalyje, kritikuosiąs, 
kas jam atrodys bloga.

Tuomi, sako jis, jis dau
giau padės Sovietams, ne
gu aklu pritarimu viskam, 
kas ten dedasi.

Bostonui ir apylinkei
DĖL MOTERŲ STALO 
LAISVES PIKNIKE

Jau nedaug laiko beliko 
iki didžiojo dienraščio Lais
vės pikniko, kuris įvyks lie
pos (July) 1 d., Lietuvių 
Tautiško Namo parke, Mon
tello, Mass.

Šiemet Laisvės pikniko 
rengimo komitetas paliko 
mums, bostonietėms, rūpin
tis moterų stalo paruošimo 
reikalais. Tad mes prašo
me visos plačiosios apylin
kės kolonijų moterų talkos, 
kad jos pagelbėtų mums 
priruošti moterų stalą ir 
padėtų aptarnauti publiką 
prie jo.

Be jūsų, draugės, pagal-

bos, nebus įmanoma atlikti 
tą didžiulį darbą.

Žinome iš,prityrimo, kokią 
svarbą turi Laisvės pikni
ke moterų stalas. Jis pa
vaišina labai daug svečių 
skaniais, pačių draugių na
mie gamintais valgiais, dar 
šiltais, tebegaruoja n č i a i s 
kugeliais, babkomis, pyra
gais, pyragaičiais, " kum
piais, kilbasais ir kitokiais 
skanumynais.

O tie skanieji draugių 
ūkininkių sūriai — jų nie
kad nėra perdaug! Be jū
sų, draugės • farmerkos, 
skaniųjų sūrių moterų sta
las nebūtų pilnai vaišingas.

Taipgi prašome ir drau-

Paryžius. — Taip vadina
mieji “Trys galvočiai,” ku
riuos NATO išrinko, kad 
jie sugalvotų naujus, būdus 
kaip stiprinti tą NATO, lai
kė savo pirmą pasitarimą. 
Tie trys yra Kanados, Ita
lijos ir Norvegijos užsienio 
reikalų ministrai Pearso- 
nas, Gaetano ir Lange.

Ta trijų galvočių specia- t kad žukovag brgžg
.jog TSRS ir Jugoslavija eis 

1 kartu “taikoje ir kare.” Ti
to nieko žodiniai neatsakė 
Žukovui, bet koresponden
tai sako, kad jis po to pa
reiškimo spaudė Žukovo 
ranką, lyg pritardamas.

Senate McCarthy reika
lauja, kad bet kokia para
ma Jugoslavijai tuojau bū
tu nutraukta, c

Bukareštas..—Čia laukia
ma Tito ir kitų Jugoslavi
jos vadų, kurie čia sustos 
pakelėje namo iš Maskvos. 
Pranešama, kad rumunai 
rengiasi sutikti jugoslavus 
iškilmingai ir draugiškai.

liška taryba sukurta tam, 
kad ji bandytų “atgaivinti 
ir atnaujinti bei atjauninti 
NATO.” Gali būti, kad 
NATO gaus ir ekonomines, 
ne vien karines pareigas. 
Bet po pirmo pasitarimo vi
si trys ministrai pripažino, 
kad jie dar nieko nepajėgė 
nusitarti. “Mes tariamės 
apie tai, apie ką tartis, tad 
dar anksti kalbėti apie nu
tarimus, jeigu priimti, kad 
mes prie nutarimų galime 
prieiti,” sakė vienas tary
bos sekretorius.

Deli. — Reakcinių tibete- 
nų ' pabėgėlių grupė Indijo
je, jos tarpe Dalai Lamos 
brolis, įteikė prem. Neh- 
rui peticiją, kurioje skun
džiasi, kad “Kinija perse
kioja Tibetą.”

Paskutiniu laiku Indijoje 
plinta žinios, kad banditai 
ir kai kurie reakciniai vie
nuolynų (lamasaerijū) vir
šininkai Tibete stato gink
luotą pasipriešinimą liau
dies valdžiai.

Darbo unijų 
kovos lauke

gus paremti moterų stalą, 
jei ne su kepsniu, tai dole
riu kitu, nes tai graži pa
rama.

Kaip kas metai, taip ir 
šiemet mes tikimės iš jūsų 
gražios ir nuoširdžios para
mos, kuri mūsų dienraščiui 
yra labiausiai reikalinga.

Iki pasimatymo liepos 1 d. 
Laisvės piknike gražiajame 
Lietuvių Tautiško Namo 
parko pušyne, Montello, 
Mass.!

Už moterų stalo paruoši
mo komitetą,

H. Thomas

New Yorkas. — Plieno 
darbininkų unija atnaujino 
derybas su trim didžiosiom 
kompanijom.

Denveris. — Dvi vario 
kompanijos, Anaconda ir 
American Smelting & Re
fining Co., pasirašė kon
traktą su pažangiečių va
dovaujama Mine-Mill unija. 
Darbininkai išsikovojo 10 
centų daugiau per valandą.

Washingtonas. — Valdžia 
sako, kad apie trečdalis 
amerikiečių, kurie Korėjoje 
buvo papuolę belaisvėn, vie
nokiu ar kitokiu būdu ben
dradarbiavo su komunis- • 
tais.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šilčiau

*
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MARION BACHRACH IŠTEISINTA
SEPTYNIŲ KOMUNISTŲ veikėjų teismas, vyks

tąs federaliniame teisme New Yorke, įėjo į naują fazę, 
šie veikėjai, kaip žinia, kaltinami nusižengimu Smitho 
Aktui.

Kai valdžia baigė išstatyti savo liudininkus, teisėjas 
Bick, pašalinęs iš teismo salės džiūrę, leido teisiamųjų 
advokatams daryti sumanymus, ką jie mano apie visą 
reikalą. Advokatai siūlė, kad teismas išmestų visą bylą, 
kad jis išteisintų teisiamuosius, kadangi prieš juos ne
buvo nieko konkretaus pasakyta, nebuvo jokių konkre
čių kaltinimų, įrodančių jų nusižengimą, prirodyta.

Teisėjas Bick (praėjusį pirmadienį) išteisino vieną 
teisiamųjų—Mrs. Marion Bach rath, o kitus šešis paliko 
d žiūrei spręsti.

Išteisindamas Mrs. Bachrach, teisėjas sakė, kad 
prieš ją valdžia neišstatė jokių “apčiuopiamų” apkalti
nimų.

Gerai, Mrs. Bachrach yra nekalta ir yra laisva. Bet
gi ji tai seniau sakė^ kad ji nėra kalta. Mrs. Bachrach 
buvo sunkiai susirgusi: jai buvo padaryta operacija dėl 
vėžio ligos. Ji, kai]) matome, pavojingai sirgo. Na, ir 
nepaisant to, valdžia dėjo visas pastangas tą sergančią 
moteriškę teisti, tarytum ji būtų kokia kriminaliste!

Dabar teisman džiūrė sugrąžinta ir, kaip sakėme, 
teismas tęsiamas. Dabar likusieji šeši teisiamieji patys 
liudys ir statys savo liudininkus parodymui, kad jie yra 
nekalti, kad jie nieko blogo mūsų šalies žmonėms neat
liko ir negalvojo atlikti.

Pirmuoju liudininku (praėjusį antradienį) išstojo 
teisiamasis George Blake Charney.

Kas jis? Jis 51 metų amžiaus vyras, profesijos ad
vokatas. Jis baigė Pennsylvanijos Universitetą, taipgi 
mokėsi Harvardo Universitete. Jis įstojo į Jungtinių 
Valstijų Komunistų partiją 1933 metais. Jis veikė, dir
bo daugelyje miestų.

Charney pajuokė tuos, kurie prieš jį melagingai liu
dijo, sakydami, būk jis agitavęs už prievartos naudoji
mą Amerikos valdžiai nuversti. Jis griežtai atmetė vie
no šnipo liudijimą, būk iis sakęs, kad Amerikon “greit 
ateis revoliucija.”

Šiuos žodžius rašant, Mr. Charney dar tebėra liu
dininko suole.

EČIPTE
TAI, KAS VYKSTA Egipte, turi reikšmės ne tik 

paties Egipto žmonėms, o ir visam arabiškam’ pasauliui, 
ir visam pasauliui.

Egiptas—viena iš seniausių šalių pasauly, viena iš 
seniausių civilizacijų pasauly. Tai šalis su ilga, įdomia 
praeitimi.

Bet ne apie jo senovę čia tenka tarti kelis žodžius, 
o apie naujovę, apie modernųjį Egiptą, šių dienų Egiptą.

Štai tik šiomis dienomis Egiptas šventė ypatingą 
šventę. Jis šventė visišką išsilaisvinimą nuo imperia
listų viešpatavimo.

Per 74 metus britai viešpatavo Egipte; jie ten turė
jo savo ginkluotųjų jėgų dalinius saugojimui Suezo ka
nalo. Daug kraujo egiptiečiai praliejo bekovodami prieš 
britus už visišką savo šalies laisvę.

Bekovodami prieš svetimuosius okupantus, egiptie
čiai buvo pamiršę, kad jie, jei nori sėkmingai kovoti, 
privalo pirmiausiai padaryti tvarką savo tarpe, išvalyti 
savo kraštą "nuo elemento, kuris kliudo jiems kovoti už 
visišką nepriklausomybę.

Jie pamatė, kad karalius Fa rūkas, tasai laidokiškas 
karalius, užsiimdinėjąs tik latravimu, turi būti išvytas 
iš Egipto žemės. Ir jie tai pdarė: karaliui Farukui jie 
“davė saktį.”

t Po to prasidėjo jų griežtesnė ir ryškesnė kova prieš 
britus.

NA, IR ŠIOMIS DIENOMIS egiptiečiai, kaip sakė
me, minėjo savo visišką išsilaisvinimą nuo imperialistų.

Įdomiausias dalykas, tačiau, glūdi tame: Į šį minė
jimą egiptiečiai oficialiai pakvietė Tar. Sąjungą, kad ji 
prisiųstų savo patį žymiausią savo valdžios pareigūną 
ceremonijose dalyvauti!

Jie pakvietė pačią tvirčiausią socialistinę valstybę 
būti liudininku jų reiškiamo džiaugsmo.

Tarybų Sąjunga pasiuntė ten savo naują užsienio 
reikalų ministrą Dmitrį šepilovą. Jis buvo patsai žy
miausias svečias tose egiptiečių džiaugsmo demonstra
cijose.

Atrodo lyg pasaka, bet tai ne pasaka, o šių diedų ti
krovė! Tai parodymas, kur link Egiptas linksta.

BET NEREIKIA manyti, kad Egiptas šiandien jau 
pilnai atsistojo ant tvirtų kojų. Daug ko tenjdar trūks
ta. Milijonai žmonių dar tebegyvena didžiuliame skur
de. Šalis be pramonės. Na, o neturint savos pramonės, 
nėra lengva žmonių gyvenimo lygį pakelti į aukštesnį 
laipsnį.

Atrodo, kad egiptiečiai ieškos broliškos talkos so-

Lygiai neša savo vande
nis žilasis Nemunas. Pus
antro kilometro nuo Kau
no priemiesčio Petrašiūnų, 

i upė, suskilusi į dvi šakas, 
skalauja nedidelę salą. Ar
timoj ateity Nemuną kiek 
aukščiau šios salos perkirs 
galinga užtvanka su dau
gybe hidroelektrinių įren- j 
girnų. Čia bus didžiausia 
Pabaltijy Kauno hidroelek
trinė.

Kam teko būti panemu
nės miškuose prieš pusę 
metų, dabar šiąs vietas 
sunkiai beatpažins. Kelias
dešimt hektarų plotą uži
ma hidroelektrinės staty
bos aikštelė. Statytojai bai
gė statyti naftos bazę, san
dėlių patalpas, lentpiūvę, 
armatūriniu darbu aikšte
les ir kitus objektus. Spar
čiais tempais statomi ga
ražas, siurblinė, mechani
nės dirbtuvės.

Auga hidrostatytojų gy
venvietė. Nuo Petrašiūnų 
pakraščio iki statybos ga
mybinės bazės išaugo nau
jos gatvės kontūrai. Da
bar čia vienu metu stato
ma 11 gyvenamųjų namų, 
vaikų lopšelis, mokykla.

Palyginti per trumpą lai
ka nuveikta nemaža. Šitai 
padaryti /statytojai įstengė 
su turtingos technikos pa
galba. Iš įvairių šalies 
miestų čia gauta ekskava
torių, buldozerių, skrepe- 
rių, bokštinių, automobili
nių ir garo kranų, savivar
čių sunkvežimių, gaterių, 
įvairių staklių ir įrengimų.

...Karjere, žvilgėdamas 
j šviesiai mėlynais dažais, 
1 stovi naujau ekskavatorius. 
1 Pro kabinos duris matyti 
I pasilenkusi prie valdymo 
Įpulto figūra — tai marinis
tas Jonas Tugaudis. Grioz
diška, iš pažiūros nepaslan
ki mašina nepaprastai pa
klusni mažiausiam ekska- 
vatorininko judesiui. Tu
gaudis statyboje garsus: 
jis sumažino darbų ciklą.

Tugaudžio padėjėju dirba 
jo žmona Elena. Jie turi 
nemažą stažą, dirbdami 
prie ekskavatoriaus. Sta
tybos objektuose jie dirba 
septintus metus. Savo dar
bo veiklą jie pradėjo Šiau
liuose. Paskui pareiškė no- Į 
rą. dalyvauti Volgos-Dono 
kanalo statyboje, o į Kau
ną atvažiavo iš Stalingrado 
hidroelektrinės - statybos.

—Mums, statybininkams, 
darbo visur užtenka, — di
džiuodamasis sako J. Tu- 

- gaudis,—Kad tik noro bū- 
jtų...

Meistriškai dirba skrepe- 
rininkas Adolfas Pūras. Iš
naudodamas agregatą pil-1 
nu pajėgumu, jis kasdien į 
nuplauna ir pakelia apie 
140 kubinių metrų grunto. 
Tai—dukart daugiau,, negu 
numatyta užduotyje. Me
chanizatoriaus darbas ge
rai apmokamas. .Vidutiniš
kai jis kas mėnesį uždirba 
1,700 iki 2,000 rublių.

Netoli statybos rajono 
yra Adolfo Pūro gimtasis 
kaimas. Iš ten, iš Kaišia- 
dorių rajono, dažnai atva
žiuoja pas jį pasisvečiuoti 
tėvas — kolūkio arklinin
kas Jurgis Pūras. Jaukia
me bute po vakarienės tė
vas ir sūnus šnekučiuojasi 
iki vėlyvo vakaro. Kalbasi 
jie apie viską. Ir kas kartą

prie progos senasis arkli-
ninkas, rodydamas į elek
tros lemputę, sako sūnui:

—Kad taip mums į kol
ūkį šitą dalykėlį! Jis ne 
tik namus apšviestų, bet ir 
darbą palengvintų . Staty
kit, sūneli, greičiau elek
trinę. ..

Noras padaryti mūsų gy
venimą gražesnį padvigubi
na ne tik Adolfo Pūro, bet 
ir daugybės kitų statybi
ninkų jėgas. Savo darbo 
žygiais garsi Zigmo Beru- 
lio vadovaujama dailidžių 
brigada . 35 savo gyvenimo 
metus paskyrė jis dailidės 
darbui. Keletą pastarųjų 
metų jis dirbo brigadinin
ku miesto remonto-štatybos 
kontoroje. Čia jis, sąžinin
gai dirbdamas, nusipelnė 
ne vieną premiją ir padėką.

Kai buvo pradėta hidro
elektrinės statyba, senasis 
meistras atėjo į kadrų sky
rių: v

—Noriu į statybą važiuo
ti. Pamainą sau paruošiau. 
O hidroelektrinei taipogi 
patyrę meistrai reikalingi.

Kad ir labai įkalbinėjo jį 
pasilikti, Bėrutis užsispyręs 
teigė savo nusistatymą ir 
išvyko į statybą.

Įvairi yra Berulio briga
dos sudėtis. Greta Miko 
K a r m e 1 a v j č i aus, Grigo 
Kuzmicko ir kitų dailidžių, 
turinčių 20-30 metų stažą, 1 
joje dirba jaunimas, atėjęs 
į statybą be specialybės. 
Zigmas Šalna pirmomis die
nomis nemokėjo net laikyti 
rankose įrankio. Dabar jis 
atlieka sudėtingus darbus. 
Didelis yra čia brigadinin- 
ninko nuopelnas, nes jis iš-! 
mokė jaunuolį dirbti.

Į statybą atvažiavo žmo
nių iš įvairiausių šalies ra
jonų. ‘ Dailidė S. G. Kožev- 
nikovas atvažiavo iš Belo- 
rečenskajos HES statybos. 
Meistras G. S. Panca ir 
ekskavatorininkas V. I. Ti
ta ren ko dalyvavo statant 
Dubosarų hidroel e k t r i n ę 
pietuose, ir Kniažegubskos 
HES — Šiaurėje. Iš Kuiby- 
ševo ir Narvos hidroelek
trinių statybos atvažiavo 
šoferis M. S. Fazovas ir 
meistras P. S. Starcevas. 
Šimtai statybininkų atvyko 
čionai iš Lietuvos kaimų ir 
miestų. O kiek dar reika
linga žmonių! Ant staty
bos valdybos durų kaba 
skelbimas su ilgu statybai 
reikalingų specialybių sąra
šu.

. .Kai sutemsta, staty
bos aikštelę nušviečia šim
tų žiburių šviesa. Nei die
ną, nei naktį nesiliauja dar
bas statyboje. .

S. Venckūnas , |

TRIJŲ MOTINA SLAUGĖ 
PAŠAUTA

Rikers Island pataisos na
mų slaugė ir motina trijų vai
kų Mrs. L. Nbia pašauta ir 
smarkiai sužeista. Sulaikytas 
namų sargas Tirelli. Jis sako, 
kad nelaimė K įvyko netyčia.

-------------------------------- —-.-.u,

UNIJŲ VADAI ĮKALTINTI
Grand jury išnešė apkalti

nimus prieš E. Kessler ir M. 
Mendel, unijų vadus. Jie kal
tinami raketierizme. Jie palei
sti po $2,500 kiekvienas ir 
laukia teismo. Jeigu pasirody
tų kaltais, Jie gali gauti ketu
ris metus kalėjimo ir po 
$2,000 finansinės bausmės.

cialistiniuose kraštuose, nes tik ten talką jie gali gauti.
Netenka nė sakyti, jog visa tai kapitalistiniam pa

sauliui labai nepatinka, bet jis nieko negalės padalyti su
laikymui egiptiečių nuo pasimoto tikslo.

Istorija ir informacija
----------------------------— Rašo D. M. šolomskas —------------ -------------

SUKAKO 15-KA METŲ
Šiemet birželio 22 dieną 

sukako penkiolika metų 
nuo Hitlerio ir jo sėbrų pa- 
salingo užpuolimo ant Ta
rybų Sąjungos, tai yra, ir 
Tarybų Lietuvos. Tai buvo 
įvykis, kuris sukrėtė pasau
lį. Vieni tame įvykyje ma
tė būsimus reakcijos laimė
jimus, — sunaikinimą dar
bininkiškos santvarkos Ta
rybų Sąjungoje; kiti, jų 
tarpe ir “Laisvė,” numatė 
ilgas ir sunkias kovas, bet 
laimėjimą darbininkiško pa
saulio. Užtenka prisimin
ti Amerikoje lietuvių laik
raštiją — klerikalai, tauti
ninkai, socialistai džiaugėsi 
spėliodami greitas nacių 
pergales. “Laisvė,” “Vil
nis” numatė hitlerizmo ga
lą. Mes buvome teisingi.

Diplomatija ir budrumas
Geras ir gabus diploma

tas, tai nereiškia, kad jis 
y j’a teisingas žmogus. Di
plomatija, tai lošis, ir tas 
yra geresnis, gabesnis, ku
ris dabartinėje gadynėje 
moka savo šalies ir klasės 
reikalus geriau apginti, sa
vo priešininką apvilti.

Kiekvienai diplomatas ži
no, ko jis nori, bet jo ga
bumas bus tame — ant kiek 
jis supras, atspės, numatys 
savo priešininko siekius. 
Čia ir pasireiškia diploma
to gabumai. Kapitalistiniai 
diplomatai nemylėjo Molo
tovo, nes sako, kad nei jo 
pasiekimai, nei numatomi 
pralaimėjimai nepakeitė jo 
elgesio, veido išraiškos, bal
so, judesių; tai “šalto veido 
ir elgesio diplomatas.”

1789 metais Francijoje 
revoliucijos laimėjimas, nu
vertimas karaliaus, vėliau 
nukirtimas jam ir jo arti
miems galvos—iššaukė tais 
laikais monarchistinio pa
saulio u ž p u o 1 i m u s ant 
Francijos, kad sunaikinti 
revoliuciją.

Rusijoje pabaigoje 1917 
metų liaudies 4amiėjimas 
iššaukė kapitalistinio pa
saulio pastangas sunaikin
ti tarybinę santvarką. Per 
ketverius metus rusų reak
cininkai ir aštuoniolika už
sienio kapitalistinių valsty
bių vedė prieš tarybinę san
tvarką karą. Tarybinė san
tvarka laimėjo. .

Tada prasidėjo eilės me
tų diplomatijos, kenkimo 
ir suokalbių laikotarpis. 
Kenkė suokalbininkai iš vi
daus ; daryta užpuolimų 
bandymai iš lauko pusės. 
1929 metais užpuolimas 
Mandžiurijoje kinų reakci
ninkų, jų užnugaryje 
Čiang Kai - šėkas. 1938 m. 
japonų imperialistų užpuo
limas Zaoziornaja srityje. 
1939 metais japonų užpuo
limas ir trijų mėnesių be 
karo paskelbimo karas 
Mongolijoje, ir daugelis ki
tų.

Išaugus Vokietijoje na
cių galiai, su užsienio kapi
talizmo pagalba, susidarius 
orieš Tarybų Sąjungą Vo
kietijos, Italijos, Japonijos 
suokalbiui (Prieškominter- 
no paktas), visas kapitalis
tinis pasaulis džiaugėsi ir 
diplomatai trynė .delnus, 
kad jau dabar vokiečiai, 
italai, jų talkininkai iš va
karų, o japonai iš rytų — 
užpuls Sovietų šalį ir ją nu
kariaus. Jeigu kas pamiršo 
laikotarpį tarpe 1931 ir pa
baigos 1939 metų, tai jis 
pamiršo, kokiame pasauly
je gyveno. •

Prasidėjo mirtinas diplo
matinis lošis. Tarybų Są

jungos diplomatai, numaty
dami fašistinį užpuolimą, 
siūlė sudaryti susitarimus, 
sąjungas, kad bet kokį už
puoliką suvaldyti. Jų visi 
pasiūlymai, kaip ir dabar 
siūlymai mažinti apsigink
lavimą, buvo atmesti. Ban
dymai Tarybų Sąjungos su
sitarti su Anglija ir Fran- 
cija bendram \ apsigynimui 
nebuvo pasiekti. Net toks 
Tarybų Sąjungos nedrau
gas, bet žymus anglų diplo
matas Lloyd George rašė: 
“Nesusitarta, kad Nevile 
Chamberlain, Halifax ir 
John Simon (tų laikų An
glijos valdomai—DMŠ), ne
nori jokio susitarimo su 
Rusija.”

Tada įvyko 1939 metų 
tarpe Tarybų Sąjungos ir 
hitlerinės Vokietijos neka- 
riavimo sutartis. Hitleri
ninkai ėjo prie tos sutar
ties todėl, kad jie norėjo 
pirma nukariauti silpnes
nes kapitalistines šalis, o 
jau paskui atsisukti prieš 
Tarybų Sąjungą; Tarybii 
Sąjunga darė sutartį, kad 
tas suteikė jai progą nu
stumti karą toliau ir geriau 
pasiruošti apsigynimui ir 
užpuoliko sunaikinimui.

Pamename, kiek tada bu
vo kapitalistiniame pasau
lyje pikto puolimo ant Ta
rybų Sąjungos, kam ji pasi-
rašė tą sutartį. Gi tuo m 
pat kartu Anglija, Franci- 
ja, Lenkija turėjo su Hit
leriu tokias pat sutartis. 
1938 m. “demokratai” iš
vadavę čechoslovakiją, ben
drai Anglija, Italija, Fran- 
cija ir Vokietija pasirašė 
pareiškimą, kuriame tarp 
kitko sakė:

»

“Mes žiūrime į... pasi
rašytą susitarimą, kaip... 
į mūsų norą daugiau nie
kuomet nekariauti”... Bet 
tuojau jų tarpe prasidėjo 
karas. Hitleris buvo geriau 
pasiruošęs ir su pagalba iš
davikų buvo laimėtojas.

Dabar yra kaltinimų bu
vusiam tų laikų Tarybų Są
jungos vadui Stalinui, kad 
jis nebuvo užtektinai bu
drus, kad nepakankamai 
pasiruošta priešo atrėmi
mui. Man nerūpi jį teisin
ti, neigi kryžiavoti. Saky
siu, kad dabar kaltinimus 
daryti yra daug lengviau, 
negu tais laikais buvo vai
ruoti Tarybų Sąjungos lai
vą, apsuptą priešų iš visų 
pusių. Sakysiu, kad mes 
esame dar perdaug arti 
įvykių, kad padaryti teisin
gą išvadą. Tas bus pada
ryta ateityje, kada atšaliu 
galvos tų, kurie Staliną die
vino, ir galvos tų, kurie 
spjaudydami į jo lavoną pa
tys nori užkopti ant garbės 
altoriaus.

Mano tyrimai rodo, kad 
Tarybų Sąjunga, kuri dar 
nebuvo baigus Trečiojo 
penkmečio, negalėjo tiek 
ginklų pagaminti, kiek Hit
leris, ’ turėdamas savo ran
kose visos Europos indus
triją ir jau du kartus tiek 
gyventojų, kaip Tarybų Są
junga. Reikia atminti ir 
tai, kad ir iš Amerikos jis 
ir jo sėbrai gavo pirkti ko 
tik norėjo. Tam naudojo 
“neutrališkų” šalių vėlia
vą. Šveicarija, kuri prie 
jokių jūrų, neprieina, kuri 
niekados pirmiau neturėjo 
prekybos laivų, gi 1940 me
tais ji jau turėjo apie 100 
tokių laivų, kurie kursavo 
tarpe Amerikos ir Hitlerio 
okupuotų Francijoje prie
plaukų, kurie gabeno Hitle-

riui reikmenis. Ir tada “de
mokratijos” gelbėtojai “ne- 1 
suprato,” kad tai buvo vo
kiečių prekybos laivynas.

Sakoma, kad daugelis 
perbėgusių vokiečių į Ta
rybų pusę įspėjo apie na
cių ruošiamą užpuolimą 
net ir ponas Churchillas t; 
darė. Bet “nepaklausyta.’ 
Bet perbėgėlių buvo ir pi) 
ma, kurie neva bėgo nu 
reakcijos. Daugelis atbė 
davo net turėdami mėlym 
ant savo kūno, o vėliaun

(Tąsa 3-čiam pusi. J

MARGUMYNAI
JAV-ėse kiekvieneriais 

metais padaroma suvirs 
200,000 aborcijų, tai yra, 
sunaikinama nėščių moterų 
vos tik užsimezgęs vaisius 
ysčiuje. Tai daugiau su
naikinama žmonių gyvybių 
negu japonų Hiroshimoje 
amerikiečių numesta ato
minė bomba praeito karo 
metu.

Taip pasakė profesorius 
H. Bowman iš Columbia,^ 
Mo., kolegijos vedėjas šei
mų santykių skyriaus.

26-ių metų amž. farmer- 
ka netoli Maiville, Tenn., 
neseniai pagimdė ketvirtą 
porą dvynukų.

JAV kiekvieneriais me
tais užgimsta 140,000 kūdi
kių iš netekėjusių motinų.

55 procentai jaunų moti
nu esančios nuo 13 iki 16 
metų. O 25 nuošimčiai nuo 
16 iki 25 metų amžiaus.

Taip priparodo statisti
komis “Išganymo armi
jos” majore Miss Jane 
Wrieden. 

• • •
Palestinoje musulmonai *' 

nevedę vyrai prašo val
džios, kad ji įstatymais nu
statytų pigesnes ir pasto
vias kainas pirkimui sau 
pačių, žmonų. Dabar mer
ginų kainos tokios aukštos, 
kad daugelis musulmonų 
senbernių nebeišgali sumo
kėti merginų tėvams $280. 
Jie nusiskundžia, kad da
bartiniais laikais kainos 
pakilo 18%, taigi, daug 
brangiau, negu kada nors 
buvo.

A
Atjaunijimas seno žmo

gaus kūno su harmonų pa
galba sukelia vėžio ligą.

Seni vyrai, arba moterys, 
kurie^ daug hormonų nau
doja lytiškam pasitenkini
mui, gauna vėžio ligą kau
luose arba lytiškose dalyse.

Taip raportuoja Ameri
kos vėžio draugija.

Bet atsiliepė į tą raportą 
daugelis žymių gydytojų, 
užginčydami, kad tai netie
sa. Ir dėl to iškilo diskx* 
sijos. ’f.

• • •
,JAV mergaičių lytiškas 

subrendimas į moteris pra- z 
sideda nuo 11-os metų ir - 
pasiekia pilną subrendimą 
14-ais metais.

O berniukų lytiškas., su-* 
brendimas prasideda nu 
12 metų ir pilnai išsivyį r 
į vyrus 15-ais metais.

Taip rašo medikališkam 
žurnale daktaras O. Ed
wards.

Beveik kiekvienas senas 
žmogus turi trumpesnį kva
pą negun jaunu ‘ būdamas 
turėjo. Tas įvyksta nuo 
įvairių plaučiuose pakaitų. *

Progresas
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K. VAIRAS RAČKAUSKAS

r Iš Salomėjos Nėries užrašu
(Pabaiga)

Tu rašai, kad nuo minčių 
'L tau skausta galva. Tu nori 

mane aplankyti, kad aš už- 
dėčiau savo gaivinančių 

| ranką tau ant karštos kak- 
J tos. O gal tikrai stebuklin

ga mano ranka?
O tu nežinai, kad aš ma

ža, silpna... Kaip dažnai aš 
drebu dėl kokio nors šiurk
štaus kvailio žodžiu...” (19- 
'5. X. 6-).

(18) “Nepavyko man iš
girsti savo eilėraščiu dekla

muojant moterų vakare: 
kai tik atėjo ties manim — 
ėmė ir sugedo radio laidai. 
Kodėl, būtent, čia tiktai? 
Paskui vėl viskas buvo gir
dėt, kaip ir anksčiau. Ar ne 
kiaulystė?

Iš prozos buvo vienas ki- 
< tas gana vykęs realistinis 

švystelėjimas, bet poezija 
—menka ir nuobodi. Nieko 
naujo, tas pats verkšleni
mas ir seiliejimas. Pikčiau
sia — kodėl jie, r.... neleido 
transliuoti mano eilėraš
čiu?” (1935. XII. 9.).

"V Gyvenimas, darbas, žmo
nės, gamta — yra tie daly
kai, kuriuos poetė aistrin
gai myli ir kuriuos taip 
dažnai mini savo užrašuose. 
Jos nuostabų sugebėjimą 
keliais žodžiais nupiešti ža- 

* vius gamtos vaizdus paste
bime per visus jos užrašus. 
Čia suminėsime tiktai kelias 
ištraukas.

(19) “.-.Atsimenu kartą, 
kaip leidosi saulė, sėdėjau 
ant slenksčio gimtųjų na-

‘ Ulelių. Užmiršusi viską, 
T .turėjau į tolį, kur purpuru 

degė dangus vakarinis... 0 
priešais juodavo nykus liūd
nas raistas, tamsiam jojo 
gyly mirtis viešpatavo. — 
Dabar jisai visas paraudo 
nuo saulės, ir varsos gie
žiausios paviršiuj jo degė”. 
(1924. XII. 2.).

(20) “Gamtos grožis sun
kiau nuvokiamas, kaip me
no grožis. Gamtos grožiui 
reikalinga aukštesnio es
tetinio išsilavinimo, nes 
yra maži au skaidrus... 
Leibnicas, Ruosseau, Reski- 
nas ir kt. dievino gamtos 
grožį...” (1925. V. 11.).

(21) “Vakar trise važia
vome i Berčiūnu mišką... 
Juk būčiau šiais metais ir

/ nebemačiusi p a v a s ario 
kūdikystės, o jis, tas pava
saris, kasdien keičiasi — 
toks vaikiškas. O greit jau 
ims visur žydėti sodai. — 
Ak, širdis alpsta nuo to 
baltumo ir kvapumo — tik 
pagalvojus apie tai... O, tu 
jaunystė dieviškoji! Kas 
tave apdainuos ir kas tave 
aprašys! — Taip žavi ta 
pražystanti gamta, taip 
glamonėja iki apalpimui. 
—Viskas drauge ir viskas 

yitskirai: kiekvienas mede
li i s , kiekvienas lapelis, 
kiekviena žolyte. O, kaip 
žmogus turėtų laiminti savo 
motiną, kuri jam šitokį 
gražų pasaulį dovanojo!..

Aplink jų vilą auga pu
šys. Ir išbėgęs aukštyn vie
nas vienintelis berželis sa- 

ivo šakomis balkoną siekia.
Lyg kaprizingas vaikas iš
siskiria iš savo draugų bū
rio, ar kaip jaunuolis atsi
stojo po svetimu langu sere
nadą dainuoti... Aš norė
čiau tą beržą nupiešti — 
taip, kad jis vienas viską 
pasakytų apie pavasario 
grožį. Jis vienas savo švie
siai žaliais smulkučiais la- 

ypeliais ir už jo tamsiom ir 
šviesiom dėmėm impresio-

3 pual. Laisve (Liberty). Pen

nistine nuotaika pražydusi 
vila.

O tas kaimo pavasaris! 
Toks jis margaspalvis, 
toks įvairus, kad dieną ir 
naktį rašydama visų jo niu
ansų, nuotaikų, vaizdų ne
išreikši.

Didelės, mėlynos, liūdnos, 
gilios — našlaites akys. Jos 
nenusakomos, jas reikia 
bent kartą pamatyti.

Liekni beržai tamsia- 
žaliam pa-ežerio fone, o žyd- 

■ roj dangaus drobėj šviesiai 
žaliais dažais nutaškyti taš
keliai, jie juda ir mirgu
liuoja ant plonų šakelių. O 
po tą saulėtą dangaus šilką 
slankioja spindinčio baltu
mo žydrių laukų avinėliai.

šiaudų spalvos kietai su
pintos dvi našlaitės kasos 
drykso nuo stačių, liesų pe
čių,per plokščią krūtinę, li
gi dryžinių priejuostės. Sė
di našlaitė po beržais, ap
kabinusi rankomis kojas; 
drykso jos šiaudinės kasos.

Mėlynus su geltonais da
žais sumaišę, gausime ža
lius dažus; tokiais dažais 

i nutapyta visa paežerė. Krū
velėmis pritaškyta šviesių 
geltonų taškų — purienos 
žydi! Purienos žydi prie 
kranto vandeny ir žolėje. 
Jos juda, nenurimsta vietoj 
—tai žąsiukai, švelnūs, pū
kuoti tulū-liukai šnekučiai. 
Baltos žąsys krypuodamos 
gagena, šnypščia pereklės.

Raudonos ir suskirdu
sios našlaitės kojos, raudo
nos ir suskirdusios našlai
tės rankos. Žvarbus našlai
tei pavasario vėjas, kai]) žą
sinas žnaibo blauzdas... 
Našlaitė tik velėja pašukinį 
žlugtą lediniam ežere.

Greitai vysta rankoje pu
rienos- Greitai vysta ir naš
laitės jaunos dienos.

Tamsiažaliai rugiai a- 
bipus kelio kyla, kaip dū
mas. Rodos, girdi, kai}) jie 
gyvu sodrumu kvėpuoja ir 
mat i, kaip jie pučiasi, kyla. 
— Sunkiai viksnoja per ru
gius nėščia zuikienė, porą 
kartų pakels pasturgalį ir 
vėl ilsisi. Netrukus švelnūs 
apvalūs zuikiukai raičiosis 
išplaukusiuose r u g i u o- 
se...” (1936. V. 4.). '

Didžiojo Tėvynės karo 
metais Salomėja Nėris kal
ba i mūsų liaudi, .i mūsų w V v’ 4 t,

jaunimą stipriai, įtikinan
čiai ne tiktai savo eilėraš
čiais, bet ir atsišaukimais, 
giliai patriotišku žodžiu. 
Ji kalba į partizanus, į ka
rius, į liaudį, taip, kaip ga
li ir privalo kalbėti karštas 
patriotas, taurus tribūnas.

Ufoje gyvendama, ji kar
tais rymo priešais didelį at
darą langą, ji žino, kad 
priešo lėktuvai niekad ne
pasieks to miesto, o anksty
vas vėjas glosto skaudamą 
kaktą ir užverktas akis. 19- 
42 metais ji užrašo savo 
dienoraštyje:

(22) “Papasakokit ak
menys, kaip karžygės lietu
vės keršys vokiečiams už 
žuvusius vyrus ir sūnus, ne
be moterys jos buvo, keršto 
deivės, sužeistos vilkės...” 
Paskui (be datos) ji rašo:

(23) “Savarankiškų ir 
nepriklausomų tarybinių 
respublikų atstovai š. m- 
vasario pirmosios vakarą 
baltojoje Kremliaus' salėje 
sutartinio džiaugsmo ir 
entuziazmo plojimais suti
ko drg. V. M. Molotovo 
pranešimą...

Su tokiu pat nuoširdumu 
ir entuziazmu sutinkama 
šioji žinia gausiuose laisvų
jų tarybinių tautų mitin
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guose. Laisvės gandas grei
tesnis už vėją, už šviesųjį 
žaibą; jis pasiekia ir vokie
čių tebelaikomus vergijoj 
tarybinius kraštus. Kiekvie
nas to krašto žmogus kels 
kovos ginklą pries okupan
tus, kad vėliau priartėtų 
tikrosios laisvės valanda.

Regi žygiuojančias dar
nias kaitei vi ų kolonas? Sa
varankiška ir nepriklau
soma lietuvių kariuomenė 
eina savo krašto iš vokiškų
jų grobikų vaduoti. Ir kyla 
vaizdas — mažutė kūdikio 
kumštelė prieš didžiulę mil
žino kumštį. Rodos, matai 
vėl šiurpios Margirio tra
gedijos liepsnojančių Pi
lėnų reginį.

Bet lietuvių kolonos žen
gia drąsiai, tikėdamos savo 
pergale. Tegu priešas bijo, 
tegu traukiasi atgal... O 
gal tai Vytauto šviesus še
šėlis veda didžios kariuo
menės būrius i naujo Žal
girio mūšio laimėjimą? Ne
— tai broliškųjų tarybinių 
respubl i k ų kariuomenės 
būriai, kai]) neužmatoma 
bekraštė jūra linguoja už 
mūsų nugaros, ir mes, ir jie
— vienalytė galinga Raudo
noji Armija...”

Labai gražus, įtikinantis, 
stiprus Salomėjos Nėries 
kreipimasis į Lietuvos 
jaunimą Naujųjų metų pro- 
ga:

(24) “Kaip audros blaš
komą skaisčią kovos vėlia
vą — neramią savo jaunys
tę tu neši per gaisrus ir dū
mus, per vargą, nelaisve ir 
ašaras. Sunki tavo jaunys
tė, dažnai apdraskyta, suža
lota, krauju aptaškyta — 
kai]) ta kovos vėliava.

Bet išneši tu ją per žudy
nių pavojus, per juodą karo 
naktį, priešų nesunaikintą, 
dar skaistesnę, dar bran

desnę laisvai atgimusiai 
j Tėvynei.

Teatneša Naujieji M-etai 
'juodą pražūtį priešams ir 
šviesių laimėjimų garbę Ta
vo kovos vėliavai, bran- 
giausis Lietuvos Jaunime!”

Juo labiau įsigilini į nuo
širdžius ir atvirus poetės 
užrašus, į įvairius jos sielos 
pergyvenimų n i u a nsus, 
juo labiau myli mūsų neuž
mirštamą poetę, juo labiau 
jauti, jos artimumą mūsų 
sieloms, juo aukščiau ver
tini jos atvirumą ir gerbi 
jos šviesų ir taurų asmenį, 
kupiną meilės darbui, jau
nystei, darbo žmogui.

Boston, Mass.
Išsiaiškino

Va, mūsiškis Jaunutis wor- 
cesteriškius užrūstino tuo, 
kad jis garsiai pasididžiavo 
liečiant Laisvei sukėlimą $15,- 
000. Draugas Skliutas čia tai 
ir pasiūlė skaitlinę. Jaunutis 
dėl “strioko” net ir Lawren- 
ci.uje piknike birželio 17 ne
dalyvavo. Dabar paaiškėjo: 
suma yra. daug mažesnė. To
dėl Laisvės naudai piknike 
Montello,i galite drąsiai susi
tikti ir savais bėdas išlyginti.

Ir drg. Karsonas nebuvo 
Šiame piknike. Sako, sergąs. 
Esą suparalyžiuotos rankos. 
Linkime jam pasveikti ir tiki
mės, kad pagys ir Laisvės pik
nike dalyvaus.

Dar nieko negirdėti, ką mū
sų draugės moterys daro, 
kaip ir su kuo pasirodys. Tik 
jaučiama, kad jos nesnaudžia. 
Visokių gardumynų primos. 
Ir visi visko gaus, ko tik kas 
norės. " Aist

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimu.

Iš istorijos
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

pasirodė, kad tai buvo prie
šo agentai. Ir tarpe tų, ku
rie perbėgo į Sovietų pusę, 
buvo teisingų žmonių, bet 
buvo ir “demokr a t i j o s ” 
agentų, kurių buvo parei
ga kuo greičiau iššaukti ka
rą tarpe Tarybų Sąjungos 
ir hitlerinės Vok i e t i j o s. 
1941 metais tai buvo reika
linga pačios Anglijos ir jos 
talkininkų išsigelbėj i m u i. 
Nors “demokratijos” karo 
“strategai” nesuprato ir 
netikėjo į Tarybų Sąjungos 
karinių jėgų galybę, bet vis 
vien jie manė, kad Tarybų 
Sąjunga galės laikytis ko
kius du tris mėnesius ir tuo 
kartu Anglija ir jos san
draugai sugebės geriau pa
siruošti gintis.

Reikia nepamiršti, kad 
- perbėgusių buvo ir iš Tary- 
I bu pusės pas hitlerininkus, 
! kurie “pranešė” apie “ruo- 
| Siamą Sovietų užpuolimą 
I ant hitlerinės Vokietijos. 
Tai ir buvo darbas tų, ku
rie savo kailį gelbėdami sie
kė kuo grečiausiai įtraukti 
Sovietų Sąjungą j karą. 
Taigi, nebuvo lengva at
skirti pelus nuo grūdų.

Nepasiruošimas
Yra kalbama apie nebu- 

drumą ir nepasiruošimą. 
Bet vienas dalykas būti 
budriems valdžios centre, o 
kitas dalykas vietoje at
remti priešą. 1941 metų 
pabaigoje buvo aišku, kad 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Japonijos karas yra neiš
vengiamas, o kas atsitiko 
gruodžio 7 d. Pearl Harbo- 
re? Ten buvo taip “pra
miegota,” kad japonų net 
nykštukai s u b m a r i n a i 
įplaukė į prieplauką ir vė
liau išvien su japonų lėktu
vais atakavo Amerikos ka
ro laivus. Ten Amerika tu
rėjo arti 100 karo laivų — 
veik visą laivyną. Japonai 
daugelį jų nuskandino, ki
tus sugadino, kitiems nu
skandinti laivai užblokavo 
išplaukimą iš prieplaukos.

Ir laike Hitlerio užpuoli
mo ant Tarybų Sąjungos ne 
visur naciams pavyko. Aiš
ku, kad naciai norėjo su
duoti smūgį Sovietų laivy
nui Sevastopolio prieklau- 
koje. Bet jiems tas nepa
vyko, nes buvo vietoje bu
drumas. Buvo visas mies
tas aptemdytas laiku, o na
ciu lėktuvai sutikti toli dar 
nuo Sevastopolio. Kitaip 
buvo Kaune, kuris “miego
jo ramiai.” 
' tr

Kada nacių armija jau 
i veržėsi į Tarybų Sąjungą, 
tai jų daliniai veik nesu
tikdami pasipriešinimo pa
ėmė Kauną ir Lietuvos sos
tinę Vilnių, kur, supranta
ma, tarybinės armijos da
linių būta. Kitaip buvo 
Šiaulių kryptyje, kur tapy
biniai tankininkai ir arti
lerija sunaikino virš \ 300 
vokiečių tanRų^-Šis tarybi
nių jėgų laimėjimas/Šiau
lių kryptyje suteikė galimy
bę sėkmingiau pasitraukti 
Latvijos vyriausybei ir ci
viliniams žmonėms. Kitaip 
buvo su Lietuva. Gi jau 
vien Nemuno upė teikė ge
rą galimybę ilgam laikui 
ginti Lietuvą į rytus nuo 
jo. Matyti, kad vietoje kas 
nors “pramiegojo.”

Bendrai kalbant apie “pa
siruošimą,” tenka padaryti 
ištrauką iš karo reikalais 
specialisto pulkininko I. S. 
Bazio. Jis rašo: “Karine 
istorija dar nežino nei vie
no įvykio, kad pasiruošimas 
karui, kautynėms arba net 
atskiram mūšiui būtų pil
nai užbaigtas iki jų pra
džios.”

Taip ir yra.

kada. Nąpoleęnąs„_ pasalin- 
gai užpuolė Rusiją, tai Ru
sijos pusėje buvo “pilnas 
nepasiruošimas.” Bet kada 
jos sugabūg vadai ir parti
zanų karas parbloškė Na
poleono jėgas, tai jo šali
ninkai teisino, kad Napole
onas “nebuvo pasiruošęs 
žiemos kampanijai.” Tar
tum jis puldamas Rusiją 
nežinojo, kad ten būva žie
ma.

Hitleris Ii941 metais pa- 
salingai užpuolė Tarybų Są- 
jungą “nepasiruošiusią.” 
Bet kad jo armija buvo su
pliekta prie Maskvos, tai ta
da visi nacių pakalikai pra
dėjo šaukti, kad “vokiečiai 
nebuvo pasiruošę.” Ir jie 
gyrėsi, kad 1942-1943 metų 
žiemai tinkamai pasiruoš. 
Tiesa, jie apiplėšė valstie
čius atimdami nuo jų net 
paskutinius kailinius. O 
kas atsitiko 1942-1943 metų 
žiemą? Tarybinė armija 
dar skaudžiau pliekė prie
šą, v

Tada naciai ir jų pakali
kai išgalvojo, kad jiems ne
siseka tik žiemą, ateis va
sara, ir jie “parodys, ką 
gali.” 1943 metų liepos- 
rugpiūčio mėnesiais įvyko 
didžiausi mūšiai Kursko 
kryptyje, ir naciai vėl buvo 
sumušti.

Po to Tarybų armija mu
šė juos žiemą, pa vasarį, 
vasara ir rudeni. Mušė ta
rybinėje žemėje, mušė ir 
Vokietijoje, net pačių nacių 
sostinėje Berlyne. Ir 1939- 
1945 metų karas buvo baig
tas laimėjimu ne tų, kurie 
jo pradžioje buvo gerai pa
siruošę, bet tų, kurie tu
rėjo savo pusėje liaudies 
pritarimą, tų, kurie kovojo 
už teisbę, kaip Molotovas 
pasakė savo kalboje praneš
damas apie nacių užpuoli
mą: “Mes laimėsime, nes 
mūsų reikalas teisingas.”

Aš įsitikinęs, kad nors 
sakoma: “Kas galingas, tas 
teisingas,” bet istorijoje 
teisybė laimės. Istoriniai 
įvykiai bus nušviesti tikro
je jų šviesoje. Darbo žmo
nija ir laisvės šalininkai, 
kurie kovojo ir kovoja už 
taiką, prieš karus bus lai
mėtojai. Ypatingai 1956 
metais pasaulinė padėtis 
yra ne ta, kokia buvo An
trojo karo išvakarėse. Ga
lingos fašistinės valstybės 
parblokštos. Kur buvo 1939 
m. reakcinės vyriausybės, 
ten dabar klesti liaudies 
demokratinė santvarka.

Waterbury, Conn.
Birželio 17 d. rytas ap

siniaukęs ir pradėjo lyti, o 
mes pasirengę važiuoti į 
pikniką, kuris įvyko N e w 
Haven, Conn. Galvoju sau, 
gal nustos lietus ir bus vis
kas gerai. Taip ir buvo. 
Bet man atėjo į mintį pra
eiti laikai, kada būdąvo ir 
mes surengdavome visokius 
parengimus, ypatingai va
saros metu po keletą pik
nikų, ir jie būdavo gana 
pasekmingi. Kur tas vis
kas dingo? Atrodo, kad 
Waterburi o progre šyviai 
lietuviai išsikraustė iš 
miesto.

Ne, taip nėra. Vienas ki- 
tAs paseno, serga senatvės 
ligomis,, negali nieko veikti. 
Kiti reakcijos išgązdinti bi
jo pakrutėti. Dar kiti pi
nigų liga serga, bijo pakru
tėti — bijo, kad doleris ki
tas kainuos, tai ir sėdi ir 
laukia mirties, o po mirties 
žada turėti “gerus laikus.”

Seniau aš esu daug kar
tų buvęs parengimų komi- 
sijose, ir aš buvau tuomi 
pilnai patenkintas, ką galė
davau atlikti, tai ir dirbau. 
Ir aš labai gebai žinau, kad 

1812 metais, i jeigu būna geras oras ir

parengimas gerai pavyks
ta, tai būdavo smagu; o 
jeigu sulyja, parengimas 
nepavyksta, tai būdavo la
bai negerai.

Aš galvoju, kad ir New 
Havene neįvyktų nemalo
numų. Bet oras pasidarė 
gana geras: nei labai šilta, 
nei šalta — kaip tik gerai. 
Taigi mes su K. Stanislo- 
vaitiene ir draugu Boku 
nuvykstame — du pilni ka
rai nuvykome į pikniką ar
ba, geriau pasakius, tėvams 
pagerbti pietus. Jau rado
me daug žmonių, suvažia
vusių iš skirtingų miestų. 
Pirmiausia teko sutikti 
draugus iš Stamfordo ir 
•New Yorko. Pasispaudus 
dešines ir pasidalinus min
timis, žengiame tolyn ir su
tinkame daugiau draugų. 
Spaudžiame vieni kitiems 
dešines. Pagaliau išgirsta
me draugo Kunco balsą, 
sauKianų prie pietų, ita
lai apkrauti kalakutiena ir 

AVALON, N. J.
POKILIS.......

BIRŽELO /į
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- 
zorte.
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 i Avalon, N. J. v 7

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

COiJmi!iuJliuu.imnrn-ixnTiTininiioTiTirfrfTTnTmmu;iu'aįtnnTi)!TTT

Dienraščio Laisvės Paramai

Prašome turėti mintyje datas ir išanksto reng
tis juose dalyvauti. Tai puikiausi vasaros metu 

pasilinksminimai.

Prašome kolonijų veikėjų pranešti kur daugiau 
yra rengiama piknikų ar kitokių pramogų Lai
svės paramai, norime paskelbti šioje vietoje.

Brockton-Montello, Mass.

Liepos 1 July 
Liet. Taut. Namo Parke
Tai visos Bostono Apylinkės Piknikas

Brooklyno Apylinkė

Liepos 1 July
National Home & Park

65-13 38th Ave. Woodside, L. I.
Laisvės Metinis Piknikas

kumpiu.
Pavalgius, draugas Kun- 

cas pašaukė keletą vietinių 
pakalbėti ir keletą iŠ sve
čių. Visi kalbėjo labai 
trumpai, išskyrus newyor- 
kiečius, kurie kalbėjo biskį 
ilgiau. Bet kalbos iš viso 
užėmė vieną valandą. .Tai
gi reikia pasakyti, kad visi 
kalbėjo trumpai.

Vėliau pasikalbėta, pasi
keista mintimis, pakvėpuo
ta tyru oru po dideliais ir 
gražiais medžiais. Tas vis
kas labai tiko, kadangi vi
są rudenį ir žiemą užsida
rius namuose pabodo.

Taigi aš labai esu dėkin
gas Kr. Stanislovaitienei už 
tokį draugišką patarnavi
mą. Aš tuo labai paten
kintas. Daug teko matyti 
seniai matytų gerų drau
gu.

J. Strižauskas

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.



Žinios iš Lietuvos 4

PALANGA.— Puikus pliažas.I 
aukštos kopos, pušynas ir 
parkas kasmet pritraukia į 
stambiausiąjį respublikos ku
rortą—Palangą dešimtis tūks
tančių poilsiautojų iš įvairių 
Tarybų Sąjungos kampų. Au
ga ii’ gražėja Lietuvos kuror
tas prie Baltijos jūros. Išas
faltuotos kai kurios gatvės, 
nutiesti nauji šaligatviai. 
Tvarkoma kurortininkų mė
giama vieta—Birutės kalnas. 
Pliaže įrengtos rūbinės. Gau
ti 2 kateriai po 30 vietų, ku
riais poilsiautojai galės plau
kioti jūra. Prie jūros kranto 

• statomas didelis užkandinės 
paviljonas.

Daug naujo šį sezoną ras 
poilsiautojai ir poilsio namuo
se, sanatorijose. Pastatytas 

130 vietų Lietuvos var- 
kooperatyvų sąjungos 
namų pastatas. Padi- 

lovų skaičius, išplėstos 
rodono ir sie-

su re montuota sa- 
Nr. 1 poliklinika, 
sanatorijoje ati

duotas naudoti naujas virtu
vės blokas ir 200 vietų valgy
kla. Toje pačioje sanatorijo
je įrengtas inhaliatoriumas, 
sutvarkyta gydyklos teritori
ja. Pasodinta daug palmių ir 
kiparisų, atgabentų iš Soči ku
rorto, dekoratyvinių krūmų. 
Dideliame atstatytame pasta-i 
te atidaromi TSRS Dailės fon-! 
do “Palangos” kūrybos na-l)elgas‘ 
mai. Altą

naujas 
totojų 
poilsio 
dintas
angliarūkšties, 
ros vonios, 
natorijos 
“Palangos”

- montuotojas Z. 
Naujosios Vilnios 

šaltkalvis - 
Adomaitis, 
technikas- 

Koval lovas,

Apdovanotoji! tarpe—“Ko
mu naro” žemės ūkio mašinų 
gamyklos gamybos pirmūnai 
Č. Bagdzevičius, A. Juodis, S. 
Kliucmanas, P. Saveljevas; 
“Metalo’’ gamyklos gamybos 
pirmūnai S. Venclovas, G. Du- 
dariovas, K. Jokymas, T Kra
sauskas, K. Moižrimas, J. 
Mackevičius, V. Ralys. V. Ra- 
splochas ir šios gamyklos vy
liausias inžinierius H. Rechle- 
vičius; “Priekalo” įrankių ga- 

' myklos kalvis S. Christauskas, 
šaltkalvis T. Kuzmickas, bri
gadininkas 
Subačius;
baldų kombinato 
įran k įninkąs A. 
stalius V. Cesulis, 
konstruktorius A.
žemės ūkio mašinų cecho vir
šininkas P. Cvetnikovas, vy
resnysis kūrikas J. Zimnickis, 
vyriausiasis inžinierius N. Dov-1 
galis ir kiti.

Be to, apdovanoti Garbės 
raštais Panevėžio mėsos kom
binato darbininkai-darbo pir
mūnai už ilgameti darbą ir 
pasiektus gamybinius laimėji
mus. Apdovanotoji! tarpe — 

j P. Dūda. J. Kvietkauskas, J. 
į Martinaitis, M. Povilavičius, 
S. Semaškienė, S. Sipavičius, 
J. žalgevičius.

Taip pat apdovanotas Gar
bės raštu už ilgameti darbą ir 
nuopelnus liaudies sveikatos 
apsaugos srityje Šiaulių sto- 

I ties jungtinės ligoninės virši- 
gydytojas M. Nikel- 

ELTA

Apdovanojimai Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo Garbės raštais

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo 1956 metų 
gegužės 15 d. Įsaku už pa
siektus laimėjimus, įsisavinanti 
žemės ūkio mašinų gamybą, 
apdovanoti Garbės raštais ei
lės pramonės Įmonių darbo 
pirmūnai.

Vėl pakėlė taksus
Miesto taryba nutarė vėl 

pakelti taksus nuosavybių sa
vininkams. Nuo dabar taksai 
už šimto dolerių vertės neju
dinamą nuosavybę bus tokie: 

Manhattan . .
The Bronx . .
Brooklyn . .
Queens ...
Richmond . .

1.08

. 4.11
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NewYoria^i&^Zinios
Kas kaltas dėl dviejų kūdikių 
mirties? Policija dar tyrinėja

New Yorko policija sako, 
kad ji dar veda tyrinėjimą, 
kieno kaltė, kad du puertori- 
kictės kūdikiai buvo palikt’ 
vieni bute, kai jų motina buvo 
policijos 
kankinosi
badaudami ir galu gale numi-

suimta. Kūdikiai 
per kelias dienas

Praeitą savaitę policija suė
mė puertorikietę Anastasia 
Velez, nes ji “bare sukėlė 
triukšmą”. Policijai pasirodė, 
kad nepilno proto, ir ji buvo 
nuvežta i Bellevue ligoninę. 
Ar tai policija nesuprato 
ispaniškos kalbos, arba 
ios visai nesiklausyta, bet 
nemotas faktas, kad jos
m u ošė liko du kūdikiai: 8 me
nesiu Antonio ir 21 menesio c
Josephine. Praėjusi pirmadie
ni tie du kūdikiai buvo rasti 
savo lovutėse. Jie buvo mirę 
jau kelios dienos atgal ir kū-

ig- 
na-

na i jau buvo pradėję pūti 
šiame vasaros karštyje. Pasi
rodė, kad niekas tame apart- 
mentiniame name nepaste
bėjo, kad vaikai liko vieni. 
Kas tai girdėjo juos verkiant 
nakties metu, bet, kai]) tai 
paaiškino viena gyventoja — 
“Pas mus biednus vaikų daug 
ir jie naktimis dažnai verkia. 
Mes nieko neįtarėme.”

Dabar policijos vadovybė 
sako, kad bus pravestas 
“griežtas tyrinėjimas”. Bus 
klausinėjami policininkai, 
kurie suėmė motiną, ir bus 
bandyta sužinoti, ar jie turė
jo nuovoką, kad liko vaikai ir 
kad jos vyras yra ją apleidęs.

Beje, Anastasia Velez turi 
dar keturius vaikus, kitų te
tų, ir jie laikomi prieglau
dose. Jinai per paskutiniu tre
jus motus gyveno iš miestinės 
pašalpos.

Iš teismo salės

komunistų. George
Charney (septintoj’),

Bachrach, išteisinta.

dininkai, yra ne tik neteisin
ga, bet absurdiškos nesąmo
nės. Liudininkė Marlene Mac- 
Lane. šokikė, kuri tarnauja 
FBI, sakė, kad Charney ko
munistų susirinkimuose vis 
kalbėjo apie “ateisiančią kru
viną revoliuciją”. Charney 
nurodė,‘kad jis ne tik tokių 
dalykų nesakė, bet negalėjo 
sakyti, nes tai skaito didžiau-

New Yorko Lankėsi viešnia

NEW YORK
__ _______________ —L
HELP WANTED FEMALE <

Kitokie balsai skamba Fo
ley Skvero teismo salėjo šio
mis dienomis. Prokuratūra 
baigė tempti vieną informeri 
po kito, vieną agentą po kito, 
ir dabar eilė atėjo gynybai.

Pirmas gynybos liudinin
kas buvo vienas iš šešių ap
kaltintų 
Blake 
Marion
Teisėjas taipgi pareiškė, kad 
ji išteisinta, nes nerasta prieš 
Ją pakankamai Įrodymų).

Charney yra 51 metų am
žiaus vyras, advokatas, Har
vardo universitetą baigęs 
žmogus. Jis yra vienas veik
liausių komunistų New Yorke.

Charney sakė, kad daug 
kas, ką sakė prokuratūros Ii u-

Charney praeito karo motu 
tarnavo Pacifike karinėse jė
gose ir laimėj’o už drąsą 
zo žvaigždės medali.

Išteisintoji Marion 
rach trumpai valandėlei
teisman, km' kiti apkaltintie
ji ja sveikino su išteisinimu.

E.

bron-

Bach- 
atė.jo

spaudoje
“Daily News” turi sen

sacingą ir “geniališką” 
pranašavimą: su laiku ko
munistai kritikuos ne tik 
Staliną, bet Marksą. Tas 
laikraštis reiškia vilti, kad 
komunistai susiskaldytų Į 
daugybę sektų ir sektelių ir 
tarpusavyje niautųsi...

Pas J. ir K. Rušinskus, 
Jackson Heights, N. Y., lan
kėsi Anna Vasiliauskienė, J. 
Ručinsko 
Arkansas, 
vusį porą 
Arkansas.

Viešnia, beje, 
ma, paaukojo i 
000 fondą $5.

NTTISE, R. N.

j Infirmary home for the aged.
I Good salary, ful] maint. Perma
ment position,'* pleasant -surround
ings. SA. 2-8897.

(121-124)

sesuo, iš Hot Springs, 
Ji čia pasisvečia- 

dienų, grižo atgal i

prieš grįžda-
Lalsves $15,-

Rankom Mėgsti Kartelius. 
Su Patyrimu.

šaukite FA. 4-5031.
4356 Katonah Ave., Bronx.

(121-124)

puikias raštinių ma- 
kurias jo firma ga- 
už progresą, ateiti,

LAIKO KALĖJIME BE 
APKLAUSINĖJIMO

Robert Robinson, 26 metų 
vyras, sėdi kalėjime per pas
kutines 54 dienas. Jis yra pa
bėgęs iš kalėjimo South Caro
lina, 
me 
mas 
bei
Dabar jis laikomas kalėjime 
be apklausinėjimo ir be ap
kaltinimo.

OPERATORES
Polo Shirts. Su patyrimu pr 

Merrow Mašinos.
Gera alga. Nuolat.

NE. 8-1406
(121-122)

Jis sako, kad ten kalėji- 
vicšpataujantis žiaurų- 

privertė ji bėgti. Jo gyvy- 
kalėjime buvo pavojus.

“Times” pašvenčia veda
mą straipsni anądien miru
siam IBM direktoriui Tho
mas J. Watsonui. “Times” 
sako, kad mes esame jam 
skolingi ir dėkingi už tas 
visas 
šinas, 
mino, 
laisvę

“Times,” vienok, nepri
mena, kad Watsonas buvo 
tik savininkas, biznierius, 
direktorius, o ne išradėjas- 
mokslininkas. Tas visas 
puikias IBM (International 
Business Machines) maši
nas išrado ir išvystė inži-. 
nieriai mokslininkai, kurių 
nei vardai minimi, nei įei- 
gos galėjo lygintis su Wat- 
sono...

NESĄ DISKRIMINACIJOS
State Commission Against 

Discrimination praneša, kad 
netiesa, jog ji proponuojanti 
įvedimą tautinių bei rasinių 
kvotų išrendavojant valdiš
kuose projektuose butus. Į bu
tus turi būti priimti visi, kurie 
juose 
ti ir 
jas.

SLAUGES 
SU DIPLOMOM 

AR LAISNIUOTOS PRAKTIŠKOS
Pilnam laikui ar daliai. Visi 

šiftai, bile dieną. Generalini li
goninė, 200 lovų. Patogi transpor- 
tacija. Malonios sąlygos, draugiški 
bendradarbiai. Kreipkitės j Nursing 
Ofisą.

ST. ELIZABETH HOSPITAL 
104 South Broad St.

Elizabeth, N. J.

gyventi yra kvalifikuo- 
kurie paduoda aplikaci-

Namų Darbininkė, L. I. Nauji na
mai, visi įtaisymai. Patyrusi prie 
vaikų. Biznio pora. Nuosavas kam
barys ir vonia. Nuolat. Po 7. v. v.

RO. 6-5230.

(120-122)

“Daily Workerio” ben
dradarbis J. Clark (buvęs 
to laikraščio koresponden
tas Maskvoje) rašo apie 

Jis sako,

Chicago 111.
Lietus nesulaikė “Vilnies” 

patriktų, piknikas buvo 
pasekmingas

Sekmadienio ryte nekurie 
buvo susirūpinę ai’ bus kiek 
publikos “Vilnies” piknike. 
Oro pranešėjas sakė, kad visa 
diena bus lietinga, prie to, 
laiks nuo laiko juodi debesys 
grėsė ir didesnį lietų. Bet vi
durdieniui artėjant saulutė 
pradėjo maloniai šviesti ir 
kaip 12:30 vai. nuo ‘Vilnies” 
išėjo pilnas busas važiuojan
čių į pikniką.

Bet važiuodami nekurie 
galvojome ar bus jau kiek pri
važiavusių, kada mūsų busas 
pasieks Santa Fe Parką? Pa
sirodė, kad mūsų abejonė 
apie buvimą publikos buvo 
veltui. Radome jau daug suva
žiavusių ne tik iš Chicagos, bet 
ir iš kitų miestų ir valstijų. 
Vieni jau valgė pietus, kiti 
šnekučiavosi ir vaišinosi. Gas- 
padinės sušilusios, . sukaitu
sios davinėjo orderius, barten- 
deriai bėgioja nuo vieno galo 
baro į kitą. Misevičius per sa
vo įrengtą garsiakalbį darė 
visokius pranešimus, ir tarpais 
uždėjęs rekordą teikė svečiam 
gražių lietuviškų dainų, įdai
nuotų mūsų chorų, duetų ir 
solistų. ę

Kadangi mūs nuolatinis ko
respondentas vaikštinėdamas 
sveikinosi su svečiais iš kitų 
miestų, mes manome, kad jis 
visus surašė ir parašys į spau
dą, tad čia tik trumpai norime 
pabrėžti, kad “Vilnies” pikni
kas sekmadienį buvo didelis, 
nežiūrint gręsusio lietaus.

Rep.

Dukterų 
mėnesinis 
susirinki- 

pikniko
šiame

Day 
raportą. Pasek- 
bet galėjo būti

Demokratę delegacija 
už gub. Harrimaną

New Yorko miesto ir vals
tijos demokratai jam turi savo

tas Maskvoje) 
Čekoslovakiją.
kad iš visu socialistinių ša
lių, Čekoslovakijoje klaidų 
taisymas ir asmens kulto 
naikinimas eina pamažiau- 
siai.

Clark sako, kad Čekoslo
vakija elgiasi nelogiškai 
dar teigdama, kad Slanskis 
buvo nuteistas teisėtai. Vi
si su juom nuteisti (bet ne- 
sušaūdyti) išlaisvinti. Taip-

KOMUNIZMAS 
TEBEGYVUOS

South Dakotos valstijos 
laikraščio “The Sioux Fall 
Argus - Leader” leidėjas Ken
nedy sugrįžo iš Tarybų Sąjun
gos. Su juo kartu grįžo ir jo 
duktė Petricia. Kennedy sa
ko: Nežiūrint kritikos prteš 
Staliną, šių dienų tarybiniai 
vadai tebėra neatsižadėję ko
munizmo.

Praktiška Slaugė
Prie paralyžiuoto veterano.

5 dienos į savaitę. Gera proga. 
$62.50 į mėnesį—nuolat. 
Kambarys ir užlaikymas.

Great Neck 2-7213
(120-126)

Registruota slaugė ar praktiška 
slaugo reikalinga pilnam laikui Rug
pjūčio ir Rugsėjo mėnesiais; mažas 
malonus patarnaujantis Institutas 
motinoms ir kūdikiams, priemiesty
je. Skambinkite taip 9 ir 5 v.

WAtklns 9-4960
(117-123)

MALE and FEMALE

LENTŲ PAGAL MIERĄ
Dėl Mouldings Millwork, Statyto
jams medižagos, knygoms lentų; 
padarome spintas pagal užsaky
mus. Atdara šeštadieniais.

"Patarnavimas su šypsena”
CHELSEA LUMBER COffP.

71—8th Ave., CH. 2-6496-7

Worcester, Mass.
Birželio (June) 5 d. įvyko 

Lietuvos Sūnų ir 
Broliškos Draukijos 
susirinkimas, 
me Memorial 
komisija davė 
m ės neblogos,
dar geresnės, jeigu būtų dau
giau svečių buvę. Komisiją su
darė valdyba ir Board direk
toriai. Daugiausia dirbo mūsų 
geros gaspadinės — joms 
daugiausia reikia pagerbimo 
už taip gerą pasidarbavimą; 
taipgi ir prie stalų patarnau
tojoms pripuola pagerbimo už 
gerą patarnavimą.

L.S.D. draugija dėkoja vi
siems, kurie prisidėjo su dar
bu, ir publikai už atsilanky
mą į mūsų parengimą.

Dabar jau gana šiltas oras, 
todėl nepamirškit lankytis daž
niau į mūsų gražų Olympia 
Parką. Čia nuolat gausite ge
rą patarnavimą ir pasitenki
nimą — Įsigerti, pavalgyti ir 
gerai pasimaudyti.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks liepos (July) 5 d. Tai 
bus ketvergo vakarą, 7:3() v.

Liepos 4 d. Olympia Parke 
bus muzika ir šokiai, taipgi ir 
užkandžių ir gardžių gėrimų 
— visi būsite pilniausiai už
ganėdinti.

Nemažai lankosi jaunų šei
mų su mažais vaikučiais, o 
vienok dar ne visi yra nariais. 
Argi ne geriau būtų prigulėti 
prie L.S.D. ir Darbininkų klu
bo, ir atvažiavus jaustis kaip 
savo namuose, o ne kaip pas 
svetimus?

Norintieji pr i gulėt prie 
L.S.D. draugijos, malonėkite 
ateiti į sekantį susirinkimą 
liepos (July) 5 d., 7:30 vaka
re, 29 Endicott St., Worces
ter, Mass.

Rep.

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

4 puti. Laisvi (Liberty). Penkt., Birželio (June) 22, 1956

nacionalinę 
cago.je.
rinktų delegatų
mitetas pridėjo

Prie 86
konvenciją Chi- 

iš distrikto iš- 
valstijos ko-

j o in a senato- 
(Stcvensono

seveltas, apie 
buvo abejonių, 
eilė kitų

rius Lehmanas 
pritarėjas), majoras Wag- 
neris (Harrimano žmogus), 
bosas Carmine D o S a p i o 
(smarkus Harrimano stovyk- 

jaunasis Roo- 
.kurį anksčiau 
ar jis vyks, ii’

žinomų asmenų, 
apart mažiau žinomų.

Dauguma delegacijos bal
suos už Harrimaną — bent 
ant pirmo baloto. O paskui, 
tai jau priklauso nuo visokių 
užkulisinių machinacijų. Sa
vo ideologine sudėtimi delega
cija gan mišri, nors tai vis 
vienos partijos žmonės. Iš vie
nos pusės randasi keli uni.jis- 
tai, kaip tai Auto darbininkų 
unijos veikėjas Charles Ker
rigan, o iš kitos tokie reakci
ninkai kaip generolo Franco 
rėmėjas James A. Farley.

Taipgi įeina keli negrai, 
tarp jų Manhattano preziden
tas Hulan Jack ir Mrs. Thur- 
good Marshall, NAACP 
riaušių advokato žmona.

NORI $100,000

Vy-

Aktorė Gale Saxon traukia 
teisman Van Cortland Hotel 
ir reikalauja $100,000 atlygi
nimo. Ji sako, kad viešbučio 
vedėjas'• ją pernai smarkiai 
sumušė.

JAMAICA HALL
Bar And Grill

Didelė sale dėl banketų ir kito
kių pokylių. Privatiniai 

dėt mažesnių parių.
168-15 91st Avenue

tarpe 168 St .ir Jamaica
Telefonai:

JAmaica 3-9606 OLympia

rūmai

Avė.

8-9892

Milijonas doleriu 
miesto knygynui

The Now York Public Lib- gi pripažinta, kad kaltini- 
dovanu mai apie ryšius su “titis- 

tais” buvo neteisingi. Ben
drai, sako jis, pripažinta 
tiek, k j 
kaltini 
vis dėl t 
jamas.

Clark telekia viltį, kad Če

 

koslovakija šiuo atžvilgiu 
ir kitais turės pasekti ki
tų socialistinių kraštų pė
domis.

JEWELRY WORKERS

Experienced. Stoners, Pasters, 
tippers and claspers.

CY. 5-8033.

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

AS. 4-8100
(116-122)

rary paskelbė gavęs 
visą milijoną dolerių. Tai pa
likimas Mrs. Norris, kuri mirė 
prieš metus laiko, sulaukus 83 
metų amžiaus. Knygyno vedė
jai sako, kad Mrs. Norris bu
vo taip mažai težinoma, jog 
jiems dar nepavyko sužinoti, 
kaip ir kokiais būdais Norrisų 
šeima susikrovė tuos milžiniš
kus turtus.

ra-
Faulk

Reikalauja $1,500,000
Columbia Broad cast i n g 

(lijo komentatorius 
trukia teisman šmeižikus. Rei
kalauja $1,500,000 atlygini
mo. Mr. Faulk įsižeidė, kai jį 
priskaitė prie “raudonųjų 
pradėjo boikotą prieš jį.

ir

Co., 
Brooklyne, 
apiplėšta.

(121-127)

REAL ESTATE

Beneficial Finance 
7 38 Broadway, 
pirmadienį tapo 
Plėšikai laimėjo $1,500. Sako
ma, plėšikai buvo du vyrai 
viena moteriškė.

Pat Ward turi mokėti

ir

Keleri metai atgal, kuomet 
ėjo mergininko turtuolio Jel
ls ės byla, spaudoje buvo daug 
rašoma apie Pat Ward, tą 
jauną prostitučių karalienę, 
kuri kaip savo klientus turėjo 
turtingiausius dykaduonius. 
Ji uždirbdavo nuo šimto iki 
penkių šimtų dolerių per nak
tį. Ir ji dar buvo jaunametė.

, Dabar ta Ward yra ište
kėjusi ir gyvena ramiai New 
Yorke. Bet jos nepamiršo 
taksų - mokesčių inspektoriai, 
kurie apskaičiavo, kad ji už- 

! dirbusi šimtus tūkstančių, o 
| taksų visai nemokėjo. Jie da
bar iš jos reikalauja $9,977.

Buvusi Pat Ward, kuri da
bar yra Sandra Smith, sako, 
kad ji tiek pinigų neturi ir 
nemokėsianti. Anie pinigai, ji 
sako, buvo ne uždarbis, o “as
meninės dovanos”.

faktinai nekelia 
prieš Slanskį, o 

ik\ nerehabilituo-

PAKLAUSĖ TEISMO
Moto rmen’s Benevolent 

Association pasidavė teismo 
indžionkšinui ir atšaukė strei
ką. Streikas turėjo įvykti tre
čiadienį. Į masinį Mitingą su
sirinko 1,000 požeminių trau
kinių motormenų. Jie nu
sprendė pildyti teismo įsaky
mą nestreikuoti.

Correction Commissioner 
Anna M. Kross sako, kad ji
nai geruoju nerezignuos iš tos 
vietos. Kaip žinia, prieš jos 
veikla paskutiniais laikais yra 
kilę nemažai kritikos.

MASAŽAVIMO 
INSTITUTAS 

Masažuojame bife dalį kūno. 
Amžius nerubežiuotas. 

Sekamos lekcijos Liepos 2-rą. 
Katalogas veltui. 

Įsteigta 1916. L 
Lillian F. Phillips, Direk. 

The Swedish Institute
Licensed by N. Y. State 

750—8th Avė. (2nd f!., cor. 46th) 
N. Y. 86.

Mokytojai Daktarai ir 
Profesionalai. Circle 6-8191

BAY RIDGE WATCH & 
CLOCK REPAIRING
Ekspertiškai pataisome. 

Vietos ir užsieninių iSdirbysčių. 
Visas darbas garantuotas.

O. C. LARSSEN
555—86th St., Brooklyn 

4th Ave. Sub.
BE. 81-1433

Hempsted, West. Užimama liepos 
1 d. Turime parduoti, tinkamą šlu
bą šeimai su 3-4-5-6 vaikais. Arti 
St. Thomas parapijos, 4 miegrūmiai, 
1}& vonios. Valgymo rūmas, sa- 
lionas, virtuvė. 6 minutės iki ge
ležinkelio stoties; divonai, indams 
plauti mašina. Vieni tik pirkėjai 
tesikreipia. 287 Colony St.

I Vanhoe 1-7417
(118-121)

<)|>eravirno Rūmo Tvarkytoja.
Pirm, iki penkt., 5 dienos. 

40 valandų savaitė.
Alga bus mokama pagal gabumą. 

Kreipkitės pas Supt.
AS. 4-8100

(116-122)

Business Opportunity

SLAUGES
Registruotos ir laisniuotos praktiš
kos slaugės, N. Y. Alga — $200 
Praktiškai slaugei, $270 Registruo
tai slaugei. Su patyrimu ir galin
čios dirbti operavimo rūme ir prie 
Oftalmolgy. 9 E. 91 st St. Hospital. 
N. Y. C.

(118-124)

HELP WANTED-MALE
$400 Į Mėnesį, Ituoslaikiais.

Pripildyti mašinas riešutais ir iš- 
kolektuoti pinigus; High Grade Nut 
machine. .Nereikia nieko parduoti. 
Kvalifikuoti šiam darbui, reikalinga 
mašina, paliudijimai, $640 pinigais. 
Galite 6 vai. į savaitę praleisti biz
niui, jūsų nuošimtis nuo sukolek- 
tuotų pinigų bus $400 į mėnesį. 
Yra progų perimti darbą pilnam 
laikui. Įeiga didinas pagal pelną. 
Dėl pasitarimų rašykite: QUEEN 
DISTRIBUTING CO., 251 W. 42nd 
St., New York 36, N. Y. Praneš
kite savo telefoną aplikacijoj.

• (121-123)

Paint Store. $ for $. Terrific buy for 
painter. Asking price for stock on
ly. Oppt. to buy direct from own
er. $3,500. 3812 Ft. Hamilton
P’way, B’klyn. GE. 6-8420. Call 
7 A. M. to 7 P. M.

(120-126)

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. Ide
ališka porai. Pirkimui ar išnuo
mavimui. įsteigta 15 m. Tavoras, 
mašinerija viskas ant vietos. Sa
vininkas gali būti jūsų pardavėju! 
$3,000. Biznis beveik užtikrintas, 
pirkite tiesiai nuo sav. 376 Atlantic 
Avė., B’klVn. (115-121)

Small Printing Business. 12x18 
Little Giant No. 4; 12x18 C. & P. 
Hand Feeder; 30 inch Hand Cutter; 
30x45 Stone. Approximately $1000 
Inventory—Sulphites, Rag Bonds, 
Ledgers, Envelopes, Office Equip
ment. Lock, Stock & Barrel and 
good will $5,500. 2 Stone St., N.Y.C. 
Bowling Green 9-8026.

(119-125)

ELECTRICIANS

Must be good Pipe Men 

Union Conditions

MU. 3-0840.

Licensed Ship Engineer 
Floating Hospital. Summer season. 

N. Y. Harbor. Live on board. 
Pleasant conditions. 
Light assignment.

Good for retired man. 
$250 per month. GR. 3-5275 

(120-126)

Staliorius. Turintis nuosavus įran
kius. Nuolatinis darbas. Galintis 
prižiūrėti tavorą darbe. Patyra* 
prie šio darbo. v

IN. 1-4800
(120-126)

------------------------------------------------
Staliorius. 2-ros rūšies vyras, jau
nas. Galintis' prikabinti duris ir 
įtaisyti stalčius, etc., prie naujų ra
kandų. Turintis bent kiek įrankių. 
Ideališko darbo sąlygos. Alga ne
nustatyta. TRANSORIENT, 25-lft 
50th St., Woodside. ’ J

(116-122/

Kepėjas. Kepėjo pagelbininkas.
Taipgi patyręs kepėjas prie stalo.

Darbas Rockaway.
Alga nenustatyta.

Skambinkite CO. 6-1331. 1—4 p. m.

(116-122)

BODY & FENDER MAN. Paty
ręs, gera alga. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės: . 4
MARAN AUTO SERVICE f)

181-07 Jamaica Ave., Jamaica, N.Y.

(119-125)’




