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KRISLAI
(Gana sunkiai!
Valdžios klaida.
Piktas žmogus.
I? Wilkes Barre tiesiai

i Kauną
Tinginių ir sukčių

globotojai.
Rašo A. Bimba

Nors nesmagu, bet su fak
tais reikia skaitytis. Turime 
j nisi pažinti, kad Laisvės fi
nansinis vajus eina per lėtai. 

' Dar tik pora tūkstančiu dole- 
liu tesukelta. o jau visas me
nuo prabėgo.

’ , Per likusius du mėnesius 
teks sukelti aštuonis tūkstan
čius! Po keturis tūkstančius 
per mėnesi!

Reikalas visiems susirūpin
ti ir smarkiau darbuotis. 1', la
bai daugelio kolonijų dar jo
kiu žinių negauta. <) juk ten 
dar randasi labai smarkių 
ja išviečių !

Nebelaukite ir nobedolskite, 
draugai!

Dabar jau aišku, kad daug, 
labai daug, šimtai Amerikos 
jaunuolių veržte veržiasi Į 
Pasaulinį jaunimo festivalį 
•Mask von.
. Tai gražus, sveikintinas 
reiškinys.

Reikia didžiuotis, kad mūsų 
Klasto jaunasis talentas nori 
Amerikai gražiai ir garbingai 
atstovauti.

Mūsų valdžia tam jaunimui 
turėtų padėti, jį paraginti, pa
drąsinti.

Deja, elgiamasi atbulai. Sa
koma, kad Valstybes <1 e part
men to žmonės tokius jaunuo
lius bara už* norą dalyvauti 
festivalyje. Kalbama jiems, 
kad jie ten dalyvaudami blo
go padarysią Amerikai!

Egiptas paėmė už ausiu ir 
išmetė laukan korespondentą 
Mr. McGurn — išmetė už ne
siskaitymą su teisybe ir žur
nalistine morale.

Dabar tas Mr. McGurn visą 
savo tulžį išlieja prieš tą toli
mą žemę. Daugiausia, žinoma, 
tenka prezidentui Nasseriui.

Bloga su tokiais piktais 
žmonėmis. Jie nenaudingi nei 
sau, nei visuomenei.

Skaitau įdomų pranešimą iš 
Wilkes Barre, Pa. Sako, kad 
tenykštis lietuvis gyventojas 
William Tamolaitis telefonu 
susisiekė su Kaune gyvenančia 
savo motina ir gražiai pasikal
bėjo. Pokalbis tęsėsi 35 minu- 

’tes. Kiekviena minutė jam 
kaštavo keturis dolerius.

Mr. Tamolaitis, sakoma, 
pesiskundžia dėl lėšų. Už ko
kio pusmečio jis vėl savo mo
tinai telefonuosiąs.

Girdi, “Tamolaitis išgirdo 
iš motinos, kad ji ir jo keturi 
broliai — seserys sveiki ir gy
vi...”

Ši žinia nepatiks tiems, ku
rie tebegieda apie “geležinę 
uždangą”.

Juk gerai, kad Lietuvos val
džia ir žmonės ieško būdų ko
vai su tinginiais ir sukčiais.

Bet netaip supranta ir gal
voja smetonininkų Dirvos po
ras Vincas Rastenis, kadaise 
L'ietuvoje buvęs dideliu žmo
gum — dideliu sęnetonlaižiu, 
netgi tautininkų partijos sek
retorium. Savo laikraščio ge
gužės 2 d. laidoje ilgu straips-

iCoiombijos diktatorius jau 
i išsinešdino Ispanijon: dar 
■ nežinia, kokį režimą steigs

Bogota. —Praeitą savait
galį diktatorius gen. Rojas 
Pinilla, kuris valdė dikta- 
toriniu būdu nuo 1953 me
tų, išsinešdino Franco Ispa
nijon. Rojasą nuvertė žmo
nių demonstracijos už de- 
kratine santvarka ir laisvus 
rinkimus. Prieš diktatūri
nę valdžią taipgi stojo ka
talikų bažnyčia.

Bet koks režimas nusisto
vės. Colombijoje, kol kas 
neaišku. Prie valdžios vairo 
stojo kelių karininkų tary- 
ba-junta, kuri žada demo
kratinius rinkimus. Kai ku
rios demokratinės pakaitos 
jau padarytos — nuimta 
cenzūra ir panaikintas ka
rinis stovis. Sostinėje Bo
gotoje susirinkusios minios 
sveikino Rojaso nuvertimą.

Sudarytas naujas kabi
netas, į kurį įeina dviejų 
vadovaujančių partijų, Li
beralų ir Konservatorių, 
ministrai.

Pakelyje į Ispaniją gen. 
Rojas sustojo britų valdo
moję Bermudoje. Ten jis 
pareiškė, kad už jo nuver
timą vyriausiai atsakinga 
katalikiška klerikalija.

Colombijos spauda sako, 
kad šalyje dabar egzistuoja 
demokratinė valdžia, bet 
kai kurie laikraščiai • pa
brėžia, kad tik po nekurio 
laiko bus galima pasaky
ti, kokia tvarka ten nusisto
vės.

Maršalas Montgomery pas 
prezidentą Eisenhower i
Washingtonas. — Getty

sburge lankėsi pas. prezi
dentą Eisenhoweri jo senas 
kovos draugas, britų gene-

Francūzijos KP 
įremia T u nisi j os 
kovą už laisvę
Paryžius. — Paryžiuje 

įvyko ( Francūzijos Komu
nistų partijos ir Tuniso 
Komunistų partijos dele
gacijų derybos.

Delegącijos apsvarstė abi
partijas dominančias pro
blemas. ir priėmė bendrą 
deklaraciją, paskelbtą lai
kraščio “Humanite”. ( -■

Francūzijos Komunistų 
partijos delegacija, sakoma 
deklaracijoje, karštai svei
kina Tunisą iškovojus na
cionalinę nepriklausomybę, 
ir užtikrina tunisiečių tau
tą, kad Francūzijos darbi
ninkų klasė ir liaudis yra 
broliškai solidarios su ja.

niu Vincas gailiai apverkia to
kių tinginių ir sukčių- likimą. 
Girdi, jiems bus riestai: jie 
bus baisiai nuskriausti, nes tu
rės eiti ir naudingu darbu pa
sidaryti pragyvenimą!

Man gi tikrai • gaila pono 
Rastenio, tinginių ir sukčių 
globotojo. Jo. tų ašarų joks 
padorus lietuvis nepasigailės.

ka----- ------------------------------
rolas Montgomery, kuris 
praeito karo metu buvo Ei- 
senhowerio vyriausias pa
dėjėjas. Gettysburge jie abu 
apžiūrėjo senus kovos lau
kus, kur pilietinio karo 
metu kovėsi šiauriečiai 
prieš sukilėlius-konfedera- 
tus.

Maršalas Montgomery 
liks Šioje šalyje nekurį lai
ka. C

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Roma. — Italijos valdžia 
planuoja uždrausti auto
mobilių lenktynes, ypatin
gai pavojingasias lenkty
nes, kurios žinomos, kaip 
“Mille Miglia” (“Tūkstantis 
mylių”). Praeitą savaitga- 

;lį tose lenktynėse žuvo 14 
asmenų, jų tarpe 13 stebė
tojų, įskaitant penkis vai
kus. Dešimtys asmenų su
žeista.

Bagdadas. — čia dabar 
randasi Saudi-Arabijos ka
ralius Saudas ir taipgi ma
noma, kad atvyks Jordano 
karalius Husseinas. Tokiu 
būdu tai bus trijų reakcinių 
arabišku karalių — Arabi
jos, Irako ir Jordano — pa
sitarimai, nukreipti prieš 
pažangias arabiškas res
publikas, Egiptą ir Siriją.

Bombėjus. — Įvyko Bom
bėjaus savivaldybės . rinki
mai. Kongreso partija, ku
ri anksčiau turėjo absoliu- 
tę daugumą miesto tary
boje, dabar iš 131 deputa
to turi tik 55. Vieningos, 
opozicijos frontas, Maha- 
raštra Samiti, gavo 66 vie
tas, komunistai jų tarpe 
turi 13.

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinis sekr. Hammarsk- 
joldas ir jo asistentantas R. 
Bunche grįžo iš Izraelio.

Washingtonas. — Eisen- 
howeris pakvietė Maroko 
sultoną Ben Jusefą atvyk
ti ateinantį rudenį Ameri
kon. Pakvietimas priimtas.

' Washingtonas. — Prezi- 
i dentas Eisensoweris ir Pie
tinio Vietnamo preziden
tas Diemas išleido bendrą 
pareiškimą apie “komuniz
mo pavojų Azijoje“.

Paryžius. — Laikraštis 
'‘Humanite” ir karikatū
ristas L. Mittelberg tapo 
nuteisti 100,000 frankų pa
bauda, kam atspausdino 
karikatūrą, kuri rodė fran-
cūzų kareivį su automatu 
rankoje stovintį ant nužu
dyto alžyriečio kūno.

Goldo išteisinimas iššau
kė didelį pasitenkinimą 
kailiasiuvių tarpe, nors B. 
Gold dabar jau nelaiko jo
kio posto toje unijoje.

Chruščiovas atsakė 
į "Times" klausimus

New Yorkas. — Platų 
susidomėjimą pasaulyje su
kėlė interviu, kurį Mas
kvoje New York “Times” 
korespondentui Tarner Cat- 
ledge davė N. Chruščiovas.

Interviu svarbiausieji 
punktai buvo:

Jo (Chruščiovo) kalbos, 
sakytos TSRS KP suvažia
vime tekstas, skleistas A- 
merikoje, buvo Amerikos 
žvalgybos sufabrikuotas;

Nepaisant ideologinių 
skirtumu, Amerika ir Ta- 
rybų Sąjunga gali sugy
venti, bet jeigu Dulles 
tęs tą savo “Rytų Europos 
išlaisvinimo” politiką, 
šimtmečiai gali imti, iki bus 
susitarta, nes tuo atžvilgiu 
nuolaidų negali būti;

Dešinieji socialistai jau nori 
sugrįžt į koaliciją Italijoje

Roma. — Valdžios krizė 
tapo sukelta fakto, kad vi
ce- premjeras Saragatas ir 
kiti dešinieji socialistai nu
tarė pasitraukti iš koalici
nės valdžios su krikščioni
mis demokratais. Bet jau 
praeitą savaitgalį paaiš
kėjo, kad dešinieji socialis
tai kaip ii* apgailestauja 
tą žingsnį — Saragatas da
vė suprasti, kad jeigu Seg- 
ni vėl imtųsi sudaryti ka
binetą, tai jis ir kiti deši
nieji socialistai į kabinetą 
vėl įeitų kaip praeityje

Sakoma, kad tarpe Sa- 
ragato nutarimo pakeisti 
nusistatymą prisidėjo kai
riųjų socialistų posėdis.

19 vadovaujančią socialistą už 
karo galą Alžyre, prieš Molletą
Paryžius. — 19 vadovam ! po atspausdintas partijos

jančių Francūzijos socialis
tų, jų tarpe 12 parlamento 
deputatų, išleido pareiški
mą už karo pabaigimą Al
žyre. Jie taipgi pasmerkė 
dabartinį socialistinį prem
jerą Molletą, sakydami, kad 
jis nededa pakankamai 
pastangų karą baigti.
. Protestuojančių socialis
tų grupei vadovauja Ro
bert Verdier, vienas žy
miausiu socialistic vadų. 
Nors ta grupė sudaro ma
žumą, jos pareiškihias ta-

Darbo unijų kovos lauke
New Yorkas. — Valdžia 

atšaukė savo kaltinimus 
prieš Ben Goldą, žinomą 
kailiasiuvių unijos vado
vą, kuris 1950 metais tu
rėjo pasirašyti po Taft- 
Hartley įstatymo reika
laujamu nekomunistiniu 
liudijimu ir paskui buvo 
kaltinamas melavime.

Jis buvo nuteistas tre
jiems metams, kalėjimo, bet 
vėliau Aukščiausias teis
mas nuosprendį atmetė. 
Naujos bylos sprendimas 
turėjo prasidėti šią sa

Stalinas buvo didis revo- 
liucionerius ir marksistas, 
bet turėjo tam tikras silp
nas puses, kurias savo tes
tamente nurodė Leninas. 
Kad tas iškelta, neapgailė
tina, ir apie jo padarytą ža
lą, lygiai kaip užsitarnavi- 
mus, ir ateityje bus kalba
ma.

Varšuva. —Lenkijos Ko
munistų partijos. (PPR) C. 
komitetas ši trečiadieni 
pradeda savo plenumą. Ple
numas svarstys, ar paša
linti J. Bermaną, kuris 
skaitomas labiausiai atsa
kingu už kalinimus ir opo
zicijos persekiojimus prieš 
tai, kaip' Gomulka stojo 
prie vairo.

Kairiųjų Socialistų parti
jos direktoriatas (naciona
linis komitetas). posėdžia
vo ir pagaliau po karštų 
diskusijų ir dalinai prieš 
Nennio norą nutarė tęsti 
bendradarbiavimą su komu
nistais, laiks nuo laiko, rei
kalui esant, su jais tartis, 
nors nepalaikant nuolatL 
nio vieningos akcijos pak
to, kaip tai būdavo pra
eityje.

Manoma, kad tas nutari
mas įtikino Saragato socia
listus, kad nėra vilties vie
nytis su kairiaisiais socia
listais, ir todėl gal geriau
sias dalykas jiems pasilikti 
koalicijoje su krikdemais.

organe “Le Populaire”.
Paskutiniame Socialistų 

partijos kongrese, kuris į- 
vyko praeitos savaitės bir
želio mėnesį, rezoliucija 
yra miglota. Joje pasmer
kiami “kraštu tiniej i alžy
riečiai”, kurie peraštriai 
kovoja prieš Francūziją; ir 
taipgi ’’ekstremiai francūz. 
kolonistai”. Bet nepasako
ma už karo pabaigimą.

Spauda sako, kad dabar 
trečdalis Socialistų parti
jos centro komiteto stoja 
prieš Molletą.

vaitę, nes valdžia apeliavo, 
bet dabar apeliacija atšau
kta, nes. matyt, valdžia 
nesitikėjo bylą laimėti.

Baltimore. — Bethlehem 
Steel Corporation išmetė 
iš darbo šešis unijistus, nes 
jie pasinaudodami penk
tuoju konstitucijos priedu 
atsisakė liudyti Kongreso 
komitetui apie savo politi
nius įsitikinimus. Išmestų
jų tarpe randasi A. Ostro- 
waki, praeito karo vetera
nas, z kuris buvo sužeistas 
fronte.

Kairiečiai sudarė pastovų 
forumą socializmo idėjoms 

ir bendrai veiklai aptart
New Yorkas. — Įvairios 

socialistinės grupės sudarė 
pastovų vieningą forumą, 
kuris pavadintas American 
Forum for Socialist Edu
cation. Į jį įeina 40 žymių 
asmenų, kurie atstovauja 
įvairiausias kairias grupes. 
Jų tarpe randasi du vado- 
Blumberg. Taipgi įeina ei- 
vaujanti komunistai, Do- 
xey Wilkerson ir Albert 
lė asmenų, kurie komuni- 

e r

Gyvenimas
Lietuvoje

Televizijos aparatai 
darosi skaitlingesni

Vilnius. — Televizijos a- 
paratai, kurie Čia vadina
mi “televizoriais”, vis la
biau plinta Vilniuje. Tele
vizijos stiebai, rodanti, kad 
name randasi televizijos a- 
paratas, jau senokai pli
to Vilniuje, bet dabar jų 
daugėjimas sustiprėjo, ka
dangi iš Vilniaus dabar per
duodamos nuosavos lietu
viškos. televizijos progra
mos.

Krautuvėje “Radijos-mu- 
zika”, ' Elektros reikalų 
krautuvėje, kuri randasi 
Liudo Giros gatvėje ir uni
versalinėje parduotuvėje 
(department-štore) parsi
duoda visokio dydžio ir rū
šių televizijos priimtuvai 
ir jie masiniai perkami.

Atidarytas naujas kino- 
teatras “Vasara” Vilniuje
Šalia kino teatrų “Per

galės”, “Aušros”, “žvaigž
dės”, “Tėvynės” ir kelių 'ki
tų Vilniuje, dabar atsida
rė naujas kino-teatras, pa
vadintas “Vasara”. Pirmas 
tame teatre rodytas filmas 
buvo “Širdis dainuoja”. Ta
me teatre filmus pradeda 
rodyti pirmą valandą po
piet ir kas antrą valandą 
programa kartojama. Pas
kutinis rodymas prasideda 
9 vai. vakare. Naujasis te
atras pilnai moderniškas 
ir jaukus.

Rusiški žurnalai apie 
lietuviškus rašytojus

Vilniuje gautas tarybinis 
literatūrinis žurnalas “Zna- 
mia” (“Vėliava”) recenzuo
ja R. Mizaros knygą “Mor
tos Vilkienės Divorsas”, 
kuri išversta rusu kalbon. 
Kritikė Jefimova tame teo
retiniame literatūros žur
nale sako, kad minimoji 
knyga vaizduoja tuos A- 
merikos gyvenimo aspek
tus, kuriuos klasikas Drei- 
zeris vadino tragiškais.

Žurnalas “Družba Nara- 
dov” (’’Tautų Draugystė”) 
recenzuoja ir taipgi aukš
tai įvertina jauno lietuvio 
poeto A. Pabijūno poezijos 
rinkinį '‘Skersvėjai”.

tams, artimi, kaip tai prof. 
DuBois, “National Guar
dian” redaktorius McMa
nus ir kiti.

Forumo nacionalinio ko
miteto sekretorium tapo 
Sidney Lens, plačiai žino
mas Chicagos unijų veikė
jas. Vice-prezidentais yra 
Chicagos universiteto pro
fesorius Kermit Ely, Cali- 
fornijos rašytojas Milton 
Mayer, “Liberation” žur
nalo redaktorius Bayard ‘ 
Austin ir eilė kitu.

Į komitetą taipgi įeina 
Bert Cochran, atstovaująs 
kairiai-socialistinę grupę, 
kuri spiečiasi aplink žurna
lą “The American Socia
list”, Joseph Starobin, bu
vęs komunistas, kuris ne
seniai pasitraukė iš parti
jos, Harvey O’Connor, ži
nomas rašytojas, Farrell 
Dobbs, trockistas ir t. t.

Pastovaus vieningo fo
rumo pareiškime sakoma, 
kad jo siekis yra suvesti 
visas kairias grupes Ame
rikoje ir leisti joms pasi
keisti nuomonėmis, kad 
siekti vienybės, bet taipgi 
pabrėžiama, kad susidėju- 
sios grupės dar turi dide
lius prieštaravimus.

(New York “Times.” sa
ko, kad gavo žinių, jog 
komunistai ir Socialistų 
darbininkų partija, kaip 
vadinasi trockistai, veda 
pasitarimus apie . bendrų 
kandidatų išstatymą New 
Yorke, kai ateis rinkimai.

Lietus sulaikė 
mišką gaisrus 
Rytą valstijose •
New Yorkas. — šeštadie

nį ir sekmadienį ilgai lauk
tas lietus New Yorko vals
tijoje, Naujojoje Anglijoje 
ir Pennsylvanijos dalyse 
sustabdė gaisrus, kurie bu
bo pradėję plėstis. New 
Yorke gub. Harrimanas nu
ėmė uždraudimą piknika- 
vimo ir stovyklavimo miš
kuose. Mat, anksčiau bijota, 
kad gyventojams lankantis 
miškuose dar daugiau gais
rų -gali kilti. Dabar, miš
kams esant labiau drėgnais, 
tas pavojus atpuolė.

Dar neapskaičiuota, kiek 
žalos sausrų sukelti gaisrai 
padarė, bet sakoma, nudegė 
nemaži plotai.

Keturiolikmete, bet jau 
prostitutė, dargi motina
Taipei. — Čiango valdo

moje Formozoje žydi pro
stitucija, į kurią įtrauktos 
mažametės mergaitės. Štai 
dabar teisme iškelta, kad 
viena 14 metų mergaitė 
“tapo prostitute, kad išlai
kyti savo 10 mėnesių kūdi
kį ir 64 metų motiną”.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.
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TELEVIZIJA LIETUVOJ E
SU GEGUŽĖS MĖNESIO 1 diena Lietuvoje pra

dėjo veikti televizija.
/ Vilniuje pastatytas milžiniškas plieno “bokštas, 

pro kurį transliuojama televizija, pastatyti didžiuliai 
rūmai, keturių aukštų, baltuoją rūmai, kur įrengtos te
levizijos studijos, Lietuvos televizijos transliavimo cent
ras.

Kaip praneša Lietuvos spauda, visą tai padėjo Lie
tuvos žmonėms įruošti Leningrado inžinieriai.

Televizijos centro vyr. inžinierius yra L. Ignatavičius. 
O televizijos centro aparatin.io-studijinio bloko vyr. in
žinierius — E. Dautartas.

Televizijos studijos direktorė — St. Borisienė.
Pirmoji į Lietuvos žmones per televiziją kalbėjusi, 

maloni, daili lietuvaitė pranešėja Gražina Bigelytė.
Čia suminėjome tik keletą pavardžių asmenų, daly

vaujančių Lietuvos televizijos centre pirmomis dieno
mis. Jų ten, be abejonės, yra daug, visi paruošti, prala- 
vmti. Tai vis naujos, jaunos jėgos, išauklėtos, išmokslin
tos dabartinės (Tarybų) Lietuvos!

Gražiai televizijos operatorius Algirdas Araminas 
pasakė Bigelytei prieš pradėsiant jai kalbėti, prieš 
pradėsiant pranešinėti televizijos programą:

“Kap debesėlis, per r. r o erdves pradėsi kelionę, Gra
žina!. .

Iš spaudos matome, kad Televizijos studijose bus 
daug moterų-merginų. Štai kelios kitos pavardės: Ge
novaite VarkaviČ’utė, Marija Gaidamavičiūtė, Lena Kar
pova ir kt. Džiaugtis reikia, kad Lietuvos moteris vis 
dažniau ir dažniau atsistoja į pramonės, mokslo ir kul
tūros įstaigų priešakį!

ATSITIKTINAI ANKSTOKAI mus pasiekė Vilniaus 
“Tiesa” už balandžio 20 d. Joje skaitome:

“Vilniaus televizijos centro statybos ir montavimo 
darbai užbaigti. Į savo postus stojo telecentro valdymo 
kolektyvas. Bandomąsias laidas jau paruošė jauna Vil
niaus televizijos studija. Kokią programą televizijos stu
dija numato parodyti respublikos darbo žmonėms pir
maisiais telecentro veikimo mėnesiais? Kaip ši progra
ma bus plečiama ir tobulinama? Su tokiais klausimais 
‘Tiesos’ korespondentas kreipėsi i Vilniaus televizijos 
studijos direktorių ST. BORISIENĘ.

“Borisienė papasakojo:•
— Pirmąją bandomąją televizijos laidą esame pasiruo

šę parodyti šiandien vakare. Programoje — kinoapy- 
braiža “Tarybų Lietuva”, meninis kinofilmas “Prologas”. 
Gegužės Pirmąją respublikos darbo žmonės per televizo
rius pamatys šventinę demonstraciją Tarybų Lietuvos 
sostinėje. Po to parodysime mūsų respublikos kinostu- 
dijos. meninį filmą “Tiltas” ir kt.

“Kol kas programos bus duodamos du kartus per 
savaitę — šeštadie^ais ir sekmadieniais. Bus rodomi ki- 
nofilmai, nedidelės visuomeninės-politinės, literatūrinės 
bei muzikinės laidos. Nebus užmiršti ir mažieji žiūro

nai.
— Kokios televizijos laidos organizuojamos gegužės- 

birželio mėnesiams?
— Keletas televizijos laidų, — atsakė Borisienė, — bus 

skiriama temai apie respublikos revoliucinę praeitį. Bus 
suruoštos taip pat televizijos laidos “Su kokiais laimėji
mais Tarybų Lietuvos darbo žmonės sutinka Didžiosios 
Spalio socialistinės, revoliucijos 40-ąsias metines”, “Ke
liaukime po gimtąjį kraštą” ir kitos. Per televiziją nu
matome parodyti kinofilmus ’’Keturiasdešimts pirmas”, 
“Mano duktė”, naują lietuvišką filmą “Auksinės burės”, 
naują bulgarų meninį kinofilmą “Dimitras GradeČij” ir 
kt. Žiūrovai taip pat bus supažindinami su naujaisais 
kinožurnalais “Dienos naujienos”, “Tarybų Lietuva”, 
“Sportas” ir kt.

“Jauniesiems žiūrovams ruošiame Kapsuko dramos 
teatro lėlių spektaklį “Užburta klumpė”. Jie taip pat pa
matys filmus “Durklas”, “Raudonoji gėlelė”, multiplika
cinį filmą “Milijonas maiše”.

— Kaip televizijos laidos plėsis ateityje?
— Po kurio laiko mūsų televizijos centras iš broliš

kųjų respublikų gaus kilnojamąją aparatūrą. Tada bus 
galima laidas įvairinti ir gausinti. Televizijos žiūrovai 
bus operatyviai supažindinami su svarbiausiais respubli
kos ir šalies politinio, ekonominio ir kultūrinio gyveni
mo Įvykiais, mokslo ir technikos naujovėmis. Per tele
viziją bus transliuojami koncertai iš Vilniaus koncerti
nių salių, Vilniaus teatrų spektakliai, respublikos sta
dionuose vykstančios sportinės varžybos. Bus. galimy
bių padidinti ir pačių laidų skaičių. Televizijos laidos 
bus perduodamos tris-keturis kartus per savaitę.

— Ką galėtumėte pasakyti apie televizijos studijos 
darbuotoj us?

— Kaip ir pats televizijos centras, mūsų studijos ko
lektyvas yra visiškai jaunas, patyrimo, žinoma, neturi. 
Čia mums į pagalbą atėjo broliškųjų respublikų televi
zijos studijos. Daugumas mūsų darbuotojų mokėsi Mas
kvos, Rygos, Talino televizijos studijose, štai, studijos

“Paslaptingos buvo Di
džiųjų Tyrulių balos.,. Ty
liais vasaros vakarais, kai 
uodo zyrimas buvo girdi
mas net kitame kaimo galę, 
rūko padengtoje baloje im
davo klingsėti. Žmonės sa
kydavo, kad tai velniai: jie 
baloje išsiperu vaikus ir 
paskui, krikštynose gerda
mi degtinę, klingsi. Apsi
niaukusiais vasaros ir ru
dens vakarais baloje daž
nai žalsvos liepsnelės blyk
čiojo. Anot žmonių, tai 
perimdavo ir blaškydavosi 
joje nuskendusių žmonių 
vėlės...”

Tai eilutės iš archeologo 
P. Tarasenkos knygos “Di
džiųjų Tyrulių paslaptys.” 
Ją mėgsta jauni ir suaugę, 
bet labiausiai iki šių dienų 
išlikusių, didžiulių Tyru
lių papeikiu gyventojai. Ir 
kaip ši knyga nejaudins 
Radviliškio rajono Polekė
lės ir kitų apylinkių vyres
nės kartos žmonių, jei tose 
pelkėse prabėgo ne vieno 
geriausi vaikystės ir jau
nystės metai, paskui karvių 
bandą vaikščiojant ar pel
kėtą jų pakraščių žemę dir
bant Todėl ilgais žiemos 
vakarais, kai Rink š e 1 i o , 
Vaičekausko ir dešimties 
kitų Tyrulių papeikęs gy
ventojų vaikai rytojaus die
nos pamokas mokosi ar 
knygas skaito, jų tėvai pri
simena savo ir savo bendra- 
mečių gyvenimą tuo metu,' 
kai čia šeimininkavo savo 
žiaurumu visoje Lietuvoje 
liūdnai išgarsėjęs smetoni-i 
uis generolas Plechavičius.

Dabartiniai vienuolikto
kai kitai]) neįsivaizduoja 
savo gyvenimo: sėdi klasė
je, klausaisi mokytojų žo
džiu', diskutuoji klasės ar 
komjaunimo susirin k i m e 
apie jaunuolio vietą gyveni-’ tautos ateitį., 
me. Atrodo, taip visuomet —Toks
biNo, taip įprasta, pagaliau 
‘‘taip reikia.” Tr iš kur' 
jiems žinoti, jei jie, septy- 
nerių metų berniukai ir 
mergytės, pirmą kartą mo
kyklos slenkstį peržengė tik 
1946 metais, kai iš mūsų 
krašto jau buvo išvyti hitle
rininkai ir jų pakalikai. Tr
tik mokytojai, tėvai, vyres
nieji draugai jiems prime
na, kad taip seniau nebu
vo, kad jų laimingas gyve
nimas :— Tarybų valstybės 
gyvavimo ir veiklos rezul
tatas. • • •

Polekėlė niekuo nesisky
rė nuo eiliniu kitu buržua
zinės Lietuvos užkampių. 
Skirtumas gal buvo tik tas, 
kad čia i savo dvara dažnai 
atvykdavo “žymesnis” už 
kitų vietovių ponus dvari
ninkas Plechavičius. Atva- 
žinodavo jis čia ne pelkių ir 
savo kumečių pasiilgęs; iš 
Kauno ji čia traukdavo se
no biznieriaus jausmas — 
daryti viską, kad į jo są
skaitą iš Polekėlės dvaro 

'.plauktų didesnė ir apvales

i režisierius Gruodis, dailininkas Vilutis, režisieriaus asis
tentas Landūnas' buvo išvykę pasimokyti į Rygą. Garsų
režisierius Bičiūnas, garsų operatorius Varkavičiutė, 
režisieriaus asistentas Marcinkus tobulinosi Taline.

“Nors mūsų kolektyvas jaunas, — baigdama pasa
kė St. Borisienė, — tačiau jis kupinas kūrybinių suma
nymų, minčių. Mes tikimės, kad Vilniaus televizijos lai- 

| das padarysime turiningas ir įdomias”.
. • i

ATRODO, kad iš karto dar ne visa Lietuva galės 
naudotis Vilniaus televizija. Ji bus praplėsta vėliau.

Taipgi neapsigaukime manydami, kad jau kiekvie
nas Lietuvos gyvenamasis namas turės televizorių (pri
imtuvą). Ar Amerikoje kiekvienas gyvenamasis namas 
jį turi?! ,

Bet pasakysime tai: Televizijos įkūrimas Lietuvoje 
turi milžiniškos reikšmės. Televizija ten suvaidiųs di
džiulę rolę žmones ne tik linksminant, o ir keliant jų 
kultūrini lygi!c J O c

Amerikos lietuviai, kurie džiaugiasi kiekvienu savo 
.tautos pasiekiau, džiaugiasi ir šiuo kultūriniu jos žy
giu, kuris, be abejonės, yra tik gera pradžia!

nė litų suma, uždirbama 
kumečių prakaitu. Bažny
čia, karčiama ir .mažytė 
pradinė mokykla-—štai vis
kas, kas buyo anuo metu 
prieinama vietos darbo 
žmonių vaikams ir jauni
mui.

Senas fašizmo tarnas ūso
čius Plechavičius, tiesa, sa
vo kumečiams, vietos gy
ventojų pasakojimu, sten
gėsi būti “geresniu” už 
Daujotu ir J o n a i t i š k ės 
dvarponius. Jiems ir atly
ginimą didesnį stengdavosi 
mokėti, ir šiaip norėdavo 
Įtikti. Ir tai suprantama: 
jis gerai orientavosi tauti
ninkų diplomatijoj. Paga
liau jį, dešiniąją Smetonos 
ranką, užimamoji padėtis 
vertė dėtis “geradariu,” 
“prastų žmonių mylėtoju.” 
Tačiau sunku buvo vilkui 
avies vaidmenį vaidinti.

Čiutelių geležinkelio sto
ties sargas1 Galinauskas pa
sakoja:

—Oi žiaurus buvo tas se
nis Plechavičius. Supykęs, 
būdavo, ir pertrauks ma
žam ar senam lazda per 
sprandą.

Kai kas pasakoja ir to
kius dalykus: Plechavičius 
norėdavęs įsigyti populia
rumą vaikų tarpe, mėgda
vęs jiems saldainių ar 10 
centų, kyštelėti. Būdavo ir 
taip, kad susitikęs apskur- 
dusį papeikiu gyventojų 
vaika, išsikvies tėvus ir 
lieps geriau vaiką rengti.

—Tai kad neturime iš 
ko, — teisinsis šie.

—Reikia, motin, i reikia. 
Daugiau, dirbkit, mažiau 
t i n g i n iaukit, — žagsėda
mas po sočių' pietų, postrin
gaus generolas. Ir pasakys 
ilgą pamokslą “apie jauni
mo reikšmę kuriant šviesią 

mas, gal kartais mokyklą 
apylinkėj pastatė? — tei
raujamės vietos gyventojų. 
Šie juokiasi:

—Ką jūs! Jis tik bažny
čiai pamatus padėjo...

Ne. Nei Plechavičius, nei 
kiti vadinamieji “tautos va
dai” nesirūpino liaudies
švietimu, jos kultūra, nors 
ir mėgdavo savo kalbose ir 
straipsniuose apie tai su di
džiausia “pompa’ kalbėti. 
Jų valstybinė veikla, “rūpi
nimasis” liaudimi prasidė
davo ir baigdavosi savaja
me centriuke, nuolatiniuose 
baliuose, zosių ir iadvygų 
v a r d ądienių išgertuvėse. 
Kaimo jaunimui, jų tarpe 
ir Polekėlės gyventojų vai
kams, šie tautos šulai siū
lė... smuklę ir bažnyčios 
smilkalų kvapą.

—Tai gal ir savo vaikų 
Plechavičius toliau i moks
lus neleido?

Kur tau! Vienas sūnus 
mokėsi Kreti n go's, kitas — 
Šiaulių gimnazijoj. Mokė-, 
si taip pat ir duktė. Par
važiuos, būdavo, gimnazis-

tai vasaros atostogoms į tė
vo dvarą, vaikščios unifor
mines kepuraites ant šono 
pakreipę ir su ironija į tė
vo bernus — savo vienme
čius žvalgysis. Ne vienas 
kaimo jaunuolis sulaikyda
vo širdy kartėlį, matyda
mas, kad vieniems ir ribotų 
gabumų galima mokslo 
siekti, o kitiems iš anksto 
pagal jų tėvų kilmę ir tur
tą apsprendžiamas tolesnis 
juodadarbio pono ar fabri
kanto tarno likimas. Vie
nintelė paguoda to meto Po
lekėlės jaunimui buvo lais
va liaudies daina, kurios ai
dą po darbo ilgai kartoda
vo slėpiningos Tyrulių pel
kės.

Su paskutiniaisiais Tary
binės armijos triuškina
mais fašistinių gaujų liku
čiais į vakarus išdūmė ir jų 
klapčiukas, tūkstančių ne
kaltų lietuvių liaudies žmoT 
nių krauju savo rankas su
sitepęs generolas Plechavi
čius. Su juo kartu išgara
vo paskutiniai fašizmo tvai
ko likučiai iš Tyrulių papei
kiu. Žmonės ^kasdien ėmė 
vis labiau užmiršti Plecha
vičiaus lazdą. Jie patys 
pradėjo tvarkyti nuo seno 
jų ir tėvų prakaitu laisty
tą žemę. O pirmoji dovana, 
kurią jie. gavo iš Tarybų 
valdžios, buvo TSRS Kons
titucijoje užtikrinta jų vai
kams* teisė į mokslą. Tik 
tas tėvas ir motina, kurie 
patys neturėjo progos baig
ti net pradinės mokyklos, 
galėjo ir gali tinkamai.siu 
prasti ir įvertinti- šios tei
sės didingumą, jaudinantį 
iki širdies gelmių. Pirmą 
kartą gyvenime buvo suda
rytos sąlygos jų vaikų ta
lentams ir sugebėjimams 
vystytis.

Buvusi Polekėlės pradinė 
mokykla nesutalpina visų 
norinčių mokytis. Teko ati
daryti septynmetę. \ Bet ir 
joje greitai ankšta pasida
rė gausiam valstiečių vai
kų būriui. Tarybų valsty
bė papeikiu gyventojams 
atidarė pilną vidurinę mo
kyklą ir pastatė puikų mū
rini pastatą kasdien vis la
biau besiplečiančiame, irgi 
Tarybų valdžios metais 
pradėtame statyti, Tyrulių 
miestelyje. Šiandien vidu
rinėje mokykloje dirba 21 
mokytojas, o klasių suoluo
se — 340 darbininkų, kol
ūkiečių ir naujos durpynų 
įmonės inteligentijos vaikų.

Dešimtys jaunuolių metai 
po metų gaus brandos ates
tatus! O juk iš tos gyven
vietės prieš 20 metų be Ple
chavičiaus vaikų beveik nie
kas nėra baigęs vidurinės 
mokyklos. Apie aukštąjį 
mokslą ir kalbos negalėjo 
būti. Universiteto vardas 
čia buvo žinomas tik iš laik
raščių, kada juose buvo pra
nešama, jog toks ir toks pa
žangus studentas, nusižen
gęs “tautos vado linijai,” iš 
universiteto lankan išvytas, 
arba — grupė studentų — 
buožių sūnelių, prisigęrę 
“Metropoly,” langus išpyš
kino...

Pernai mokyklą baigė 
pirmoji dvylikos abiturien
tų. laida. Gerbdami moky
mosi teisę, kuria jiems pir
miesiems teko pasinaudoti, 
tyruliečiai savo tėvams ir 
mokytojams nepadarė gė
dos; kiekvienas jų susirado 

‘savo vietą gyvenime. Irena 
Makaraitė studijuoja Šiau
lių pedagoginiame institu
te, Aldona Daukšaitė — 
LTSR Valstybinėje konser
vatorijoje; Irena Nemaniū- 
naitė bus dantų technikė, o 
Birietiškių kaimo kolūkie
čio Žaltausko sūnusx Pranas 
sėkmingai išlaikė egzami
nus ir ruošiasi’ tolimojo 

plaukiojimo šturmano spe
cialybei jūrininkų mokyklo
je.

Tai ne informacinis besi
mokančiųjų jaunuolių iš
skaičiavimas. Tyrulių gy
ventojai didžiuojasi kiek
vienu jaunuoliu, baigusiu 
vidurinę mokyklą. Juk tai 
kartu pasididžiavimas ir 
nauju tarybiniu gyvenimu.

Mokykla ir tėvai praėju
sių metų abiturientų laidai 
sugebėjo įdiegti šeiminin
kišką požiūrį į gyvenimą. 
Jaunas mokytojų kolekty
vas gali teisėtai didžiuotis, 
kad keturi jų auklėtiniai 
nuėjo dirbti į savo gimtąją 
apylinkę. Onutė Kuzmins
kai tė dirba tarybinio ūkio 
buhalterijoj, Albinas Ged
minas — Mičiurino vardo 
kolūkio gy vulinink y s t ė s 
fermos vedėjo padėjėju. Dvi 
abiturientės Ona Šilvins- 
kaitė' ir Regina Liulytė dir
ba durpyno įmonės techi- 
kais.

—Keturi jaunuoliai su 
viduriniu išsilavinimu 
apylinkės jaunimo būry — 
didelis dalykas, — kalba 
mokyklos direktorius Nau
jokaitis.

Reikia tikėtis, kad tas bū
rys kasmet didės. Jei ir šie
met mokykla į gyvenimą iš
leis dvylika abiturientų, tai 
dabartinėje dešimtoje klasė
je mokosi jau dvidešimt 
trys jaunuoliai. Pagaliau 
reikia laukti, kad, baigę 
mokslus, į savo apylinkę 
sugrįš kitur išvažiavę mo
kytis. Jei ne jie, tai kiti at
važiuos. Juk tai tas pats 
veržlus darbo ir sunkumų 
nebijąs jaunimas.

Tyruliuose veikia ambu
latorija, pastatyti puikūs 
kultūros namai. Ir visa tai 
padaryta tik per kelerius 
paskutiniuosius tarybinio 
gyvenimo metus. O mieste
lis ir toliau plėsis, mokykla 
toliau augs. Puolimas prieš 
amžiais nejudintas Tyrulių 
pelkes ir ateity nuolat di
dės. Visur reikia ir reikės 
svarbiausio — žmonių, iš
silavinusių, sugebančių val
dyti ’sudėtingą durpių ka
simo techhiką. Naujas gy
venimas plečiasi ir kolūkių 
bei tarybinio ūkio laukuose. 
Jei kolūkiniame kaime čia 
dar ne viskas tvarkoje, jei 
dar yra sunkumų, darbas 
kartais vyksta nesklan
džiai, tai dažniausiai tik 
dėl to, kad trūksta šeimi
ninkiškų rankų, trūksta 
žmonių, kurie dirbtų su už
sidegimu, su meile savo tė
vų žemei. Tokie žmonės 
ateina ir ateis iš naujos 
santvarkos metais išaugu
sios Polekėlės vidurinės mo
kyklos Tyrulių miestely, iš 
gausių kaimyninių mokyk
lų.

Štai kodėl šios mokyklos 
mokytojai, paklausti, kaip 
jie dalyvauja rinkiminiame 
darbe, apie ką ir kaip kal
basi su vietos gyventojais, 
atsako:

—Už mus agituoja pats 
gyvenimas: naujas Tyrulių 
miestelis, nauja vidurinė 
mokykla ir, svarbiausia,— 
joje auklėjami naujo tary
binio gyvenimo žmonės.

...Taip, negalima nesu
tikti su pedagogais iš Tyru
lių. Naujas didelis gyveni
mas dabar verda amžiais 
apmirusių Tyrulių pelkių 
pakrantėj. Ir niekas nesu
laikys to naujo gyvenimo. 
Todėl tik nusijuokia vietos 
gyventojai, kai čia kartais 
su kitais užjūrio kapitalo 
agentų balsais atklysta ir 
praskydęs Plechavi č i a u s 
balsas. Jis neranda atgar
sio -net gūdžiose Tyrulių 
pelkėse. O velniai ir lau
mės,. šie lietuvių liaudies

2 pusi. Laisve (Liberty) Antradienis, geg. (May) 14, 1957

Darbininkų sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D, *

KAS DARYTI, KAI 
SUTRINKA VIDURIAI? «

Kai viduriai labai jau iš? 
eina iš tvarkos, sukyla, su
kliūra, raugulys, kartėlis 
ėda, po krūtine sunku ir 
baugu darosi, tai ilgiau ne
lauk. Padėk viduriam kaip 
nors susitvarkyti.

Pradėk manky t, spaudyt, 
masažuot pilvą. Padaužyk, 
patekšlenk, o kaklą laikyk- 
priekin atkišęs, tai lengviau 
atsiraugėsi. Kai pradėjai, 
atsiraugėt, tai mąigyk pilvą, 
ir toliau, braukyk, trainiok, 
tai dar ir dar daugiau dujų 
išsilaisvins, ir lengvėliau 
pasidarys širdžiai ir po 
kTutine. Dujos galės pra
sišalint ir per viršų ir per 
apačią.

Jeigu tokia manipuliacija 
nedaug tepalengvina, tai 
bandyk pravemt. Atsigerk 
šilto vandens, įmaišęs šauk
štuką sodos miltelių (“bi
carbonate of soda”). Kišk 
pirštus gerklėn, kutenk \ 
gerklę, kolei išvemsi ir tą 
sodos vandenį ir skilvio 
glites ir nuosėdas.

Kai kada gerai esti ir 
žarnas išjudint, vidurius 
išvalyt, padaryt levatyvą— 
klistirą (enemą), išplaut 
vidurius su šiltu muiliniu 
vandeniu. Jei nėra patogu
mų, tai įsidėk apačion bal
tojo muilo (ivory) žvaku
tę, sulig nykščiu didumo, 
pasirangyk, pasilankstyk 
keletą minučių, tai ir išsi- 
valys viduriai.

Jei dalykai palengvėjo, 
bet ir vėl užeina sukilimas^ 
perversmas, ypač jau at
sigulusiam arba iš miego 
pabudusiam, tai ir vėl pra-* 
dėk tą pačią procedūrą? 
Kelkis iš lovos, nebedryb- 
sok, nes bus dar blogiau. 
Stokis, pradėk maigyt piK 
vą, raugėt, išlaisvink tas 

1 nelabąsias dujas. Po keh’oli- 
'kos minučių ir vėl galėsi 
gult. Pakvėpuok giliai, visu 
pilvu, kad, kvėpuojant, ir 
pilvas kilnotųsi. Po 10-20- 
30 gilių įkvėpavimų ir iš- 
kvėpavimų visam bus ge-t, 
riau, geriau ir viduriams.

Nė nelauk tokių nemalo
nių audrų. Geriau pasirink4 
sau atitinkamą valgymą, ir 
po valgio imk po 2, po 3, 
po 4 priešrūgimines table
tes (“antiacid tablets”): jų 
yra visokių vaistinėje. Ge-r 
riau jas imt, porą valandų 
po valgymo, kai prisida
ro rūgimo ir dujų. Galima 
ir dažniau jų paimt, su šil
tu vandeniu.

Redakcijos Atsakymai
A. M. Metdioniui. — Du 

straipsnius gavome, sunau-, 
dosime. Dėkojame ir prašo- 

|me rašyti dažniau.
Vijurkaičiui, Miami, Fla. 

— Feljetono apie “versli
ninkus” laikraštin nedėsi- * 
me. Jame nėra nei juoko, 
neigi ko nors rimto; be to, 
skaitytojai niekaip jūsif 
feljetono negalėtų spurasti, 
nežinotų, kam jus jį taikote 
ir kodėl.

pasakų veikėjai, išgąsdinti 
irgi vis labiau traukiasi į 
pelkių gilumos Vaistus. Ir 
lyg naujo gyvenimo simbo
lis girdisi stuksenanti dur
pių kasimo mašina, kurią 
valdo buvusio kumečio vai
kas — tarybinės mokyklos* 
auklėtinis. *

Tyrulių pelkių paslaptys 
aiškėja... ,

A. Šidlauskas r
Radviliškio rajonas, Tyruliai

(Iš “Tarybinio mokytojo")



regresas

Dėl pavogto bučkio
(Vaizdelis)

—Rimantai! — sušuko 
žmona Nastė ant savo vy
ro,—ar tu nesiliausi drau
gavęs su tąja žydelkaite? 
Aš visuomet nuo pat mūsų 
susitikimo dienos tavimi 
pasitikėjau, kad tu esi man 
ištikimas, teisingas vyras. 
Bet dabar jau išlindo yla iš 
maišo — viskas išryškėjo... 

"Pasirodė aišku, kaip ‘ant 
delno, kad tu esi nedorėlis, 

’ištvirkėlis, šeima. Tu jau 
praradai dorą ir sarmatą. 
Tu viešai prie žmonių akių 
.nesigėdi n i glamonėtis ir 
bučiuotis su dipuke žydel
kaite. Kai man neseniai 
kaiminka pakuždėjo ausin 
apie tavo slaptus nešvarius 
darbelius, tai aš nė klausyti 
nenorėjau. Net supykusi 
ant jos norėjau jai į akis 
spiauti, manydama, kad ji
nai vra liežuvninkė ar kad 
gal iš pavydo nori tarp mū
sų sukelti kokius šeimyni- 

' hius nesusipratimus, kivir
čus. Bet ką kaiminka sa
kė, tai viskas gryna tiesa. 

. Aš dabar net apgailauju 
padariusi klaidą, kad neti
kėjau jos žodžiams ir dar 
su ja taip žurbiai pasiel
giau. Vakar parėjusi iš 
mokyklos ir mūsų dukrytė

jo apie tave ir tavo meilu
žę. Rodosi, kad mergaitė 
dar maža, vos sukako sep- 
tyneri metai, tai tokiai jau
nai nereikėtų suprasti apie 
tėvų neprideramus darbus. 
Tačiau ir ta mažytė viską 
žino... Mokykloje, jinai sa
kė, kitos mokinės šaipėsi iš 
jos, būk ji turinti vieną tė
vą, o dvi mamas. Ir dar kai 
ką riebesnio pasakė. Pasa
kodama mažytė, prisiglau
dusi prie krūtinės, net ap
siverkė.

Rimantas, ištiktas tokių 
nelauktų staigmenų, klau
sėsi žmonos priekaištų, pa
mokslo. Įsmeigęs akis į 
grindis, lyg prasi vogęs, ty
lėjo, prikandęs dantimis 
apatinę lūpą, ir ką tai gal
vojo. Staiga jis pakilo nuo 
sofos ir prisiartinęs prie 
žmonos, norėdamas ją ap
kabinti ir pabučiuoti, no
rėdamas tuo atšaldyti jos 
įkarštį ir pasiteisinti, įro
dyti savo nekaltybę. Ta
čiau vos jam prisiartinus 
prie žmonos, jinai, įniršusi, 
stūmė jį nuo savęs abiem 
rankom, kad Rimantas kaip 
rugių pėdas parvirto ant 
minkšto kilimo, o Nastė 
vis skardžiu balsu rėkdama 
grasino:

—Jeigu tu, paleistuvi, 
išdrįsi dar kartą mane ap
kabinti, tai aš tau snukį 
sudaužysiu. Tu, šelmi, pri
siekei bažnyčioje prie alto
riaus mane mylėti ir iki 
mirties neapleisti, o da
bar?.. Dabar mane panie
kinai, pažeminai. Tu susi
radai kitą sau meilužę, ru
dagalvę, kuri silkių kvaps
niu atsiduoda, prie kurios 
padorus ir protingas vyras 
nė artyn neprieitų. Tačiau 
jinai tau kvepia kaip ge
riausias perfiumas iš Pa
ryžiaus!..

Tu suardė i mūsų vedy
binio gyvenimo židinį, su
kurtą per daugelį metų. 
Ak, kad aš tavęs būčiau ne
pažinusi ! Kad tu su savo 
meiluže abudu būtumėt pa
skendę vidury Atlanto, 
Vykdami į šią šalį iš/Vokie
tijos pabėgėlių kempių, tai 
gal aš būčiau šiandien 
cįaug laimingesnė.

Šluostydamasi ašarotas 
akis skarelės kampu dar 
kartą sušuko:

—Rimantai! Nešdinkis 
iš namų kuo greičiausiai! 
Eik iš po mano akių, kad 
aš tavęs daugiau nematy
čiau! •

Tačiau Rimantas nenorė
jo nė klausyti apie išėjimą 
iš namų. Jisai, teisindama
sis, atsiliepė:

—Šis namas dokumen
tuose užrašytas ant mūsų 
abiejų vardų, tad tu, Nas- 
tyte, neturi jokios teisės iš 
jo mane išvaryti. Ir aš no
rėčiau tavęs, Nastute, gra
žiuoju paklausti: 
pasidarė? Per 
nuo pat mūsų 
dienos tu dar 
tokia nebuvai, 
šiandien. Be matomos prie
žasties ir 
tu pasiutai! Ar gal kas ki
tas tavo galvon įsikraustė? 
Tu man neduodi nė pasitei
sinti apie primetamą man 
.svetimoterystę, arba neišti
kimybę, apie kurią aš savo 
gyvenime nė sapnuose ne
sapnavau. Tu neprisilaikai 
jokių faktų ir neturi priro
dymų, šmeiždama mane ir 
tą nekaltą merginą su savo 
palaida burna. Gal tu pri
siklausei žemiausios rūšies 
davatkėlių liežuvių, kurios, 
norėdamos sudrumst mūsų 
darnius santykius, pačios, 
dangstydamosi dorovės 
skraistėmis, išranda ne
švankiausių žodžių, būda
mos paskendę šmeižtų sti
chijoj. Tu pati gali supras
ti gerai, kad tokie išgalvo
ti šmeižtai vedusių ; poroje 
nieko gero neneša geriems 
gyvenimo santykiams. Aš 
prisipažįstu, kad tą brunetę 
merginą, Goldbergaitę, pa
žįstu per daugelį metų, dar 
begyvenant Lietuvoje, kuo
met per trejetą metų mo
kiausi D. Vytauto univer
sitete, ir tenai pirmu kar
tu su ja susipažinau. Pa
sakysiu tiesą, kad puiki, in
teligentiška ir išmintinga 
mergaitė, medicinos gydy
tojo I. Goldbergo duktė. 
Bet, prasidėjus antrajam 
pasauliniam karui ir hitle
rinėms armijoms užplūdus 
Lietuvą, Goldberg'aitei 
pasisekė išbėgti į Šveicari
ją, o mane vokiečiai oku
pantai prikergė prie jų ges
tapininkų pagelbėti jiems 
medžioti raudonuosius. Ta
čiau, Hitlerio armijoms ka
rą pralaimėjus, jie buvo 
priversti trauktis iš Lietu
vos į savo 'faterlandą nuo 
raudonosios armijos. Su 
jais ir aš pasitraukiau. Vo
kietijoje teko pagyventi tik 
apie pusmetį, ir pasisekė 
laimingai atvykti į JAV, į 
šį miestą, kur tu, Nastute, 
sakei buvai gimus ir užau
gus. Atvykęs, pirmutinį 
darbą gavau popierinių dė
žių įmonėje, 1 
dirbti ir vėl netikėtai susi-! 
tikau dirbtuvės raštinėje 
tą pačią merginą Goldber
gaitę. Tai buvo didelė 
staigmena. Čia visiems aiš
ku ir suprantama: mes 
kaip seni pažįstami, nesi
matę per kelioliką metų, 
negalime vienas kitam iš
pasakoti trumpu laiku sa
vo įgytus įspūdžius, kokius 
mes patyrėme karo laiku nukentgjo ir 
Tad kas tame blogo, kad l-r. 1 ... r. x*l n Vxo v. 
mes susitikę draugiškai pa- 
s i kalbam?

Nastė, beklausyvlama Ri
manto pasiteisinimo kalbos, 
užraudosi tampė savo apa
tinę lūpą, nekantriai lauk
dama, kada jis užbaigs pa
sakoti savo melus. Jinai 
atidžiai sekė kiekvieną Ri
manto ištartą žodį ir tuo 
pat laiku gaminosi amuni-

Kas tau 
8 metus 

susituokimo 
niekuomet 
kokia esi

cją savo artilerijai, kad 
kuo greičiau atidaryti iš 
♦savo patrankos ugnį. Ir ne
trukus jinai prapliupo:

—Rimantai, ar tu nesigė
dim mane mulkinti ir iš
drįsti vadinti draugišku pa
sikalbėjimu, lovoje gulint 
su rudaplauke? Tu šito 
fakto negali užsiginti, nes 
aš turiu ir liudininkę. 
Apartmento savininkė po
nia Swartz savo akimis ma
tė tavo vadinamus drau
giškus pasikalbėjimus, kai 
tu, vogčiomis užlipęs laip
tais ant trečio aukšto ir 

I įėjęs į Goldbergaitės kam
barį, ją glėbiu apkabinęs 
pabučiavai ir šastelėjai ant. 
lovos. Garbinai ją kaip ko
kią dievaite. Tu po kelis 
sykius ją girdamas karto
jai: “Ak, koks tavo kūno 
gražumėlis!..” Tu, velnio

:• be jokio reikalo vaike, taip kalbėdamas sa-
vo sugulovei paniekinai ir 
įžeidei mane. Tad pasakyk 
man, ko trūksta man, kas 
užaugino mūsų dukrytę Ju
lytę, ar ne aš? Nuo pat 
josios užgimimo dienos per 
aštuonis mėnesius ją savo 
krūtimis maitinau. Tik vė
liau buteliuką pieno su žin
duku duodavau. Pasakyk 
man dabar tiesiai i akis: 
Kuo jinai tave užkerėjo ir 
nutvėrė už širdies? Tu, bėg
lių dipukų karaliau, paškud- 
ninke! Jeigu tau ana taip 
meili, tai gali ją laikytis..) 
o aš eisiu pas advokatą, ir 
neužilgio viskas bus baig
ta...

(Dus daugiau)

TORONTO, CANADA
SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGIJAI 45 METAI
Užpraėjusį sekmadienį 

čia įvyko parengimas pami
nėjimui 45 metų, kai įsikū
rė Sūnų ir Dukterų Drau
gija (dabar žinęma kaip 
Sūnų ir Dukterų Kanados 
Lietuvių Savitarpinės Pa
šalpos Draugija). Vakaras 
buvo gana įspūdingas.

Draugas J. Kevėža, šios 
draugijos Toronto kuopos 
pirmininkas ir senas vei
kėjas, buvo programos ve
dėjas. Pirmiausia jis pa
kvietė Bangos chorą, kuris 
ir atidarė vakarą padainuo
damas Kanados himną ir 
keletą lietuviškų dainelių. 
Kaip mišrus choras, taip ir 
jo vyrai padainavo labai 
gražiai. Taipgi labai gra
žiai sudainavo duetą J. Mi
leris ir E. Laurusevičienė, 
Tikrai buvo malonu girdėti 
lietuvišką dainą. Ir daine
lės buvo gražios ir gražiai 
padainavo.

Po to pirmininkas trum
pai perstatė draugijos kū
rėjų pirmą nutarimą ir iš
vardino jos kūrėjus. Bet iš 
jų nė vieno nebesirado — 
visi mirę. Jis taip pat iš
vardino seniausius narius, 
iš kurių keturi buvo salėj 
ir buvo pakviesti ant scenos 
ir prisegtos raudonos:rožės. 
Tai draugas A. Morkis, F. 
Stukas, E. Dabrovolskienė 
ir V. Stukienė. Paskui dar 
buvo išvardinti ir pagerbti

2-ros kuopos 
atstovas J. 

nuo Liaudies 
Visi linkėda-

daugiausia nuveikę draugi
jos labui nariai.

Nuo centro komiteto svei
kino G. Paliliūnas (hamil- 
tonietis), nuo Kanados Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos Toronto kuopos S. Žos
tautas, nuo Moterų Kliubo 
M. Paužienė, 
(Hamiltono) 
Aršauskas ir 
Balso J. Yla.
m i draugijai geros sėkmės.

Draugas A. Morkis, kaip 
vienas iš seniausių narių, 
apibūdino, kaip ši organi
zacija atsirado. Pasirodo, 
kad ji susikūrė pasėkoje 
Švento Juozapo Draugijos 
skilimo dėl išpažinties klau
simo. Daugumai narių nu
balsavus* išmesti iš konsti
tucijos privalomos metinės 
išpažinties klausimą, drau
gija skilo ir davė pradžią 
mūsų draugijai.

F. Stukas pastebėjo, kad 
draugija savo gyvenime tu
rėjo daug vidujinių kovų. 
Būdavo, sakė jis, daug bar
nių. Parėjus iš susirinki
mo kiekvienas jausdavosi 
baisiai išvargusiu, susiner
vinusiu. Bet per paskuti
nius 15 metų draugijoje nė
ra jokių nesutikimų, narių 
tarpe didžiausias draugiš
kumas. Sako, malonu da
bar dalyvauti susirinkimuo
se.

BROCK I ON. MASS
MIRĘ LIETUVIAI

Sophie Gutauskienė (Va- 
siliauskytė), 52 metų, mirė 
balandžio 28 d. Paliko sū
nų, dukterį ir gimines di
deliam liūdesy. Palaidota 
Kalvarijos kapinėse.

Gegužės 3 d. mirė Mon- 
tellos lietuvių makartistas 
Anthony W. Eudaco — An
tanas Juodeikis. Daug kas 
iš pažangiųjų, sužinoję apie 
jo mirtį, nusidžiaugė. Pal
merio areštų laikais šis as
muo buvo prisišliejęs prie 
pažangiečių, įėjo į politinių 
kalinių gynimo komitetą, 
paskui tapo slaptosios po
licijos Šniukštas. Kadaise 
sudarė komitetą iš tauti
ninku ir klerikalu. Mela
gingais įskundimais polici
jai, viename mitinge, Lie
tuviu Piliečiu Klube, buvo
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daug draugų areštuota. Jie 
užvaldė minėtą klubą. Šv. 
Roko draugystė paskui no
rėjo užvaldyti Liet. Taut. 
Namo Draugovę ir pervesti 
namą Romos katalikų nuo
savybėn. 1926 m. sudarė 
sąmokslą ir melagingai 
įskundė valdžiai Ant. Bim
bą, kuomet jis važinėjo su 
prakalbų maršrutu po Mas-

kur pradėjęs. sachusetts valstiją, ir buvo

3 pusi. Laisve (Liberty) Antradienis, geg. (May) 14, 1957

čia areštuotas.. Mažai kas 
dalyvavo šio elemento laido
tuvėse.

Dabar jo šeimyna ir jo 
pasekėjai pamatė, kokį 
sau atjautimą gavo šis 
skundikas po mirties.

Kai visi pažangieji išei
viai sužinos, kad minėtas 
tipas pakratė kojas, irgi 
nusišypsos. Tuomet nuo jo 

' ? S. Smithas, 
kuris dabar gyvena India
nos valstijoj, A. Baronas, 
gyvenąs Kalifornijoj, ir ki
ti, kurie prisimins tuos šito 
makartisto blogus darbus 
iš 1924-5-6 metų.

PRISIMINUS
K. BENIULĮ

Jo laidotuvės įvyko balan
džio 4 d., Pine Hill kapi
nėse. Buvo daug lydėtojų. 
Buvęs jo advokatas Samuel 
Jaff y pasakė (angliškai)

kalbą, primindamas K. Be
niulio nuveiktus darbus už 
socializmą. Paskui visi pa
lydovai buvo užkviesti į 
Liet. Taut. Namą ant pietų.

Velionį pradėjau pažinti 
1915 metais. Tai buvo ge
ras organizatorius ir vei
kėjas visose darbininkiško
se kuopose. Jis rėmė lietu
viškus ir angliškus darbi
ninkų laikraščius, gelbėjo 
Palmerio laikais areštuotus 
ir išvežtus į Deer Island 
montelliečius — lietuvius ir 
kitus. Dalyvavo g y n i m e 
Sacco ir Vanzetti. Išbėlavo 
Antaną Bimbą, kai 1926 m. 
buvo čia areštuotas.

1931-2 metais organizavo 
bedarbius ir pats, palikęs 
savo žmoną ir mažą dukry
tę, maršavo į Washingtona 
su kitais bedarbiais už soci
alinės apdraudos įstatymą. 
Jis vėlesniu laiku daug dir
bo gelbėjimui politinių ka
linių. Mėgo dailę, meną, 
priklausė Liuosybės chorui, 
buvo jo organizatorius. Jis 
rėmė visas Amerikos darbi
ninkų kovas už geresnį bū
vį. '

Velionis priklausė prie 
Liet. Taut. Namo draugo
vės, LLD 6 kp. ir LDS 67 
kp. Skaitė ir rėmė finan
siniai Laisvę, Daily Work- 
erį, Vilnį, Liaudies Balsą.

Iš Lietuvos kilęs iš Ar- 
moniškių kaimo, Veliuonos 
parapijos.

Mačiau Vilnyje užuojau
tos pareiškimą nuo jo gimi
naičių M. ir J. Rulių, iš 
Rockford, Ill. Sako, kad 
paliko Lietuvoj brolį Bro
nių ir dvi seseris — Uršu
lę ir Agniešką. Velionis su 
jais susirašinėdavo.

G. Shimaitis

S. Žostautas pastebėjo, 
kad Sūnų ir Dukterų Drau
gija ir Kanados Lietuvių 
Literatūros Draugija gra
žiai sugyvena ir kooperuoja 
apšvietus ir kultūros darbe.

Ant galo reikia pastebėti, 
kad Toronto kuopa, kuri il
gą laiką veikė kaip ir cent- 
ralinis komitetas, turi dar 
virš 300 narių. Per visą 
Kanadą yra 10 kuopų ir ar
ti 7t>0 narių. Nuo įsikūri
mo dienos draugija neteko 
arti 100 narių mirusiais.

Vakaro programa buvo 
užbaigta trumpu perstaty
mu kome dijos ‘‘Kelionė į 
mėnuli.” Vaidino T. Min- 
gilienė, J. Valūnas, J. Šim
kūnas, E. Laurusevičienė, 
G. Račys ir E. Račienė. 
Jiems padėjo J. Mileris, J. 
Mingilas ir J. Yla.

Veikalą sukūrė drg. J. 
Yla. Tai pilnas judrumo 
veikaliukas, ir žiūrovus 
gražiai pajuokino.

Veikalas gerokai nuken
tėjo dėl stokos laiko. Vis
kas buvo pravaryta skubo
tai, nebuvo laiko net scene- 
rijas tinkamai pakeisti. Be 
to, ir artistai buvo išvargę 
po ilgų kelionių. Veikalas 
pavaizdavo, kaip du gurkš- 
notojai bandė pademonst
ruoti savo “gudrumą.” Jie, 
grįžę vėlai ir labai įsikaušę, 
bando išsiteisinti žmonoms, 
kad juos nugirdė, sužinoję, 
jog jie prisirašė prie ekspe
dicijos į mėnulį, pirdi, jie 
ton kelionėn ruošėsi tikslu 
atlikti didelį žygį savo žmo
nų garbei. Bet kada ant 
rytojaus moterys perstata 
savo planą — vykti į Kali
forniją, pasisamdyti didįjį 
teleskopą ir stebėti, kaip jie 
nusileis ant mėnulio, reika
las visai pasikeitė ir ant 
galo jie visai suklupo, vi
sos jų pastangos nuėjo nie
kais. Reporteris

Vasariniai Parengimai
Pasinaudokite vasaros grožybėmis. Iš aprūkusių mies
tų traukime į tyrus laukus, kur žaliuoja miškai ir žydi 
gėlynai. t Būkime liksmuose sambūriuose su savo drau
gais ir pažįstamais, štai progos maloniems pasima
tymams ir pasilinksminimams:

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ PIKNIKAS

Graži dainų programa, kuria atliks

JONAS SABALIAUSKAS, TENORAS 
ONA DIRVELIENĖ, SOPRANAS

Birželio 9 June
Pradžia anksti—10-tą vai. ryto

Maple Parke
LAWRENCE-METHUEN, MASS.

Baltimores Iškilme
Didysis Laisves Piknikas

Programą atliks pagarsėjęs

Aidsietyno Kvartetas
Iš New Yorko

Finų Merginų Grupė
Dainuos ir šoks savo tautinius šokius

Birželio 16 June
SLOVAK NATIONAL HOME & PARK 

6526 Holabird Ave., Baltimore

Pradžia 11 vai. ryto
Muzika nuo 3:30 iki 8:30.

įžanga 75c

Brockton-Montello, Mass.
Didysis Laisves Piknikas

Su labai įdomia programa

Liepos 4 July
Prasidės 1 vai. ir tęsis iki vėlumos

Liet. Taut. Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello

Bausmė už rūkymą ne vietoj

Coney Island moteris i Jean 
Cininerj buvo teisėjo nubausta 
$5 už rūkymą sub ve j e. I

Apiplėšė unijos raštinę

1LGW unijos lokalinę rašti
nę plėšikai apiplėšė ir išsine
šė $875.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

CLRRK - TYPIST
Experience not nec. THE HOOVER 
CO., 4847 N. Broad St. Pleasant 
working conditions. Fringe benefits 
<8; permanent work. Phone Mr.
Genelio DA. 4-2266 for appt.

z(94-101)

1

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ

Literatūros Draugijos II-sios Apskrities

LINKSMAS PIKNIKAS
Pelnas skiriamas išleidimui knygos

Gydymo Istorija
Parašė 

Dr. Jonas Stanislovaitis ir 
Dr. Antanas Petriką

Gera Muzika Šokiams
Įvyks sekmadienio popietį;

Liepos 14 July
šauni Dainų Programa

Steamboat Inn Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Pradžia 1-mą vai. d., Įžanga 75c.



CHICAGO, ILL
ĮSPŪDŽIAI

Iš “VILNIES”
SUVAŽIAVIMO

šis dienraščio Vilnies da
lininku suvažiavimas, įvy
kęs sekmadienį, gegužės 5- 
tą, Mildos Teatre, buvo en-

gesnis už kitus suvažiavi
mus.

Praėjusių metų suvažiavi
mas taip pat buvo pavasarį, 
pradžioje gegužės. Pernai 
laikraščio paramai buvo su
dėta virš 2 tūkstančių, o 
šiame suvažiavime — visa 
tūkstantine daugiau sveiki
nimų suplaukė dėl pažan
gaus judėjimo laikraščio.

Jo neprieteliai akis išpū
tė laukia* jo mirties. Bet 
Vilnis, kaip tik priešingai,

rūpestingai, greitai visiems 
patarnavo. *

Prie bufeto buvo daug 
tiliavotojų, kurie draugiškai 
šnekučiavosi. Vilnies suva
žiavimas - konvencija pra
ėjo pakilusiu ūpu ir gero
mis pasekmėmis.

Vilnies redaktoriai irgi 
buvo gerai nusiteikę: V. 
Andrulis, L. Prūseika, L. 
Jonikas, J. Mažeika ir ad. 
ministratorius J. Pauliu
kas. Gerai jautėsi ir visi 
kiti štabo nariai, bendrovės 
direktoriai ir alternatai bei 
kiti dalyviai.

Vilnis keliaus po visą pla
čią šią šalį, po visus konti
nentus, neišskyrus 
čios Lietuvos.

pa-

KAUNO HES 
STATYBOJEšai akis pražiūrės. Laikraš

tis gyvuos, kaip gyvavo, 
gins savo teises ir kovos 
prieš reakciją bei jos “pa- kilometro ilgio užtvara ati- 
triūbočius.” Pasišventusių tvėrė būsimą elektrinės 
žmonių netrūksta, o dar ir įrenginių daubą nuo upės, 
naujų rėmėjų atsiranda.

Rytuose, New Yc 
yra daug lietuvių, 
pačios idėjos gyvuoja dien
raštis “Laisvė.” Chicagos 
lietuvių kolonija, kuri yra

Kaunas. — Kauno 
elektrinės statytojai

h i dro
be veik

kuri čia susiaurinta apie 60 
Tačiau daubojeke kur metrų.

dėl tos|esantis Nemuno vanduo ne
įleidžia mechanizatori a m smechani?atori a m s

NewWto-^^flferZinlos
Smagu bus pasimatyti 

su chicagiečiais
šeštadienį, gegužės 18, kaip 

buvo rašyta, atvyks nemaža 
delegacija iš Chicagos. Ka
dangi turiu ton pažįstamų, tai 
gal ir kas nors iš .jų čion at
vyks. Todėl aš bandysiu dar 
gerokai prieš koncerto pra
džią Liberty Auditorijoje būti.

Atrodo, kad ir iš kitų miestų 
nejnažai svečių turėsime. Tai 

į bus smagu su visais susieiti, 
pasikalbėti, mintimis pasida
linti.

Koncertas, kaip atrodo, bus 
vienas geriausių. Tai bus ge
riausia proga mums newyor- 
kiečiams pasiklausyti gražios

Batsiuviai irsi

HELP WANTED-MALE

sigyvenušieji lietuviai, nuo 
Atlantiko iki Pacifiko, pa
laiko šiuos dienraščius.

Ir šis Vilnies suvažiavi
mas turėjo nemažai organi
zacijų atstovų bei pavienių 
dalininkų. Nors buvo atvy
kusių iš toliau, pačių chica- 
giečių, iš visų jos kolonijų, 
buvo daugiausia. Atvykę į 
šiemetini suvažiavima, visi 
jie rimtai svarstė savo laik
raščio reikalus.

nų.
Man bus smagų pamatyti, 

kuris choras — mūsiškis Ai
do choras ar Hartfordo Lais
vės choras — bus laimėtoju 
festivalyje.

šeštadienio vakaro lai Lie
tuviu Kultūrinis Centras būna 
perpildytas lietuviška publika. 
Lai lietuviška daina skamba 
kuo plačiausia.

O sekmadienį kaip 1 vai. 
galėsime Liberty Auditorijoje 
kartu su visais svečiais skaniai 
pasivaišinti iškilmingame ban
kete.

žynių iiiiipslą 
John Steubeną

Praeitą sekmadienį tapo 
palaidotas John Steuben, uni
jine veikimo veteranas, kuris 
taipgi daug darbavosi komu
nistiniame judėjime. Nors 
Steuben mirė turėdamas tik 
50 metų amžiaus (nuo širdies 
smūgio), jis jau turėjo ilgą 
karierą Amerikos darbininkų 
judėjime. Jis buvo vienas 
ankstyvų organizatorių plieno 
pramonėje ir žymiai prisidėjo 
prie CIO sutvėrimo.

. Steuberias per apie 30 metų 
buvo komunistinės .jaunimo są
jungos ir paskui Komunistų 
partijos nariu. Praeitą žiemą 
jis pasitraukė iš K. partijos, 
res nesutiko su kai kuriomis 
jos politikos dalimis.

Iki keleri metai atgal jis.re
dagavo pažangų unijų žurna
lą “March of Labor”. Jis pa
rašė dvi knygas, “Labor in.- 
Wartime” ir “Strike Strate
gy”. Iš unijines veiklos jis la
biausia pasižymėjo 1937 metų 
Republic Steel streiko vadova- 
me Youngstown, Ohio.

Grikis

MIRĖ

Pasikorė Coney Islande

Bronxo gyventojas Albert 
Saynisch, atvykęs i Coney Is
landą, pasikorė po “board- 
walku”. Jis sirginejo, turėjo 
73 metus amžiaus.

Šiomis dienomis stojo ri- 
kiuotėn galinga siurbinė, 
prie kurios dirba jaunos 
mašinistės Alina Rutkaus
kaitė, Rima Kačiulytė, An
tanina Chasenova. Specialy
bę jos įsigijo statyboje, kur 
pradžioje dirbo pagalbinė
mis. Iš daubos išsiurbta ir 
grąžinta į Nemuną dešim
tys tūkstančiu kubiniu me
trų vandens. Sukalus plie
nines įlandas į užtūrą, dau
ba bus apsaugota nuo van
dens filtravimo iš Nemuno.

Artimiausiu laiku šioje
Po pirmosios sesijos, apie 1 vietoje, kuri dabar yra po 

pirmą valandą, apatinėje 
buvo visi atstovai pavaišin
ti gerais pietumis. 2-rą va
landą prasidėjo antroji se
sija. Po svarbių raportų 
ėjo intensyvios diskusijos, 
kurios buvo konkrečios, 
n a u d i n gos d i e n r a šč i u i.

Paskui buvo smagu žiū
rėti, kaip sveikinimai su 
aukomis pradėjo plaukti. Il
gai nėmė geraširdžiams ir 
sumaniems Vilnies patrio
tams suaukoti virš trijų 
tūkstančių. Vėliau įplaukė 
dar ir daugiau.

Visos kolonijos puikiai 
pasidarbavo ir sukėlė ne
mažas sumas paramos. Tie
sa, Roselandas pralenkė vi
sus. Jų laimė, kad Jean 
Urmonienės asmenyje jie 
turi nepaprastos energijos 
vadą.

Pasibaigus sesijoms, buvo 
kukli koncertinė programa. 
J. Misevičius perstatinėjo 
programėlės dalyvius.

Pirmiausia pasirodė due
tas, C. Stanevičienė ir A. 
Dočkiene, kurios gražiai 
padainavo “Atėjo pavasarė- 

. lis,” ir Motinos dienos 
proga, pagerbimui brangių
jų motinėlių — “Oi, motin, 
motinėle...”

P. Dauderis solo padaina
vo dvi daineles: “Mūza” ir 
“Darbuokis ir triūsk.”

Jausmingai ir gražiai pa
dainavo Bernotaitė - Urbi- 
kas: “Keliauju su daina” 
ir “Plaukė sau laivelis.” 

Visiems pianu akompana
vo Onutė Petrutis.

Apie 6-tą valandą prasi
dėjo šaunusis banketas, 
apačioje — ten, kur buvo 
duoti pietūs. Stalai buvo 
papuošti gyvomis gėlėmis. 
Svečių buvo pilna svetainė. 
Visi valgė pasigardžiuoda
mi, nes kruopščiosios gas- 
padinės prigamino pakan
kamai skanaus maisto ir

vandeniu, pradės dirbti 
galingi ekskavatoriai, ku
rių kaušų talpa 2.5-7 kubi
niai metrai. Elta

Juozą Marmoką laidos 
ketvirtadieni

Pirmadienio rytą mirė Juo
zas M arm o k a s, gyvenęs 56 
Sheridan Ave., Brooklyne. Mi
rė turėdamas 68 m. amžiaus.

Liko nuliūdime žmona Ele
na, sūnus Edwardas, marti
Elena ir du anūkai, taipgi 
daug giminių ir draugų.

Buvo dienraščio Laisvės 
skaitytojas ir rėmėjas, taipgi 
lietuvių pažangiųjų organiza
cijų narys.

Nuliūdime likusiai šeimai 1 Kennedy praneša, kad polici- 
reiškiame nuoširdžią užuojau-Įjos labdarybės fondas paskyrė 
tą. (Informacijai galima pa-1 $7,500 šešioms labdaringoms 
šaukti į namus: AP. 7- 6469). I įstaigoms.

DAR GĖLYNUI

LKC gėlynas šiam sezonui jau 
viskuo aprūpintas. Tačiau Li
lija dar Įsiūlė $2 jo reikalams. 
Dėkui! Gėlininkas

nutarė stoti nz 
daugiau poilsio

Batsiuvių 
Shoemakers) 
kuris įvyko 
nutarė kovoti 
šio, už trumpesnę darbo savai
tę, o gal už mažiau valandų 
per dieną. Suvažiavime tas 
klausimas plačiai disk ūsuotas, 
bet nepriimta konkretiška re
zoliucija, ko reikalauti: ketu
rių dienų darbo savaitės, arba 
penkių denų, bet su mažiau 
darbo valandų kiekvienoje 
dienoje.

Nutarta palikti naujajai 
u n i j o s pildomai tarybai 
smulkmeniškiau klausima 
apsvarstyti, taipgi susitarti 
su kitomis unijomis, kurios 
planuoja statyti panašius 
reikalavimus. S u važiavimas 
tik tiek nutarė, ir tai vienin
gai, vienbalsiai — reikia! ko
voti už daugiau laisvo laiko, 
daugiau poilsio, tuo pačiu lai
ku neleidžiantis; kirsti algas..

Suvažiavime kalbėjo AFL- 
CIO organizavimo direktorius. 
Jis sakė, kad kai kam unijinis 
judėjimas gali atrodyti galin
gu, nes turi apie 15 ar 16 mi
lijonų narių. Bet faktas yra, 
sakė jis, kad dar yra net 26 
milijonai darbininkų, kurie 
neorganizuoti. Su laiku ir 
laipsniškai jie irgi, bus suor
ganizuoti. Neorganizuotų dar
bininkų tarpe yra ir nemažai 
batsiuvių, nes batų pramonė 
yra tarp silpniausiai organi
zuotų. Prie United Shoe wor
kers of America priklauso tik 
apie 50,000 narių, o batsiuvių 
yra virš 100,000.

unijos (United 
s u važiavimas, 

praeitą savaitę, 
už daugiau poil- / , 1

Dipukai pasmerkę 
dipukus mušeikas

Vieną vakarą man užėjus į j 
Williamsburgo Lietuvių Pilie
čių Klubą, mane pasitiko pa
žįstamas dipukas ir pradėjo 
kalbinti. Besikalbant jis primi
nė ir tai, kad nei jis, nei dide
le dipukų didžiuma nepritaria 
tokiam tūlų kelių dipukų el
gesiui, kuris tik žemina dipu
kų vardą žmonių akyse.

Tai kalbėdamas jis turėjo 
mintyje balandžio 13 <1. išti
kusias muštynes, kur dipukai 
piketninkai užpuolė ir sumušė 
tris senyvus žmones. O tai ne
kultūringas, tų dipukų elge
sys, jis dar dadūrė. Todėl ii’ 
taip vadinamas prieškomunis- 
tinis frontas nuo jų atsiriba- 
vęs, su jais nieko bendro netu
rįs.

Kiek tame tiesos, sunku pa
sakyti. Bet kadangi Vienybė
je buvo rašyta, kad tas prieš- 
komunistinis frontas nebetu- 
ris nieko bendro su dvejetu 
aršiųjų hitlerinių dipukų, ku
rie nuolatos pikietuoja kultū
rinius parengimus, tai galima 
tikėt, kad tarp jų nėra vieny
bės ir tiems erštams nėra pri
tarimo.

REIKALINGI
MAŠINOS

OPERATORIAI

Dirbti Pas

Darbas nuo ]2-1os dienų 
iki 7 vakaro

Laikinas darbas 2 ar 3 mėnesiams

$48.65 | SAVAITI.:

Kreipkitės i

Personnel Ofisą
8:30 A. M. iki 3 P. M.

Ant Route 117
Tarp Chappaqua ir Mt. Kisco *

Telefonuokite CHappaqua 1-0400 
i 

dėl platesniu informacijų.
(91-94)

REAL ESTATE

60th St. & 60th Avė. Naujas na
mas, 2 šeimom. Po 4’2 ir 3 kam
barius. Kaina $22,500.

« 
Skambinkite:

EI). 3-2050 ar AP. 7-6387.
(88-94)

Klubietis

TEATRUOSE
rodo

Policijos fondas paaukojo 
$7,500

Policijos k o m i s i j o n i e r i u s

L.M.S. Suvažiavimo 
Meniniai Parengimai
Liberty Auditorija, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

KONCERTAS BANKETAS
Šeštad., Gegužes 18

7 vai. vakare

Turtinga meninė programa 
solistai, chorai, grupės

JERRY MIKUŽIS
sopranas! iš Chicagos

C. STANEVIČIENĖ ir
A. DOČKIENĖ

(įlietas iš Chicagos
T

SUZANA KAZOKYTĖ
. solistė iš New Yorke

ONA STELMOKAITĖ 
dainininkė-d^klamatore iŠ N. J.

LAISVĖS CHORAS iš Hartfordo

AIDO CHORAS iš N. Y. ir kiti

DOROTHY YUDEN 
konncerto akompanistė

Įžanga $1.50

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

Victoria teatre dabar 
svarbu filmą “The Bachelor < t
Party”, kurį paruošė ir jame 
vyriausią rolę vaidina Paddv 
Choyevsky, jau gerai pagar
sėjęs filme “Marty”.

“The Bachelor Party” dire- 
gavo Delbert Mann, 
Harold Hecht. United

i gamyba.
Filmas parodo, kaip 

i žmonės nuobodauja.
| linksminimui jie ruošia puo
tas. Idlmas originalus ir turi 
nemažai juoko. žiūrėtojams- 
kiausovams netenka nuobo
džiauti.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

-ac—ac-

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

Artists

nevedę
Pasi-New Yorko spaudoje

Kuomet aną savaitę koks 
tai gengsteris pašovė gengste- 
] ių-gemblerių karalių Costel
lo, spaudoje iškelta, kad prieš
pat šovimą Costello pietavo su i 
vietinio itališko dienraščo “11 
Progresso Italo-Americano” 
redaktorium Pope.

Itališkasi* dienraštis dabar 
bando aiškinti savo skaityto
jams, kodėl vyriausias redak
torius draugauja su genkste- 
r i u. Aiškinimas maždaug 
toks: Pope pietavo su Costello 
ne kaip su asmenišku drąugu, 
bet norėdamas iš jo išgauti 
įdomią informaciją savo laik
raščiui.

Praeitą ketvirtadieni ne 
angliškų New Yorko laikraš
čių filmų kritikai susitiko su 
Cecil de Mille, garsiu filminin- 
ku. Jis kalbėjo apie jo pas
kiausi filmą, “The Ten Com
mandments” “(Dešimt Įsaky
mų”), kuris dar rodomas Cri
terion teatre. (Visos sėdynės 
dar rezervuotos, biletus reikia 
iš anksto užsisakyti).

Dalyvavę kritikai s t a t ė 
de Mille’ui įvairius klausimus, 
į kuriuos jis atsakė.

Sekmad., Gegužes 19 
1 vai. popiet 

Prano Balevičiaus 
atminčiai pagerbti

Joseph (Socks) Lanza jau 
trečią savaite užima pirmą 
vietą New Yorko laikraščių 
antgalviuose. Pasirodo, kad 
Lanza įstengė tęsti savo suk
tybes, pinigų išspaudimą iš 
žuvų rinkos pirklių, ir būda
mas kalėjime ir ant paroles. 
Visas skandalas darosi vis la
biau įveltas. Plačiausiai apie 
jį informuoja “News”, bet ne
atsilieka ir “Times”...

teat- 
seną 
Bell

Tran s-Lu x N or m an d i e 
ras Manhattane rodo 
filmą “For Whom the 
Tolls”. Tame filme vaidina
Ingrid Bergman ir Gary Coo
per. Filmas padarytas pagal 
to paties vardo Hemingway 
knygą apie Ispanijos pilietini 
karą. Filmas pamatiniai reiš
kia simpatijas lojalistų pusei.

AIDO CHORAS
Pamoka pasiruošti dainuoti 

LMS suvažiavimo koncerte šį, 
šeštadienį i vyks šio trečiadie
nio vakarą, geg. 15. 7:30 vai. 
Būtina visiems dalyvauti. M

Valdyba

Brooklyno Moterims
Moterų klubo svarbus susi

rinkimas, paskutinis 
sari, įvyks gegužės 
ra. Lauksime visų.

šį pava-
16 vaka-

Valdyba

For Rent

Bronx, N. Y., 704 Hunts Point 
Ave., Store in Taxpayer. Ideal for 
light manufacturing, 900 square 
feet. 2 entrances, high ceiling. In 
taxpayer. Excellent Transit facili
ties. Reasonable. FA. 4-1144.

(93-95)

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Menine Programa
Bankete bu$ išpildyta turtinga menine 
programa, susidedanti iš senų ir naujų 
Balevičiaus kūrinių. Taipgi bus naujai 
pasirodžiusio P. Balevičiaus rinkinio 
prezentavimas.

Įžanga $2.50

rodo 
vaka- 
spal-

Paramount teatras 
“The way of the Gold”, 
r i etišką e k stra vagan z ą 
vose ir cinescope. Vaidina Jef
frey Hunter, Sheree Nort ir 
eilė kitų kiek žinomų aktorių.

VAIKUTIS NUKRITO NUO 
14-TO AUKŠTO

18 mėnesių vaikutis iškrito 
iš tėvų apartmento pro langą 
ir nukritęs nuo 14-to aukšto 
užsimušė.

Lietuvių Kalbos

Žodynas
Išleistas Lietuvoje, 990 pusla
pių, kaina $5 00. Kartu su už
sakymu prašome prisiųsti 
pinigus.

Laisve
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

ir

Radio City Music Hall dar 
vis rodo su dideliu pasisekimu 
“Funny Face”, filmą, kuriame 
vyriausioje rolėje vaidina ga
bioji Audrey Hepburn.

Jau devintas mėnuo, kaip 
Plazos teatras Manhattane ro
do “Lust for Life”, artisto Van 
Gogh, biografinį filmą.

Astor teatras Manhattane 
rodo filmą “Something of Va
lue”. šis filmas pagamintas 
pagal Roberto Ruark to pa
ties pavadinimo knygą ir turi
nys yra apie Keniją, baltų, ko
lonistų kovą prieš vietinius ne
grus ir jų tautinio išsilaisvini
mo j u dėjimą.

Knygoje negrai vaizduoja
mi kaip laukiniai barbarai ir 
žiaurūnai, baltieji — kaip tau
rūs kovotojai. Vis pažangūs 
kritikai tą knygą aštriai pa
smerkė. Filme atsispindi tos 
pačios reakcinės tendencijos. 
Tai filmas, kuris nevertas ma
tymo.

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

Piaraše R. Mizara
Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje: apie neti
kėtą jo pralobimą, pagaliau 
grįžimą į Lietuvą, ten įsivėli
mą į klastingos meilės pink
les ir baigimą gyvenimo tra
giška mirtimi.

Knyga iš 370 puslapių 
Kaina $1.50

Laisve
’ 110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

PROŠVAISTĖS
Širdi Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija,’ kuri labai 

įdomi
Knyga iš 380 puslapių

- Kaina tik $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y

4 pusk Laisvi (Liberty) Antradienis, geg. (May) 14, 1957.




