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KRISLAI
Mūsų parengimai.
Kaip žmonės j juos žiūri?
Jie naudingi.
Ką mes darome?

Rašo R. Mizara

Vienas žmogus man kadai
se rašė iš Vilnius:

— Kai paskaitai Laisvę, 
man lengviau darosi ant šir
dies. Jūs ten, broliukai, tai iš 
tikrųjų baliavojate! Piknikai, 
banketai, “su geriausiu mais- 

' tu”, kokį tik pasaulyje galima 
rasti, pas jus labai madoje.

žinoma, tai ne visas laiš
kas. Jis parašytas apygreičiai 
h- ne visiškai .cekavai. Laiško 
rašytojas, mat, nežino, ką mes 
darome.

Prieš apie 20 metų, atsime
tu, vienas pietamerikieiis lie
tuvis, kovojąs Ispanijoje už iš
gelbėjimą respublikos, man 
tašė panašiai

Jis daug maž šitaip sakė:
— Jūs ten, Amerikoje, ta’ > 

ištikrųjų gerai gyvenate * ■ 
Skaitau Laisvę ir stebiuosi. | 
Tuomet, kai mes čia kovojame 

.prieš fašizmą, už darbo žmo
nių interesus, jūs, Amerikoje, 
rengiate tik piknikus, balius, 

’ banketus ir kitokias pramo- 
'gas. Mums nėra saldu apka
suose skaityti jūsų laikraštį...

• <
• Taip, atrodo, kad mes čia 

tik baliavojame.
Paskaitykite mūsų kores

pondentų aprašymus: paren
gimuose bus gerausias mais
tas, puikiausi gėrimai, nepa
prasta muzika šokiams.

Atrodytų, kad mums nieko 
daugiau ir nereikia: valgy k i- 

<me, gerkime, dainuokime, šo
kime...

Bet taip nėra. Taip ir būti 
negali.

’ Tiesa, mes rengiame pikni
kus, pobūvius, pažmonius. Bet 
kiekvienas tų parengimų yra 
taikomas kokiam nors svar
biam tikslui.

Kadaise, kai Ispanijos liau
dis kovojo už tai, kad ten bū
tų demokratija ir laisvė, mes, 
pažangieji Amerikos lietuviai, 
dėjome didžiausias pastangas 
ispanų liaudžiai paremti. Tie 
piknikai ir banketai buvo iki 
cento išnaudoti Ispanijos liau
džiai paremti.

Dar anksčiau: kai, Smeto
nos režimo laiku, Lietuvos po
litiniai kaliniai buvo kankina- 

'mi kalėjimuose, mes rengda
vome banketus ir pramogas, 
kad jų pelnas eitų tiem kanki
niam padėti.

šiuo metu, aišku, Lietuvos 
’ žmonės mūsų paramos nerei
kalauja. Jie yra laisvi. Jie pa
siekė tai, už ką kovojo.

Bet mes turime kitų gyvų ir 
svarbių reikalų, kuriems ten
ka paaukoti daug darbo.

Svarbiausias reikalas: mūsų 
spauda, mūšy laikraščiai.

Kada mes palaipsniui pyks
tame, spauda turi būti palai
kyta dar rūpestingiau- negu 
buvo palaikyta prieš kelioliką 
metų.

Andai L, Prūseika sakė:
— Kas gi nori mirti? Tik 

.vdurnius! Mes visi trokštame 
i gyventi. Ypatingai to trokšta 

mūsų spauda, mūsų laikraš
čiai. Atimk juos, ir mūsų gy
venimas pasiliks pilkas, neįdo- 

4 mus...
Ne, draugai ir draugės!

Ar neteisingai pasakyta? Taip samprotatiti negalime. 
Argi mes, kurie gyvename, (Taip nevalia net ir pamislyti.

Stokime į Vajų Sukėlimui Laisvei 
$20,000 FONDO

Iš Cleveland, Ohio, gautas sekamas laiškas: “Gerbia
mieji! čia prisiunčiu jums $35.78, likusio pelno nuo pik
niko, įvykusio geg. 26 d., spaudos naudai. Gaila, kad ma
žai pelno, bet vis geriau negu niekas. Viso geriausio vi
sam štabui, Julius Krasnickas”.

LLD Moterų Klubas, per J. K. Navalinskienė, iš Bin
ghamton, N. Y., prisiuntė $45.00 (surinkta ant blankos).
Aukojo: 

John Woiciek ..............  - • $10.00
A. ir J. K. Navalinskai ...................................  10.00
Veronika Kapičiauskienė .. • ■................  5.00
P. ir K. Juozapaičiai ....................................... 5.00
I. ir M. Liužinai ........................••..................5.00
J. ir A. Žemaičiai .......... • • 4.00
Paul Mikolajūnas .........  • •...............................  2.00
Helen Žukas ............. .. ........................ . . .  r.. • • 2.00
Paul Grinius   .................................................... 1.00
E. čekanauskienė ............................................ 1.00

Antanas, Elizabeth, N. J., prisiuntė blanką ir $75.00.
Aukojo:

Pranas Šiaulis ........................... • •.. ............$40.00
Jurgis .............................. 5.00
Antanas .. • •..................................................   5.00
M. D. Burkauskai ............................................ 5.00

(Tąsa 4-tam pusi.)

Castro vadovaujami sukilėliai 
atsiekė daug laimėjimų Kuboje
Santiago de Cuba. —Apie 

10 dienų atgal Batistos vaL 
džia paskelbė, kad kokios 
savaitės bėgyje susidoros 
su Castro vadovaujamais 
suklilėliais. Bet dabar pasi
rodo, kad sukilėliai ne tik 
neužgniaužti, bet jie net 
atsiekė daug laimėjimų pa
skutinėmis dienomis.

Sukilėliai atmušė kelias 
Batistos kariuomenės ata
kas ir net užėmė naujas te
ritorijas. Bet svarbiausia, 
sakoma, tai Fidel Castro

Alžyro c e n t r e D'
sprogo bomba, 
—užmušė 7-ius
Alžyras. —Alžyro centre, 

francūziškoje miesto daly
je bomba sprogo kavinėje 
kasinoje, kur tuo laiku 
linksminosi francūzai. 7 
asmenys tapo užmušti ir 
keliasdešimt sužeista.

Manoma, kad bombą pa
dėjo alžyriečiai nacionalis
tai, kurie tokiais aktais no
ri atsakyti į francūzų žiau
rumus ir taipgi padaryti 
francūzų gyvenimą Alžyre 
tokiu nepakenčiamu, kad 
jie norėtij ten likti. Nacio
nalistinis alžyriečių judė
jimas ne visas sutinka su 
tokiais aktais. Dalis nacio
nalistų jaučia,, kad kovoti 
ginklu reikia tik prieš fran
cūzų karius ir policiją, o ne 
prieš civilinius gyvento
jus. Bet teroristinis nacio
nalistų judėjimo sparnas 
sako, kad nereikia daryti 
ribos, nes. civiliniai fran
cūzai Alžyre pilnai prita-

kurie dar esatne .sveiki, nenu
sikalstame, jei, užuot davus 
dešimtinę ar kitą, sakytume : 
Mirštame iii mirkime? 

populiarumas — jis labiau 
populiariškas žmonių tar
pe, negu . bet koks vadas 
nuo to laiko, kai Kuba ko
vojo prieš Ispaniją už sąvo 
nepriklausomybę.

Castro štabas, randasi 
Siera Maestrą kalnuose, bet 
jo rėmėjai gausingi visoje 
Rytinėje Kuboje. Žmonių 
tarpe jis vadinamas pirmu 
vardu, “Fidel”, ir paplitusi 
nuomonė, kad po jo vado
vybe Kuba išsilaisvins iš 
Batistos diktatūros jungo.

ria žiaurumams prieš vie- 
tinius gyventojus ir dažnai 
patys žiaurumų atlikime 
dalyvauja. Dažnai ginkluo
ti civiliniai francūzai kar
tu su žandarais ir kariais 
praveda kruvinas akcijas 
prieš alžyriečius arabus.

Jordanas liepė 
2 egiptiečiams 
apleisti kraštą
Amąnnas. — Santykiai 

tarp Jordano ir Egipto da
rosi vis labiau įtempti. Ka
raliaus Husseino valdžia 
paskelbė, kad Egiptas turi 
tuojau atšaukti iš Amanno 
du savo diplomatinius pa
reigūnus: ambasados kari
nį atašę ir savo generalinį 
konsulą. Jordano valdžia 
kaltina, kad karinis Egipto 
atašė suokalbiavo su anti
valstybiniais elementais 
Jordane ir rengė valdžios 
narių užmušimus. Generali
nis konsulas kaltinamas, 
kad jis “darbavosi prieš 
Jordą^io saugumą”.

Manoma, kad Egiptas tu
rės prieš tokį Jordano pa
sielgimą atsakyti kokiu 
nors griežtesniu žingsniu, 
gal diplomatinių santykių 
nutraukimu.

Baltija turi būti 
"taikos jūra,"—sakė
TSR.S skandinavams

A

Helsinkis. — N. Chruš
čiovas sakė čia masiniame 
mitinge, kad Baltijos jūra 
turi tapti “taikos jūra”. 
Jis sakė, kad kiti kraštai, 
kurie randasi Baltijos sri
tyje, turi pasekti Suomiją 
ir neprileisti svetimų kari
nių bazių savo teritorijoje. 
Jis turėjo omenyje Norve
giją ir Daniją, kurios yra 
NATO narės.

Chruščiovas sakė,; kad 
Tarybų Sąjunga parodė sa
vo taikingus užsimojimus 
Baltijos srityje bandydama 
palaikyti kuodraugiškiau- 
sius santykius su kaimy
nais Tarybų Sąjunga dar 
prieš sutarties laiką atsisa-

Vengrijos komunistai dabar 
turi daug narių partijoje

Budapeštas. — Vengrijos 
komunistai, kurių partija 
dabar vadinasi Socialistų 
Darbininkų partija, jąu turi 
apie 400,000 narių. Prieš 
praeitų metų įvykius komu
nistai savo partijos eilėse 
turėjo 900,000 narių, bet 
įvykių laikotarpyje • narių 
skaičius buvo nukritęs la
bai žemai — taip, kad So
cialistų Darbininkų partija 
pradėjo organizacinį vajų 
beveik iš naujo. i

Georgy Marosan, valsty
bės. ministras ir žymus ko
munistų vadas, neseniai sa
kė parlamente, kad Socia
listų Darbininkų partija da
bar stipri, nors joje dar yra 
ideologinių skirtumų.

Kuomet Budapešte nese
niai lankėsi Bulgarijos 
premjeras Jugovas ir K.P. 
pirmas sekretorius Živko- 
vas, Kadaras aktyvistų mi
tinge jų garbei plačiau pasi
sakė apie ideologinį frontą.

Saudas pas Hųsseiną
Amannas. — Saudi-Ara- 

bijos karalius Saudas atvy
ko aplankyti Jordano kara
lių Husseiną. Abu šie ara
biški kraštai dąbar pro- 
vakarietiški ir nusistatę 
prieš Egiptą bei Siriją. 
Saudas ir Husseinas. pra
eityje buvo skaitomi “mir
tinais priešais”, nes tai 
Saudu dinastija ugnimi ir 
kalaviju išvijo Hašemitų 
dinastiją iš Mekos, o Hus
seinas yra Hašemitų di
nastijos. Bet praktiška po
litika svarbesnė, negu seni 
dinastiniai kvirčai.

Stuttgartas. — Čia įvyko 
Sudetų vokiečių suvažiavi
mas. Suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją, kad “du milijo
nai vokiečių turi gauti tei
sę sugrįžti į Sudetų kraš
tą”, tai yra — Čekoslovaki
ją

kė savo bazės . Porkkaloje, 
Suomijoje. Jis kvietė kitus 
kraštus, tai yra , Ameriką, 
pasekti pavyzdį ir baigti 
savo karines bazes arba 
karinių bazių planus Skan
dinavijos šalyse.

Praeitą savaitgalį Chruš
čiovas, Bulganinas ir kiti 
tarybiniai svečiai dalyvavo 
masiniame mitinge, kurį 
jiems surengė Suomijos- 
TSRS draugingumo sąjun
ga. Dalyvavo tarp 6,000 ir 
10,000 žmonių. Tai buvo di
delis entuziastiškas mitin
gas, labai skirtingas nuo 
šaltokos nors x mandagios 
atmosferos, kurią Suomijos 
valdžia . stengiasi sukurti 
aplink tarybinius svečius.

Jis sakė kad Vengrijos ko
munistai dabar kovoja prieš 
dvi žalingas ideologijas: 
“prieš tuos, kurie negali iš
gyti iš buržuazinio sampro
tavimo apie laisvės sąvoką 
ir prieš tuos, kurie negali 
pagyti nuo praeities klai
dų”.

Marosanas sakė, kad 
Vengrijos komunistai, pa
našiai kaip Lenkijos, kovo
ja prieš revizionistus libe
ralus iš vienos, pusės ir sta- 
linistus iš kitos. Rakošio 
šalininkas J. Rėvai, kuris 
dabar aktyvus Vengrijoje, 
vadovauja antrai grupei. 
Pats Rakoši randasi Mas
kvoje. Ten taipgi randasi 
Erno Gero, apie kurį buvo 
sakyta, kad jį užmušė suki
limo metu. Nepatvirtinti 
daviniai sako, kad Socialis
tų Darbininkų partijos 
centro komitetas atmetė 
Rakošio ir Gero prašymus 
leisti jiems sugrįžti Ven- 
grijon.

New Yorkas. — Laikraš
čiui einant spaudon praneš
ta, kad burinis laivelis 
“Naujasis Mayflower’’ ar
tinasi prįe Plymoutho, Nau
josios Anglijos. Šis laivas 
yra kopija seno “Mayflow
er”, kuriūomi pilgrimai pa
siekė Ameriką. Laivas ap
leido Britaniją gegužės mė
nesi, v

Madridas. — Generolas 
Franco sako, kad jo dikta
tūra pateisinama, nes tai 
vienintelis būdas “sulaiky
ti komunizmą ir apginti 
katalikybę”.

Londonas. — Jau pilnai 
patvirtinta, kad karalienė 
ir jos vyras aplankys Jung
tines Valstijas, ir Kanadą 
spalio mėnesį.

Paryžius.— Francūzija 
dar vis be kabinetai

Vėliausios
Pasaulio naujienos
Helsinkis. — Chruščiovas 

ir Bulganinas dalyvavo 
kaip svečiai Suomijos darbo 
unijų kongreso 50 metų ju- 
bielijiniame suvažiavime. 
Unijų kongresui vadovauja 
socialdemokratai, nors ir 
komunistai ten turi stipro
ką įtaką. Chruščiovas ir 
Bulganinas sutikti atsistoji
mu kaip pagarbos jiems 
ženklas. Tribūnoje tarybi
niai vadai sėdėjo prie Uni
jų Kongreso vado Antikai- 
eeno, socialdemokrato.
' Poznane. — Čia atsidarė 
pasaulinė pramonės pre
kybos paroda — mugė. Pa
rodoje atstovaujami ir Va
karų ir Rytų kraštai. Ame
rikos paviljonas didelis ir 
įspūdingas, bet vietinis 
laikraštis “Gazieta Poznan- 
ska ’ sako, kad amerikie
čiai, išstatydami blizgančius 
puikius namų apyvokos

Apie 30 Illinois ir Wisconsino 
farmeriij išvyko į Tar. Sęjungą

Chicago. — Apie 30 far- 
merių iš šiaurinio Illinois ir 
Pietinio Wiscnosino išvyko 
aplankyti Tarybų Sąjungą. 
Jie važiuoja kaip turistai. 
Grupei vadovauja kelionės 
iniciatorius Les Davis, 
Rockfordo (Illinois) radijo 
stoties farmų reikalų direk
torius. Kiti beveik visi yra 
tikri farmeriai.

Jie išskrido Belgijos or
laiviu iš New Yorko ir iš 
Briuselio per Varšuvą 
skrenda Maskvon. Jie da-

Daugiau dipuku 
grįžta į TSRS 
iš šios šalies

New Yorkas. •— Vis dau
giau dipukų grįžta į Tary
bų Sąjungą. Kai kurie grįž
tančių šioje šalyje jau pa
gyveno ilgoką laiką. Kelio
lika dienų atgal britų lai
vu “Queen Elizabeth” Tary
bų Sąjungon išplaukė Igo- 
ras Somoilovas ir Tvenas 
Bzbabniovas, pirmasis gy
venęs New Yorke, kitas 
Nassaič, N. J. Iš Free 
Acres Monmouth apskrities 
namo į TSRS vyksta Maksi
mas Nidzį, jb brolis Uja ir 
Daria Artomova su ketu
riais vaikais. Visi šie šioje 
šalyje išgyveno penkeris 
metus.

Senato saugumo sub-ko- 
mitetas susirūpino, tais iš
vykimais. Komiteto patarė
jas Robert Morris sako, kad 
dviems - dipukams išvyks
tant britų laivu juos išly
dėjo tarybinės ambasados 
antras sekretorius F. Solo
matinas.' Morris tame įma- 
to ką nors įtartino. Tary
bų . Sąjungos ambasada sa
ko,'kad, kaip, tarybiniams 
piliečiams, ambasada turi 
teisę tiems dipukams patar
ti ir padėti.

daiktus ir prirašydami, kad 
“tą galima rasti eilinio a- 
merikiečio namuose”—per
deda.

Beirutas. — Libano val
džia skelbia, kad pro-vaka- 
rietiškos partijos laimi par
lamentinius rinkimus.

Londonas. — Jūros kran
te rastas paskendusio narą 
kūnas be galvos. Manoma, 
kai tai gal lavonas garsaus 
naro Crabb.

Washingtonas. — Moksli
ninkas Linus Pauling sako, 
kad jis ragins viso pasaulio 
mokslininkus pasirašyti po 
bendru manifestu už vande
nilinių sprogdinę j imu baigi
mą.

Washingtonas. — Senato 
demokratų frakcijos vadas 
Johnsonas pasisakė už pla
tesnį TV programų pasikei
timą su TSRS.

bar jau turėtų rastis ten. 
Jie vyks ir į Kievo ir Lenin
grado sritis, apžiūrės ir 
miestus, bet daugiausia lai
ko praleis ūkiuose.

Visi išvykusieji farme
riai su savimi pasiėmė fo
to aparatus.

Taipei. — Čiangįninkų ži
nių agentūra sako, kad 
Čiangas turi vilties artimo
je ateityje vykti Japoni- 
jon. Agentūra nesako, ar 
Japonijos premjeras Kiši, 
kuris neseniai lankėsi For- 
mozoje, pakvietė Čiangą 
vykti Japonijon.

Honolulu. — Hawaii gu
bernatorius visai panaikino 
mirties bausmę toje saloje.

Francūzai jau 
irgi deryljose 
su egiptenais 
Kairas. — Francūzijoš 

valdžia, kuri buvo labiau
siai užsispyrusi prieš egip
tiečius, ir sakė, kad nenau
dos Suezo kanalo, kol Na- 
sseris valdo Eigptą ir e- 
giptiečiai kanalą tvarko, 
bent kiek atsileido. Pasek
dami britus, kurie jau ke
lios savaitės atgal pradėjo 
derybas su Kairu, francū
zai dabar jau irgi atsiuntė 
savo pasiuntinius.

Egipto finansų reikalų 
ministras sako, kad dar 
kiek anskčiau francūzai 
per šveicarus patiekė Egip
tui siūlymą, kad jie galėtų 
mokėti ,už praplaukimą Su- 
ezu ne doleriais, kaip to rei
kalauja Egiptas, o frankais.

Visos derybos kol kas 
dar vedamos per šveicarus 
tarpininkus, nes Egiptas ir 
Francūzija dar vis neturi 
diplomatinių santykių.
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SLA PASTOGĖJE •
ŠIŲ METŲ gegužes mėn. Chicagojė įvyko, kaip 

skelbia Naujienos, “dvi konferencijos vienoj vietoj.”
Kas tos do konferencijos?
Tai buvo Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pild. 

tarybos suvažiavimas (ar posėdis), ten pat taipgi įvyko 
SLA šeštosios, apskrities metinė konferencija.

Pagal Naujienas, SLA Pild. tarybos suvažiavime tos 
organizacijos prezidentas P. Dargis padarė pranešimą, 
ir jis pasakė, “kad Susivienijimas pinigiškai nepa
prastai tuhtingas, — turįs beveik tris milijonus tur
to?* ;

Gerai, pinigų yra, bet kaip su nariais?
P. Dargis, pasak Naujienų, ten papasakojo:
“Dėl tokio didelio turto per mažai esą narių Susivie

nijime. O narių gavimo problema esanti nelengva, nes 
kaip čia augę, taip ir naujieji ateiviai labiau yra pasišo
vę amerikoniškose apdraūdos bendrovėse apsidrausti, ne
gu savoje lietuviškoje...”

Gerai, kad SLA prezdentas taip pasakė, kad jis “ap- 
' čiuopė” tai, kas yra. SLA yra visuomeniška įstaiga ir 

todėl nereikia slėpti tai, kas yra bloga.
O blogumų ten, aišku, yra. Atsiminkime, kad SLA. 

jau turi daugiau kaip 7() metų amžiaus. Tai užtenkamai 
. sena organizacija. > Reiklia nepamiršti ir to, kad šią or

ganizaciją kontroliuoja, — labai aštriai kontroliuoja,— 
valstijų apdraūdos departmental. Tie pinigai, kuriuos p. 
Dargis minėjo, yra ne jo ir ne SLA narių kontrolėje, bet 

< Pensilvanijos apdraūdos departmento.
’ . Tuo pačiu laiku, kai įvyko SLA Pild. tarybos suva

žiavimas, ten pat, Chicagoje, atsibuvo ir SLA šeštosios 
apskrities konferencija. Joje sakė kalbą būvęs SLA 
prezidentas Stasys Gegužis.

Jis, pasak Naujienų, kalbėjo:
“Aš šioje Lietuvių Auditorijoje pirmą kartą šian

dien esu po 1930 metų, kada SLA seime tvarką vedžiau. 
Tada įvyko skilimas Susivienijime — atskilo bolševi- 

. kai. . ? ' •
Ponas x Gegužis nepasakė tiesos. Nors tas skilimas 

šiandien yra tik istorinis dalykas, tačiau visvien reikia 
skaitytis su faktais, nereikia kraipyti istorinius daly
kus. SLA seimą (o tai reiškia ir visą SLA) suskaldė 
ponas S. Gegužis su savo talkininkais. Negalima sa
kyti, kad jį suskaldė “bolševikai.” S. Gegužis, pirmi
ninkaudamas, pasišaukė policiją ir rodė pirštu, Reikalau
damas, kad policmenai iėga išmestų iš salės arba areš
tuotų kiekvieną delegatą, kuris prašė balso, kuris 
reikalavo, kad į mandatų komisiją įeitų vienas pažangių
jų SLA narių siūlomas asmuo. (Tuo asmeniu, kurį pa
žangieji siūlė, buvo Martynas Bacevičius.)

Ponas S. Gegužis turėtų atsiminti ir tai, kad, dėka 
jo diktatūrai, iš SLA po to seimo pasitraukė anie 6,000 
narių,

Taip, jis, p. Gegužis, pasiryžęs diktatdriauti Susivie
nijime, suskaldė 1930 metų SLA seimą. Ir to pasėkoje 

. atsirado trečias susivienijimas Amerikoje, būtent, Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimas.

Kaip sakėme, visa tai nuėjo į istoriją. ; . .
Gerai! Pažvelkime šiandien i patį SLA. Kaip jis 

'gyvuoja? Kaip jis šiandien sustovi? Kodėl jis turi ne
maža pinigų, bet maža narių?

ŠIA prezidentas P. Dargis neužginčys to, kad 
SLA narių skaičiumi mažėja. Neužginčys to nė sek
retorius p. Vinikas. Kaip minėjome, SLA yra visuome- 

#ni«ka organizaciia, kontroliuojama valstijų apdraūdos 
departments Tie departmental nėra geri tėvai nei 

'SLA. nei LRKS, neigi LDS. Tie departmental yra di
džiųjų apdraūdos kompanijų “įtakoje”, Todėl jiems 

,norisi tokias organizaci jas juo greičiau pašalinti iš kelio, 
kad ios nesimaišvtų po kojomis.

Tai viena didžiulė nelaimė visų mažesniųjų apdrau- 
;dos ir savišalpos organizacijų, ypatingai sveturgimių. ♦

Taigi SLA ir mažėja narių skaičiumi. Mažėja kas 
metai.!

Kadangi, kaip sakėme, tokias organizacijas, kaip 
SLA ir kt. kontroliuoja valsti jų valdžios, tai galime nu
prasti, kad joms, mažėjant narių skaičiumi, grūmoja di
delis pavojus. Valstijų departmental bile dieną gali 
pasišaukti SLA Pild. tarybos narius ir pasakyti: “Ka
dangi jūsų organizaciia narių skaičiumi mažėja, tai ieš- 

, Įšokite kokios nors išeities...”
Mes tai sakome ne lengva širdimi. Mums norisi, kad 

lietuviškos • organizacijos bujotų. Mes to norime ir 
mSLA, kuriam priklauso nęmaža gerų žmonių.

Jei p. Gegužis 1930 metais nebūtų parodęs “savo o- 
žio”, jei jis nebūtųIbrųtališkai suskaldęs SLA Seimo, tai 
šiandien toji organizacija veikiausia turėtų ne 11,000 
narių, o gal būt 30,000 ar daugiau.

Bet visa tai šiandien yra tik istorija. O gal atsirastų 
saliamonų, kurie, užuot dejavę, imtųsi reikalingų žing
snių, kad kaip nors būtų galima apvienyti Amerikos lie
tuviu f:raternališkas draugijas? Ką sakote, ponas SLA 

4 prezidentė?

Žmonių sueigose girdisi 
kalbų apie nusiginklavimą 
ir tose kalbose girdisi bai
mės, kad, sumažėjus kari
nių ginklų gaminimui A- 
merikoje, tuojau1 pasireikš
tų nedarbas! Viskas čia 
greit pagaminama ir tuo
jau būtų perviršis visokių 
gaminių. Tatgi tūli žmonės 
ir kalba: ot, fabrikai turė
tų užsidaryti. O tada vaikš
čiok žmogus be darbo po 
gatves, susirūpinęs kuo už
simokėsi randą, ką šeima 
turės ant stalo rytoj. Pra
sidėtų bankų bankrotai, 
mėtymai iš butų — užvieš
patautų Hooverio gadynė.

Jei Washingtone sėdėtų 
tokie valstybės reikalų ad
ministratoriai, kaip sėdėjo 
Herbert Hooverio preziden
tavimo laikais, galima da- 
leisti, kad pasireikštų ne
darbas, rimtai sumažinus 
karinių ginklų gamybą. Bet 
apdairūs administratoriai, 
tokie kaip buvoF. D. Roose- 
veltas, ir be masinio kari
nių ginklų gaminimo rastų 
būdų krizės išvengimui. Pa
saulio marketai Amerikai 
yra platūs. ,

Dabar dėl šaltojo karo 
politikos. Mūsų šalis yra 
atsiskyrusi arti nuo pusės 
pasaulio su platesniu biz
niu. Atmetus Šaltojo karo 
politiką ir tuos visus pil
nus ir dalinus embargus, 
prekybą su pasaulio tau
tomis būtų galima gerokai 
praplėsti taip, kad mūsų 
fabrikų ratai galėtų pilnai 
suktis, gamintų žmonijai 
naudingus gaminius ir 
kiekvienas galintys ir no
rintys dirbti turėtų progų 
gauti darbą.

Dar ir kitas dalykas eko
nominės krizės išvengimui. 
Dabar keliolika milijonų 
žmonių dirba, kurie jau 
perėjo 65 m. amžiaus. Jie 
dirba dėl tos priežasties, 
kad per menkos pensijos, 
negali pensijos įeigomis ap
siginti nuo bado. Kada juos 
iš didžiųjų pramonių atlei
džia nuo darbo dėl senat
vės, tai jie ieškosi darbų 
smulkesnėse dirbtuvėse.

I '

Dėlei šaltojo karo politi
kos užsienių paramai J. V. 
sukiša bilijonus dolerių. 
Taikai įvykus, tuos bilijo
nus būtų galima paskirti 
senatvės pensijų pagerini
mui iki tiek, kad senukai 
galėtų iš pensijos pragy
venti. Tada jie iš fabrikų 
pasitrauktų ir tuomi suteik
tų progas keliolikai mili
jonų jaunesnių žmonių gau
ti darbus. O senai galėtų 
sau namie ilsėtis.

Kaip dabar yra, tai sar
mata mūsų bagotai šaliai, 
kuomet senukai miršta prie 
mašinų. Dirbę visą savo 
amžių, sukūrę tiek, daug 
savo šalies gerovei ir gar
bei, puo lopšio iki grabo 
vilkę jungą skaudžių rūpes
čių ir sunkių darbų, krinta 
kaip beverčiai/ yabalai be 
dienos poilsio savo žiloje se
natvėje.

O pats pagrindinis ir 
svarbiausias pavyzdys ne
darbo krizės išvengimui, 
tai trumpinimas darbo va
landų. Jau ir unijos reika
lauja įvedimo 30 valandų 
darbo savaitės. Apart to, 
turėtų būti sutrumpintas 
pensijos gavimui amžius. 
Galėtų būti įvesta pensijos 
amžius vyrams nuo 60 me
tų, moterims nuo 55 metų.

Pravedus tokias refor
mas, ir čia pat Amerikoje 
žmones ; daugiai.išpirktų

J ir sunaudotų visokių pro
duktų, o tas reikštų dau
giau darbų.

Jei valdžia rimtai rūpin-1 
tusi visų žmonių reikalais, 
rastų daugelį progų, apart 
aukščiau suminėtų, tam, 
kad fabrikų mašinos ūžtų 
ir žmonių rankos būtų už
imtos naudingu darbu. Ta
čiau, mūsų nusivylimui, 
Washingtone sėdi nė visos 
liaudies draugai, bet patai
kautojai Walstricio ponų 
interesams. Walstricio fi- 
nansieriams nesvarbu, kad 
darbininkas turi dirbti iki 
tokios savaitės, kai sukrin
ta prie mašinos. Jiems tik 
rūpi, kur, į kurį pasaulio 
kraštą įsiveržti,, kad kuo 
daugiausia šau aukso prisi
plėšti. Jie stoja už ginklavi
mąsi, jų siekiai ginklais už
grobti rinkas. Ne dėl ko 
kito, bet vien tik dėl Wals
tricio ponų godumo mes 
kenčiame karo baimę, ato
minių ginklų sprogdinimo 
pavojų savo sveikatai, ir ne
šame už save sunkesnę tak
sų naštą iš priežasties kar
štųjų ir šaltųjų karų.

O ta nelaimė yra todėl, 
kad Amerikos žmonės per 
mažai tesiinteresuojasi po
litika. Perdaug pasidavę 
kapitalistinių partijų įta
kai. Republikonų partija y- 
ra kapitalistų dešinė ran
ka, o Demokratų partija 
yra kairė.

Demokratų partijoje yra 
vienas kitas liberališkesnių 
žmonių, kurie pasako žodį 
kitą už bendrus liaudies rei
kalus, tačiau dauguma jos 
vadų eina ranka rankon su 
republikonais gindami vie
nos klasės —’ kapitalistų 
reikalus.

Labai ir labai laikas A- 
merikos žmonėms rimtai 
pagalvoti apie įsteigimą 
darbo partijos, kurį atsto
vautų visą dirbančiąja vi
suomenę, o ne vien tik ka
pitalistų reikalus. Tiktai 
per darbo partiją .tebūtų 
galima prašalinti kirstojo 
ir šaltojo karų pavojus, tik 
per ją tebūtų galima už- 
megsti draugiškus tarptau
tinius komercinius ^santy
kius. i

Tokią partiją tegali į- 
steigti tik darbo unijos. 
Gaila, kad dar labai ■ mažai 
unijų yra, kurios šiek tiek 
prisimena apie į steigimą 
darbo partijos. Daugumos 
unijų vadvybė tebesilaiko 
arčiau prie Demokratų par
tijos.

Kaip ten bebūtų, iki šiol 
į pesimizmą nereikia įpulti. 
Gyvenimas prives ir Ame
rikos liaudį prie to, kad tu
rės prieiti prie savarankiš
ko politinio veikimo, turės 
įsikurti ir čia darbo parti
ja.

Franis Papilietis

Rochester, N. Y.
L. Bekešiene savo sesutei V. 

Štreimikienei Lietuvoje, užrašė 
dienraštį Laisvė, šiomis dieno
mis ji gavo iš Lietuvos nuo se
sers du laiškus, kuriuose rašo, 
kad laikraštį jau gauną ir la
bai myli skaityti. Ne tik ji ir 
jos vyrais skaito, bet ateina 
kaimynai ir prašo paskolinti 
laikraštį, visi domisi laikraščiu 
iš Amerikos.

Drauge su Brazilijos dar
bo liaudimi atkakliose ko
vose už šalies suverenumą, 
už demokratines laisves 
grūmėsi ir lietuviai emi
grantai. Palikę dūmines 
gryčias ir arklą, Lietuvos 
vargingieji valstiečiai užū- 
ryje susidūrė pradžioje su 
feodaliniu režimu plantaci
jose, vėliau — su rajaus 
kapitalizmo išnaudojimu 
miestuose, čia ir prasideda 
mūsų žaliukų tėvynainių 
klasinis sąmonėjimas, jų 
dalyvavimas kovoje greta 
vietinių gyventojų prole
tarų prieš žiaurų išnaudo
jimą.

Dešimtys lietuvių imi
grantų perėjo Brazilijos vi
duramžiškus karcerius, ka
torgos salas Atlanto van
denyne, ištrėmimus Marr 
Groso neįžengiamuose miš
kuose. Daug lietuvių ko
votojų buvo grąžinta į Lie
tuvą ir atiduota smetoninei 
žvalgybai. Ne vienas mūsų 
tautietis didvyriškai žuvo 
Brazilijos žemėje. Apie vie
ną iš tokių neseniai savo 
skiltyse plačiau, su didele 
pagarba rašė San Paulo pa
žangusis laikraštis “Noti- 
as de ožė”. Kartu su dviem 
braziliečiais komunistais 
nuo budelių kulkų krito ir 
Vilkijos panemunės sūnus

Alfonsas Marma. Laikraštis 
rašo:

“Antkapiai Nr. 248, 249 ir 
250 San Paulo valstijos Tu- 
pano kapinėse saugo lavo
nus trijų brangiųjų liaudies 
sūnų: Pedro Godojaus, Al
fonso Marmos ir Migelio 
Rosi. Vieną nuožmią naktį, 
šūviams tratant, tie didvy
riai krito kulkų suvarstyti, 
durtuvų subadyti, šautuvų 
buožių sugniuždyti. Paskui 
juos budeliai užkasė be 
karstų”.

. . . Tupan miestelis — 
keli šimtai kilometrų nuo 
San Paulo. Vargana Brazi
lijos valstiečio lūšna, čia 
tik ką vyko valstiečių su
sirinkimas. Buvo aptarta, 
kaip suaktyvinti kovą už 
taiką, o taip pat kaip iš
plėsti valstiečių kovą prieš 
feodalinį išnaudojimą, kaip 
išvystyti kovą prieš gyve
nimo brangumą. Susirin
kime dalyvauja brangūs at
stovai, atvykę iš tolimo San 
Paulo.

Temo. Pasitarimas baig
tas. Namų šeimininkas su
sirinkimo dalyvius vaišina 
cukrašvendrės gabalais. 
Staiga pro lūšnos duris ir 
langelius švystelėjo akinan
ti prožektorių šviesa, ir su
poškėjo serija šūvių. Pir
mas suklupo Rosis. Trisde

šimt penkių kulkų perver- > 
tas krito Marma. Buvęs ką7 
rys ir dokininkas Godojus, 
pavojingai sužeistas, bandė 
gintis nuo užpuolikų. Ta
čiau jau vėlu. Policijos bū
rys gausus, užpuolikai gink
luoti automatais, ir kas 
svarbiausia — jie puolė iš 
pasalų. Narsusis Godojus 
leisgyvis buvo nuvežtas į 
miestelio ligoninę. Policijos 
viršininkas neprileido gydy
tojų prie Godojaus, kovo-' 
jančio su mirtimi. Jis sū 
panieka atmetė policijos 
siūlomą išgelbėjimą ir mir
šta, kaip tikras kovotojas- 
komunistas.

Tai įvyko 1949 metų rug
sėjo 25 dieną.

A. Marma — gerai žino
mas Brazilijos liaudies, lie
tuvių imigrantų pažangus 
veikėjas. Turėdamas 17 me
tų, jis 1927 m. emigravo į 
Braziliją ir ten įsitraukė j 
aktyvią darbo žmonių ko?r 
vą už jų interesus. Ne kar
tą jis buvo persekiojamas, 
kalinamas. Prieš jį dantį-» 
mis griežė vietiniai ir lietu
viškieji reakcionieriai. Pa
galiau 1949 m. žvalgybai 
pavyko susekti slaptą vals
tiečių susirinkimą, kuriame 
dalyvavo trys Brazilijos 
kompartijos San Paulo Ra
jono komiteto vadovai.

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaskiaučius, M, D.

Brazilijos darbo liaudis, 
Įvisi dorieji žmonės rūsčiai 
pasmerkė trijų kovotojų žu
dikus. Pažangioji spauda, 
ypač populiarusis San Pau-

'New Yiorkas. — čia lan
kosi Trumanas. Jis atvyko 
aplankyti savo dukterį, ku
ri pagimdė berniuką.

jieirūtas. — Libanas už
darė bet kokiam susisieki
mui savo sieną su Sirija.

GRYNAS ORAS
Grynas oras, grynas o- 

ras— visuomet jį minime, 
gaudomės, tik, deja, susi- 
gaudyt jo sunku. Iš tiesų, 
kur tu dabar, žmogel, gausi 
gryną, švarų, nesuterštą o- 
rą? Visur tarška barška 
automobiliai, orą nuodiją, 
o dar ir lėktuvai visokios 
rūšies, fabrikai, žiemos 
metu kambarių kūrenimas, 
virtuvėj maisto gamini
mas. . .

Ta mūsų, civilizacija, 
matot, turi daug neigiamy
bių. ir neką tu čia padary
si. Visdelto, koks bebuvęs 
tas mūsų miestų oras, vie
tomis jis esti bent kiek šva
resnis. Kur toliau nuo di
džiųjų įmonių, fabrikų, to
liau nuo garažų.

Mūsų gyvenamuose kam
bariuose reikia žiūrėt vėdi
nimo, ventiliacijos. Vasarą 
tai kalbos nėr:, langus tu
rite laikyt pravirus, ypač 
nakties metu. Žiemą irgi 
reikia bent kiek atdarus 
laikyt langus. Kad nebūtų 
smarkaus skersvėjo, į. lan
gą galima įtaisyt tinklelį 
bei sietuką.

, Virtuvės pečius gadina 
orą. Juškas — užvožus rei
kia prižiūrėt. Jei užvožą 
pilnai užleidi, tai į kamba
rį susidaro labai nuodingų 
degimo įiujų: ’langlies vien- 
degis (“carbon monoxide”) 
pats pavojingasis gazas; 
anglies dvideginis (“carbon 
dioxide”), dar ir pelenų ir 
suodžių dulkės.
Grynas oras mūsų sveika

tai dar svarbesnis ir už 
vandenį. Be vandens, žmo
gus gali išsilaikyt i gyvas 
porą (ir ilgiau) dienų. Be 
oro — vos minutę ar dvi. 
kaip tiktai oro deghionies— 
oksigeno pritrūksta krau
jui, žmogus Užtrokšta, už
dūsta. Be deguonies tuojau 
pradeda gest smegenų nar
veliai, ir paskui tu jų nebe- 
atgaivinsi. Tatai ir yra pa- 
sismaugimo ar uždusimo 
pavojus, kad nuo to sugen
da smegenų ląsteles.} Jei pri-'

gėrusį žmogų spėsi kuo 
greičiausiai atgaivinti dirb
tiniu kvėpavimu, tai šitaip 
atsigaivinęs žmogus gali 
ir pasilikt pusprotis, dėl 
sugedimo bent dalies sme
genų narvelių.

Iš čia jau aišku, kaip 
svarbu, kaip reikalinga daž
niau pakvėpuot giliai, vi
sais plaučiais, visu pilvu. 
Giliai kvėpuojant, lai tau 
kilnojasi ne tik krūtinė, o 
ir pilvas. Pilvo dangos (di
afragmos) — labai svarbus 
kvėpavimo raumuo. Kai gi
liai kvėpuoji pilvu, tai tau 
ir viduriai išsimanko, išsi- 
mankština, o tai labai nau
dingas dalykas. Išvystykite 
tokį gilaus kvėpavimą pap
rotį — deep breathing, ke
letą kartų per dieną, po 
kelioliką gilių įkvėpimu

lo dienraštis “Notisias dd
ožė”, savo puslapiuose sky- 

I re daug vietos Tupano žu- 
j dynėms. Laikraštis taip pat 
i mini Rosio, Godojaus ir A.

kiekvienu atveju. Ypač nau
dinga giliai kvėpuoti, besi- 
migdant, lovon atsigulus. 
Iš tikro, gilus kvėpavimas 
padeda greičiau užmigt ir 
ramiau pamiegot.

Įkvėpuokite giliai, kiek 
tilpsta, ir lai krūtinė savai
me susileidžia, išsikvėpuoja. 
Tada tuoj vėl gilus įkvėpa- 
vimas. Šitaip kvėpuodami, 
susitelkite ant to proceso. 
Prašalinkite visas tuščias 
mintis iš galvos. Imkite 
nuoįatai ht sistemingai skai
čiuot įkvėpavimą ir iškvė- 
pavimą. Įkvėpuodami, min
timis sakykite “vienas” ir 
tęskite tą “vieną” ir per iš- 
kvėpavimą, ir galvokite tik
tai apie tą iškvėpavimą, 
nieko kita. Paskui vėl įkvė
puokite giliai giliai, saky
dami “du” ir pratęsdami tą 
“du”, kol pilnai iškvėpuo
site. Tada skaičiuokite 
“trys” — ir t. t.

Jei šitaip išskaičiuosite 
dešimt, ar dviedešimt, gal 
ir'daugėliau —• jūs jau pra
dėsite miegot. Nuo tokio 
gilaus kvėpavimo, nuo de
guonies padaugėjimo, net 
svaigu pasidaro, atsileidžia 
raumenų įtempimas, ir tu 
sau paskęsti į‘ sapnų gelmes.

Marmos vardus kiekvienų 
metinių proga. Rašydamas 
apie šių kovotojų mirtį,
“Notisias de ožė” nė trupu
čio neabejoja, kad tikrieji
tų žudynių įkvėpėjai esan
čios JAV monopolijos, ku-
rios kaskart vis įžūliau ki
šasi į Brazilijos 
kalus, kėsinasi prieš Brazi
lijos laisvę bei orumą, or
ganizuoja įvairias provoka

vidaus rei

cijas, represijas bei terorą 
prieš tikruosius brazilų pa* 
triotus. t

Brazilijos Komunistų 
partijos CK generalinis se
kretorius Luis Karlos Pres* 
tesūs po Tupan kruvino į-
vykio viename savo prane
šimų apie šalies politinę pa-# 
dėtį pareiškė: “Valdančių
jų klasių neapykantos vals
tiečiams, kovojantiems už 
taiką ir žemę, aukomis kri
to trys mūsų tautos didvy-t 
riai — Pedro Godojus, Mi
gelis Rosi ir Alfonsas Mar
ma’ . \

A. Vaivutskas
(Iš “Tiesos”)

Vengrai išleido* 
2 amerikiečius
Viena. — Vengrija išleido ‘. 

du jaunus amerikiečius stu
dentus, kurie nelegaliai 
perėjo sieną Vengrijon. Jie 
Vengrijoje buvo laikomi su
imti, iki paaiškėjo, kad jie 
yra paprasti avantiūristai, 
nuotykių ieškotojai. Kuo
met jie sugrįžo Austrijon, . 
Amerikos konsulatas nuo jų 
atėmė pasportus.

' Tie du amerikiečiai, MiW ' 
A. Gilbert ir Warren W. 
Hair, abu yra iš South Ca- į 
rolinos. Jie abu sakė, Ms 
prie pirmos progos vėl ban* ] 
dys vykti “anapus geleži- . 
nės uždangos”.

1

u, W57
5 ■
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Steponas Joniškietis

Neteisinga atstovybė
Kiekvieneriais metais fe- 

‘ deraline mūsų šalies valdžia
• rengia Washingtone Kalėdų 
ir Naujų metų švenčių pro
ga tam tikrą pramogą.

1956 metų gale buvo at
vežta iš New Mexico valsti
jos 68 pėdų aukštumo gra
žuolė eglė. Sakoma, atga
benimui tos eglės į Wash- 

, ingtoną teko naudoti du 
plokščius ’ geležinkelio va
gonus.

’ Didžiuliame Ellipse par- 
« ke, esančiame prie Baltojo 

Namo, ta eglė.buvo įsodin-
< ta. Pravedė išilgai ir sker

sai takus, kurie buvo nu
tiesti žaliai nudažytomis 
lentomis.

Taką, kuris ėjo nuo šiau
rės link pietų, pavadino 
“Pathway to Peace”—Tai
kos alėja.

Didžiulė eglė buvo aprė
dyta keletu tūkstančių viso
kių spalvingų a p r ė d a 1 ų.

, Taipgi ji buvo apkabinėta 
apie penkiais tūkstančiais 
visokių spalvų elektros švie
sos lempučių. Vielos, ant 

• ,kurių kabojo tos lemputės, 
sudarė tris mylias ilgio. O 
ant pat eglės viršūnės buvo 
uždėta auksinė žvaigždė, 
kurios centre buvo didelis 
elektrinis žiburys. Žiburys 
apšvietė visą apylinkę.

Į vidurį, ant šakų, tos 
skarotos eglės įdėjo keletą 
radijo garsiakalbių, iš ku
rių be paliovos- plaukė viso
kios sezonui pritaikytos 
giesmės.

Kitų šalių ambasados 
Washingtone buvo gavę pa
kvietimus dalyvauti tose iš
kilmėse. Dalyvavo 36 am
basados, kurios sulyg savo 
nuožiūra rėdė eglaites naci
onaliniais ženklais ir papuo
šimais. Ten pat buvo įdė
tas radijo “setas,” kuris 
grojo tos šalies nacionali
nes giesmes ir muziką.

Socialistinių šalių blokas 
nedalyvavo.

“Taikos alėja” reprezen
tavo visas valstybes. Kiek
viena eglė buvo spalvingai 
papuošta ir kiekvienoje bu
vo tos valstybės, kurią ji at
stovauja, herbas.

Apžiūrėjęs visa tai, Ste
ponas Rauba ėjo nieko ne
bodamas. Prieina jis prie 
eglaitės su užrašu: “Indijos 
ambasada.”

Sustoja Steponas Rauba 
pasiklausyti tos šalies mu
zikos.

Toliau kiti užrašai: Indo
nezija, Etiopija, Ceilonas. O 
čia, va, visas blokas arabiš
kų tautų.

Buvo gan smagu. Ir nors 
valandėlei darbininkas ga
lėjo pamiršti savo kasdieni
nius vargus ir rūpesčius. 
Visur matyti judant žmo
nes. O vaikų — desėtkai 
tūkstančių.

Pastebėjo Steponas Rau
ba po dešinei, prie apšvies
tos elektra eglutės, nedide
lį būrelį žmonių. Priėjo jis 
prie jų ir savo akimis neti
ki : mato ant eglaitės užra
šą: “Lietuviška ambasa
da.” Čia pat stovi smeto
ninė vėliava. Arti jos em
blema su raiteliu ant žirgo 
ir kardu rankoje...

Tuojau S. Rauba suprato, 
kame čia dalykas. Jis gir
di, kad stovintieji arti jo 
kalbasi lietuviškai. Paste
bėjo jis, kai vienas iš sto
vinčiųjų stuktelėjo kitam 
alkūne, sakydamas: eik, už
kalbink... gal lietuvis.

Priėjo prie Stepono Rąu- 
bos mažo ūgio žmogelis ir 
be ilgų ceremonijų užkalbi
no. jį lietuviškai, sakyda
mas: .

—Sveikas, gyvas, ponas 
lietuvi. Kaip patinka mūsų 
ambasados paroda?..

Neduodamas progos Rau-1 
bai nieko sakyti, jis vis sta
tė klausimus: ar ilgai čia 
gyvenate? kada apleidote 
vokiškas stovyklas?

Rauba jiems atsakė:
—Išvykau iš Lietuvos 

tuomet, kai joje dar caras

G. ZIMANAS

2,000 kilometrų po Austriją
GRAŽIOJOJE VIENOJE

, Šviesią, saulėtą dieną grupė tarybinių 
žurnalistų atskrido į Švechato aerodro
mą prie Vienos. Mus pasitiko Austrijos 
kanclerio įstaigos spaudos skyriaus vir
šininkas d-ras Mecnikas, tarybinės pa
siuntinybės atstovai. Vienos žurnalistai.

D-ras Mecnikas ir mūsų delegacijos 
vadovas, vyriausias “Izvestijų” redakto
rius Gubinas, pasikeitė trumpomis kal
bomis.

Mes — oficialūs Austrijos vyriausybės 
svečiai, ir mūsų kelionė — atsakomasis 
vizitas į Austrijos žurnalistų lankymąsi 
Tarybų Sąjungoie, kur jie buvo atvykę 
TSRS Užsienio reikalų ministerijos kvie- 

' timu.
Vėliau ne kartą apgailestavome savo 

“oficialiųjų svečių” padėtį. Žurnalistui 
t sunkoka būti oficialiu svečiu: jis norėtų 
atvirai pasikalbėti su paprastu, eiliniu 
žmogumi, pabūti nepastebimas minioje, 
o “oficialus svečias” privalo eiti į priė
mimą, klausytis kalbų, kurios dažnai pa
našios viena į kitą, kaip du vandens 
lašai.

Tačiau aerodrome būti oficialiu svečiu 
, dar buvo gana patogu. Visi formalumai 

su pasais buvo sutvarkyti žaibo greitu
mu. Dar greičiau buvo sutvarkyti forma
lumai muitinėje, ir štai mes jau išeiname 
iš aerodromo pastato.

♦ D-ras Mecnikas, pfivesdamas mus prie 
puošnaus autobuso, su šypsena tarė:

— Čia iūsų narvas keturiolikai dienų.
# Narvas, reikia pasakyti, atrodė neblo
gai. Ištaigingas turistinis autobusas su 
permatomu stogu ir beveik tokiom pat 
sienom, su patogiomis sėdynėmis, mikro
fonu, įgalinančiu ekskursijos vadovą

4 teikti paaiškinimus kelionės metu.
Svetimame krašte šoferis dažnai ne 

tik vežioja, bet tampa savotišku ekskur
sijos vadovo padėjėju. Toks buvo ir mū
sų autobuso šoferis, kuris išbuvo su 
mumis kelionėje apie dvi savaites ir nu
vežė mus Austrijos keliais apie 2,000 ki
lometrų.

— Holceris, — prisistatė jis mums, kai 
mes priėjome prie autobuso. — Ja poni- 
mat po ruski, — prabilo jis darkyta ru-

• sų kalba. — Ne viską, keturiasdešimt 
procentų. Aš buvau nelaisvėje, vojenno- 
plennyj, gyvenau Maskvoje. . .

Atviras ir paprastas, kuklus ir nuo- 
širdus, Holceris greit užkariavo visos

♦ mūsų delegacijos simpatijas.
Savotiškas ir įdomus Vienos miestas, 

lįgus metus Viena buvo didelės Austrijos 
t —Vengrijos monarchijos sostinė, milži

niškos daugianacionalinės, iš daugelio 
kraštų ir tautų sulipdytos valstybės cent
ras. Ano meto Austrija vaidino didelį 
vaidmenį Europos gyvenime, ir Viena

buvo didelis ir reikšmingas politikos, me
no, mokslo, kultūros centras Europoje. 
Žlugus Austrijos-Vengrijos monarchi
jai, Vienos reikšmė, nors kiek ir sumažė
jo, bet nesunyko.

Tačiau važinėdami po Vieną, žiūrinė
dami jos puošnias pilis, jūs pasijuntate 
tarytum seno, išparceliuoto dvaro centre, 
kur visi pastatai pritaikyti dideliam že
mės plotui ir kurio savininkas dar nega
li priprasti prie naujo savo dvaro dydžio.

Vienos muziejuose, rūmuose, pilyse jūs 
pajuntate, kad Austrijos sostinėje dar 
nemaža žmonių, kurie svajingai tebe
kalba apie monarchijos laikus, kai Aus
trija buvo didelė ir reikšminga valstybė.

Mes kartais įsivaizduojame vienietį 
pagal matytus muzikinius filmus arba 
operetes tik šokantį Štrauso valsus ir 
dainuojantį daineles apie žydrąjį Duno
jų. Iš tikrųjų vieniečiai visai nei amžini 
šokikai, o darbštūs, kuklūs, draugiški 
žmonės, labai mandagūs kiekvienam sve
čiui, tvarkingi ir rūpestingi.

Tuoj po karo Viena labai skurdo. Da
bar ji jau kiek atkutusi, nors dar tebėra 
nemaža trūkumų ir sunkumų. Apsirengę 
vieniečiai gan kukliai, bet tvarkingai ir 
su skoniu. Medžiagos nevisuomėt geros 
kokybės, priešingai, dažnai dargi visai 
menkos, bet pasiuvimas — dąilus, nors 
vieniečiai retai siuvasi drabužius pagal 
individualų užsakymą, dažniausiai per
kasi jau pasiūtus. Į akis krinta ir tai, 
kad vieniečiai nelabai vaikosi madų. Kai 
kurie mūsų madininkai, paskubinę per
nelyg sutrumpinti ii<' susiaurinti savo 
kelnes, Vienoje jaustųsi gana vieniši. 
Dar labiau vienišos, jaustųsi Vienoje kai 
kurios mūsų madįninkės. Puošniau apsi
rengusios dažniausiai užsienietės.

Pačių vieniečių apsirengimo būdingi 
bruožai — paprastumas, kuklumas. Te
atruose dažnai tekdavo matyti grėta 
žmonių, apsirengusių vakariniais drabu
žiais, ir žiūrovų paprastais megztiniais. 
Ypatingai paplitę Austrijoje nacionali
niai drabužiai.

Apie savo nacionalinius drabužius aus
trai kalba su pasididžiavimu. Bet, maty
ti, jie paplitę ne tik dėl nacionalinių į- 
pročių ir jausmų bei tradicijų, bet ir dėl 
savo kainos — jie pigūs. Ypač paplitu
sios odinės trumpos kelnės, kurias dėvi 
ne tik jaunuoliai, bet ir suaugę tiek Vie
noje, tiek ir kitose Austrijos vietose.

Viena žavi lankytoją savo puikiomis 
aikštėmis, papuoštomis daugybe pa- 
minklų, plačiomis, gyvomis gatvėmis, sa
vo parkais ir žolynais, kurių čia daug. 
Įspūdinga Viena vakare, kai ji skendi 
žiburių jūroje, nors Vienoje / nematyti 
ypatingai triukšmingos šviesų reklamos.

(Bus daugiau)
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viešpatavo, bet turiu viltį 
dar aplankyti mano mylimą 
tėvynę. ;

—Ne, nedarykitę tokios 
klaidos, — sušuko tasai ne
simpatiško veido žmogelis. 
Komunistai ten sunaikino 
viską. Prievarta išgabeno 
vyrus ir moteris į Sibirą. 
Ton visi mirė iš bado ir šal
čio’. Žemę ir dvarus atėmė 
ir atidavė maskoliams.

Ir tas žmogpalaikis nesi
liovė kalbėjęs. Melas iš jo 
burnos be sustojimo pylėsi. 
Jis suriko:

—Nėra Lietuvoje jokių 
mokyklų, visos sugriautos. 
Mokslas visiškai panaikin
tas. Bažnyčios sudegintos, 
kunigus sukišo į kalėjimus. 
Viskas žuvo; nėra dvarų ir 
ponybės. Fabrikus užgrobė 
savo naudai. Dėl Dievo 
meilės, nedarykite klaidos 
ir nevažiuokite iš\ Ameri
kos.

Iš stovėjusių aplink Rau
ba vienas atsirado ir sako:

—Klausyk, tamsta. Duok 
progos tam žmogui tau at
sakyti. Gal jis neseniai bu
vo Lietuvoje, o gal skaito 
geresnius laikraščius negu 
pats. Pats gauni informa
cijas iš kaž kokios smetoni
nės ambasados, bet nereikia 
pamiršti, kad lazda turi du 
galus: vienas meluoja, o ki
tas teisybę sako. Gal šis lie
tuvis yr'a tas antrasis laz
dos galas. Negalimas juk 
daiktas, kad Lietuvoje bū
tų taip juoda, kaip jūs čia 
mums piešiate.

Tasai nutilo. Iš gėdos pa
raudo jo veidas, nuleido 
akis žemyn.

Vienas iš ten stovėjusių
jų klausė Steponą Rauba:

—Gerbiamasis, malonėki
te mums pasakyti savo nuo
monę.

Steponas Rauba pradėjo 
kalbėti:

—Man rodosi, nesuklysiu 
pasakęs, kas tas žmogiukas. 
Tai smetonininkas. Jis savo 
tėvynės niekados nemylėjo. 
Jis neapkentė biednų, dar
bininkus persekiodavo. Gal 
buvo smetoninėje Lietuvoje 
dvarininku, o gal kokiuo 
policininku. Maty damas, 
jog liaudis ima į savo ran
kas šalies reikalus tvarkyti, 
jis pabėgo ieškoti prieglau
dos pas vokiškuosius fašis
tus, liaudies korikus.

Šiandien Lietuvoje bujo
ja mokslas: tūkstančiai vi
sokių žemesnių, vidurinių 
ir aukštųjų mokyklų. 
Spausdinama daug visokių 
knygų. Aš manau, kad jau 
baigiamas išnaikinti žmo

nėse neraštingumas. Kylu 
nauji fabrikai; — daug jų, 
niekad pirmiau Lietuva ne
turėjo tokios pramonės, ko
kią turi šiandien. Darbo 
užtenka kiekvienam, kuris 
nori dirbti. Lietuvių tauta 
žeųgia sparčiais žingsniais 
pirmyn į laimingesnę, švie
sesnę ateitį...

Stovintieji aplink S. Rau
ba žmonės jam vienbalsiai 
pritarė, sakydami, kad jis 
žino, ką ir apie ką kalba. 
Jis sako teisybę!

Steponas Ranga pastebė
jo, kad tas melagis po b iš
keli pradėjo šalin trauktis. 
Neužilgo jis pasitraukė ir 
dingo iš akių.

Priėjo prie Stepono Rau- 
bos viena iš būrelio moteriš
kė, paspaudė, jam ranką ii' 
pusiau lietuviškai, pusiau 
angliškai tarė.:

—Esu linksma, kad atsi
rado išmintingas žmogus ir 
sugebėjo gerai atsakyti 
tam nepataisomam mela
giui. Uždarėte jam burną. 
Gal dabar jis susilaikys nuo 
plepėjimo niekų.

—Kur tas melagis?—tei
ravosi vyrai.

Steponas Rauba jiems at
sakė: !

—Matote, jis nusimelūvo. 
O nusimelavęs, susigėdijo, 
na, ir paspruko!..

Žinios iš Uruguajaus
PROVINCIJOS

DARBININKŲ
GYVENIMAS

Montevideo. — Grižo iš 
provincijos mūsų tautietis 
K. Subačius. Jis dirbo dar
žininku 50. kilometrų nuo 
miesto. Jau seniai dirbąs 
ir verčiasi tuo amatu.

' Jam patinka darbininko 
amatas, sako Subačius, tik
tai labai mažai teuždirbąs. 
Nuo 1930 metų, kai atvyko 
iš Lietuvos į Urugvajų, jis 
dirba daržininkystėje - so
dininkystėje.

—Dar tiktai keturios va
landos tepraėjo ir jau pen
ktus pezus praleidau mies
te, — sako Subačius. — O 
man reikia dvi ir pusę die
nos dirbti už tuos penkius 
pezus.

Sužinojau, kad sodinin
kai provincijoje uždirbo po 
du pezus į dieną ir valgį. 
Reiškia, kad uždirba 50-60 
pezų į mėnesį.

Kai kurie sako, kad Ame
rikoje visi gali turtingi 
likti...

Montevideo. -— Šių metų 
gegužės 23 dienos “EI Po- 
O Cr

New Haven, Conn. — Birželio 16tų

Fathers’ Day, June 16th 
Tėvu Pagarbai Pietūs

Rengia patys tėvai plačiajai visuomenei

Newhaveniečiai jau tradiciniai įgyvendino tėvų 
dienos pokylį. Praeities pasisekimai duoda ūpo 
tėvams ir vėl suruošti visuomeniškus pietus pa
simatymui ir pasivaišinimui gražiame miške.

Indian Grove Parke
Jones Hill Rd., West Haven, Conn.

Geri Pietūs Tik Už $2.00
Laikas 2-rą Valandą Dieną

BUS ŠOKIAI—GERA MUZIKA

Jei tą dieną ir lytų, pietūs vistiek įvyks, nes čia 
yra daug gražios pastogės, taip kaip salėje. 
Širdingai kviečiame iš visų Connecticut valstijos 
kolonijų visuomenę atsilankyti į šį gražų pokylį.

TĖVAI

KELRODIS: Iš West Haven centro važiuokite Platt Avenue. 
įPrivažiavę mokyklą sukite po dešinei ir čia rasite 

Indian Grove parką.

paler” atspausdino provin
cijos pension i stų išsireiški
mus, kaip jie gyvena ir ko 
reikalauja, atėję į Montevi- 
dėjų laisvoje aikštėje, dar
bininkų teisių reikalavimo 
vietoje.

R. Mende, senas, oda vėjo 
ir saulės nudeginta, ispa
niška kepure, viena stikli
ne akimi, sako:

“Gaunu 68 pezus į men. 
jau kelinti metai. Nuomos 
už vieną kambarį moku 35 
pezus. Lieka 33 pezai mais
tui ir apsivilkimui. Kaip 
galima gyventi be algos pa
kėlimo, be priedo?” Ir pa
siryžo žmogui-__ Įleisti,
iki nebus patenkinti jo rei
kalavimai.

Jo draugas F. Goyeneche 
pritaria pirmajam:1 “Aš 
gaunu 78 pezus per mėnesį 
jau bus dešimts metų.”

Dešimts metų atgal tie pi
nigai turėjo tam tikrą ver
tę, šiandien turi visai kitą 
ir kiek kartų mažesnę.

Bent du... ir tris kartus.
RYŽIŲ DARBININKAI 

PARLAMENTE
Urugvajuje jau pripratę 

provincijos darbininkai eiti 
pešti į miestą ir parlamen

te reikalauti savo teisių, al
gų pakėlimo ir panašiai.

Dabar Montevi d ė j u j e, 
parlamente, reikalauja algų 
pakėlimo provincijos ryžių 
darbininkai. Jie daugiau
sia uždirba 6 pezus į dieną, 
o turi mokėti 1.5 pezo už ki
logramą cukraus ir 0.50 ar
ba 0.60 pezo už kg. duonos.

Visiems darbininkams, 
reikalaujantiems savo tei
sių parlamente, vadovauja \ 
sindikatai, kuriuose darbi- ‘ 
ninkai sindikaliuoti.

(Iš “Darbo”)

UNIJOS PIKIETAS 
SULAIKĖ KAREIVIUS

Kuomet armijos trakai at
vyko į Jersey City Seaboard 
Terminalą ir kareiviai pradė
jo krauti i savo trokus ten e- 
santį maistą, tymsterių unijos 
pikietininkaj pastojo jiems ke
lią. Kareiviai buvo priversti 
trokus ištuštinti ir iš streiką 
apimtos vietos pasitraukti.

TELEVIZIJOJE
Ruošiamas garsiojo advoka

to Clarence Darrow veikimą 
televizuoti ant “Playhouse 
90”. Tai bus žingeidi! pama
tyti.

. z

Baltimore ir Apylinke '
Puikiausia proga linksmam laiko praleidimui

LAISVĖS PIKNIKAS
Rengia Am. Liet. Literatūros Draugijos 25 kuopa i

XT---- .... - . -- ;•••«» •»»» «

Birželio 16 June
Pradžia 11 vai. ryto, muzika nuo 3:30 iki 8:30

Puikią Idainų programą duos žymūs menininkai

Mildred Stensler Ona Stelmokaitė

Jonas Grybas Tadas Kaškiaučius
. I -

Aidsietyno Kvartetas iš New Yorko
Taipgi Finų Merginų Grupė

Dainuos ir šoks savo tautiškas dainas ir šokius

VIETA SLOVAK NATIONAL HOME & PARK
6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.

J. P. Lekavičiaus orkestrą šokiams. Įžanga 75c.
KELRODIS: Iš Philadelphia, Pa., imkite kelią No. 40 ir važiuokite 
iki Balt imorės, privažiavę pirmą gatvę—Krcsson St., sukite po kai
rei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St. sukite 
po kairei ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avenue; 
čia sukite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei bus 
pikniko vieta, o dideli vartai kareivių Camp—-po dešinei. Iš miesto 
galima važiuoti 26th St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite i 
vakarus pusę mailės. O busą No. 20 Dundaik reikia imti ant Bal
timore St., ir jis priveža iki likmko vietes.

P. S. Privdžiavus Krcsson St. reikia tėmyti orlaivių iškabas, 
kurios tiesiai veda 1 pikniko vietą.
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Vajus Sukėlimui $10,000 Fondo
(Perkėlimas nuo pirmo puslapio)
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M. Rudžionis ......      • •.................... 5.00
Anna Verteliene, W. Pt. Pleasant ............ 5.00 
Adomas Gudaitis, Green Island ...... s.......  5.00
J. Zaveckas, Perth Amboy ••................ 5.00

PRIETELIŲ KLUBAS
J. Jordan, Queens Village, L. I. ....................    $25.00

AUKOS
A. Gailiūnas, Collingswood, N. J............  $20.00
Ona Strašinskaitė, Harrison, N. J.........• •............. 15.00
Grupe Draugų, E. St. Louis, Ill................................ 15.00
Geras žmogus, Woodhaven, N. Y.......... ............  10.00
Peter P. Thompson, Simpson, Pa. ...................   10.00
A. Makrickas, Waterbury, Conn. ....... v ..... 6.00 
Pranas Nagine, Keene, N. H. ........................  5.00
F. ir M. Krungliai, Woodhaven, N. Y......................5.00
Brooklyniete .... ........... . .............. ............. ... • • 5.00
V. Grozan, Lake Worth, Fla............ ............ • • • • •. 5.00
S. Rakštys, Fruitland, Canada .................... ' 2.00
A. Verbiiis, Scotia, N. Y. ............................  2.00

Iš anksčiau gauta $3,511.46. Dabar įplaukė $280.78. Vi
so gauta $3,792.24. Dar reikia $6,207.76.

Vajus įžengė jau į 2-rą mėnesį, o toli gražu nuo pu
sės kvotos. Yra daugelis, kurie dar neprisidėjo prie 
fondo. Būtų gerai, kad prisidėtų dabar, nes norime 
baigti vajų su pilna kvota.

Ačiū viršminėtiems prieteliams už dovanas ir tiems, 
kurie pasidarbavo šiame reikale.

Laisvės Administracija

LABAI MALONI ŽINIA
Ilgamečiai Laisvės skai

tytojai ir visuomeniniai vei
kėjai prisiuntė savo dien
raščiui puikius linkėjimus 
su gausia dovana. Prašome 
pasiskaityti jų malonų 
laiškelį:
“Gerbiamieji!

Čionais prisiunčiame ban
ko čekį sumoje $50.00. Tai 
yra mūsų auka p'Laisvės 
fondą proga 50 metų su
kakties mūsų vedybinio 
gyvenimo. Sukaktis įvyko 
šių metų gegužės mėn. 25 d.

Linkime Laisvei gyvuoti 
ilgus metus ir nešti liau
džiai apšvietą ir ant toliau 
taip, kaip iki šiol..
Stanley ir Mary Meisonai, 

Miami, Florida”.
Širdingai dėkojame drau

gams Meisonams už gra-

žius: linkėjimus ir taip pui
kią dovaną. Sveikiname jus, 
draugai Meisonai, jūsų ve-

dybinio gyvenimo auksiniu 
jubiliejumi ir linkime jums 
geros sveikatos ir dar ilgai 
gyventi.

Laisvės Administracija

BINGHAMTON, N. Y
Mano šiardinga padėka

Dėkoju iš gilumos širdies 
visoms ir visiems mano 

' ridms draugams-ėms, 
man sukeikėte pagalbą 
mano nelaimės, kuri 
mane 1957 m. vasario ! 
Rytą važiuojant į darbą, 
tik įlipus į busą, pastarasis su- 
sudūrė su automobiliu. Buvau 
partrenkta ant grindų aukš
tielninka; man sužeidė nuga
rą, sprandą ir abelnai pritren
kė taip, kad ir dabar dar jau
čiu skausmus ir negaliu dirbti 
sunkesnio darbo.

Pirmiausia dėkoju gerajai 
kąiminkai, kuri pranešė per 
dienraštį “Laisvę” apie mano 
nelaimę. Taipgi dėkoju A. J., 
kuri pranešė per dienraštį 
“Vilnį”. Užtat aplaikiau daug 
gražių laiškelių iš visur su lin- 
kėjiimais man greitai pagyti.

Didelis ačiū visiems?
Už gražias ir vertingas man 

suteiktas dovanas, gėles ir pi
nigines aukas dėkoju Evai če- 
kanauskienei, Verai Kapi- 
Čiauskienei, Miss Helen Mar
tin, Mrs. M. Stelmak, Mrs. E. 
Tinkūnas, Mrs. P. Yasilon, H. 
Viežienei, Mrs. M. Sadauskie
nei, Mr. ir Mrs. J. J. Baltch, 
B. Zmitraitei, Mr. ir Mis. 
Frank Miller (Columbia, N. 
J.). Už pagalbą dėkoju Pau
linai Bakšienei, kuri dirbo lai
ke mano ligos, taipgi jos mar
čiai Jane, kuri parvežė maistą 
iš krautuvės .su sayo automobi
liu, LDS 6 kp. fin. sekr. L. ši- 
moliūnui, kuris rūpinosi ir su
teikė visokį patarnavimą grei
tai. Esu dėkinga taipogi jo 
žmonai už dažnų aplankymą 
manęs. Taipgi negaliu pamirš
ti ir. kitų: H. Žukas, K. Jubza-

ge- 
kurie 
laike 
ištiko 
27 d. 

, vos

paitienės, N. Strolienės, A. 
Žemaitienės, P. Jašilionienės, 
V. Kapičiauskienės, E. Cheka- 
nauskienes ir kitų.

Dar kartą tariu ačių ir nie
kados nepamiršiu jūsų, mielos 
ir brangios draugės ir draugai. 
Ateityje bandysiu atsiteisti 
jums tuo pačiu.

J. K. Navalinskienė

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

NeH'Yorko^/ž^fZliiiiii HELP WANTED MALE

Teatruose
Fine Arts teatras Manhat- 

tane rodo Meksikos filmą 
“Torero”, šis filmas laimėjo 
svarbų pryzą tarptautiniame 
filmų festivalyje Cannes mies
te Francūzijoje. Visi kritikai 
yra labai aukštos nuomonės 
apie jį

Kitas filmas, kuris laimėjo 
pryzą tame tarptautiniame 
festivalyje, pradedamas rody
ti šio mėnesio 15 dieną New 
Cameo teatre. Tai tarybinis 
filmas “Keturdešimtpirmas”. 
Šis filmas jąu iš anksto iššau
kė didelio suįdo'mėjimo.

Garsusis francūzų komikas 
Fernande) gali būti matomas 
dabar naujame filme “Trys 
kojos lovoje” (“3 Feet in a 
Bed”), kuris rodomas 55th 
Street Playhouse teatre.

New Yorko komunistai valstijos 
komitete jau išrinko vadovybę
New Yorko valstijos Komu-1 

vistą partijos komitetas ”jau 
išrinko savo vadovybę — pir
mininką, sekretorius jr kitus 
pareigūnus. Pirmininku išrink
tas Ben Davis, žinomas negras 
komunistas ir buvęs miesto ta
rybos narys. Sekretorium iš
rinktas Georgė Blake Char
ney. Abu, Davis ir Charney, 
buvo teisti po Smitho aktu 
(minties kontrolės aktu) ir 
sėdėjo kalėjime.

Šių dviejų išrinkimas skai
tomas kaip 
monstracija.
lomas Kosteri o šalininku, 
Charney yra kraštutinis Gates 
grupės žmogus, smarkiausiai 
kritikavęs partiją už praeities 
klaidas ir stojąs už pakaitas.

Komitetas pabrėžė, kad 
pirmininkas Davis ir sekreto
rius Charney turi lygias atša
lt o m y b es va d o vy bė j e.

O rg an i z ac i n i u se kretori u m 
išrinktas George Watt, darbo 
reikalų sekretorium William 
Albertson, apšvietos sekreto
rium William Weinstone.

Darbus išrinkti sekretoriai 
negrų reikalams, spaudos rei
kalams ir t.t.

sudaro 
daugu
mai šy- 
pusės

ir vienybės de- 
Mat, Davis skai- 

o

IŠ LIETUVOS

ti-
Naujasis

(Nuo mūsų kortfsponde'tito)
NAUJA TECHNIKA 

VEIKIA
Šiaulių dviračių gamykla 

pastatyta pokario metais. 
Tai pirmoji tokia gamykla 
Lietuvoje. 1951 metais 
įmonė pagamino 18 tūks
tančių dviračių, o praeitais 
metais — jau 135 tūkstan
čius.
Įmonės nuolat aprūpinama 

nauja technika. Rėmų su
virinimo skyriuje patrau
kia dėmesį įrengimas kie
tajam litavimui. Tai — 
gelinė krosnis,
litavimo metodas daug ski
riasi nuo senojo. Tigelinė 
krosnis dvigubai našesnė 
už mazutinę, ji įgalino tri
gubai sumažinti žalvario 
sunaudojimą. Žymiai page
rėjo dviračio rėmų kokybė. 
Lituojant mazutinėje kros
nyje rėmo vamzdelis nere
tai iš vidaus išdegdavo — 
pasidarydavo paslėptas bro
kas, kuris paaiškėdavo tik 
naudojant mašiną. Dabar 
to nebūna.

Priekinė dviračio šakutė 
dabar lituojama aukštų 

To clė- 
per 

rub-

dažnumų įtaisiniu.
ka gamykla sutaupo 
metus 80 tūkstančiu 
liu. v

Neseniai lakavimo 
riuje pasirodė dar 
techninė naujovė.

sky- 
viena 

Tai ka-
merą detalėms dažyti elek-; staklės, 
trostatiniame lauke. Ji yra 
antras toks įtaisinys šalies 
dviračių gamyklose. Jau
nosios darbininkės G. škul- 
tinaitė ir V. Visockienė 
prikabina rėmų transpor-

NEW YORK IR NEW JERSEY APYLINKĖ

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
3-sios Apskrities ir Kuopų

PIKNIKAS
Daug įvairumų, skanūs užkandžiai ir gėrimai

Įvyks Sekmadienį

Birželio 16 June
Prasidės 1-mą valandą popiet

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

Tuojau užsisakykite vietą busti važiuoti į ši pik
niką. Busas iš Williamsburg išeis nuo Lituanica 
Skvero 12:30. Iš Richmond Hill busas išeis nuo Li
berty Auditorium 1-mą valandą popiet. Kelionė tik 

$1.50 į abi pusi (round trip).

terį. Detalės juda ir 
tenka: į išpurkštų dažų 
ną. Būdami įkrauti neigia
mai, rėmai pritraukia da
žus ir jais lygiai nusidažo. 
Anksčiau paprastai nema
žiau kaip pusė laiko dažų 
išsipurkšdavo šalia detalių-. 
Kamera pakeitė sunkų sep
tynių žmonių darbą, įgalina 
vien dažais sutaupyti dau
giau kaip 100 tūkstančių 
rublių per metus.

Naujai suorganizuotas 
darbas surinkimo skyriuje. 
Dviratis dabar surenkamas 
konvejerio linijoje. Ją ap
tarnauja 16 žmonių. Vie
nai mašinai surinkti reika
linga tik 30 sekundžių. Per 
pamainą konvejeris išlei
džia 800 dviračių. Anks
čiau tiek dviračių surink
davo 16 žmonių per dvi pa
mainas.

Dviračių gamyklos ko
lektyvas dirba kūrybiškai, 
su iniciatyva. Novatoriai 
nenuilstamai tobulina gar 
mybą, gerina technologiją^ 
įdiegia j dviračių gamybą 
visa, kas nauja,' pažangu. 
Konstruktorius S. Banevi
čius patobulino tekinimo 
stakles, pakeisdamas sraig
tinį detalės p r i v e r ž i m ą 
pneumatiniu. To dėka stak
lės dabar valdomos žymiai 
paprasčiau. Taip pat mo
dernizuotos f r e z a v i m o

. Jose įtaisytas ori
ginalus diskas įgalino žy
miai paspartinti sraigtų 
galvučių išdrožų frezavimą.

Dviračiui reikia daug 
skydelio atramėlių. Dar 
neseniai jos buvo daromos 
rankomis- Inžinierius A. 
Vaičkus išrado automatą 
atramėlėms gaminti. Ma
šina kapoja vielą, išlenkia 
ją, daro kilpeles pritvirti
nimui. Per keletą pamai
nų staklės pagamina tiek

pa- 
zo-

Valstijos komitetas vienin
gai pasisakė už Brown-Shar- 
key-Isaacs anti diskriminacinį 
bilių, kuris dabar bus svarsty
tas miesto taryboje. Nutarta 
pasiųsti Davisą, kad jis miesto 
tary b o s apklausinėjimuose 
aiškintų Komunistų partijos 
nusistatymą. Davis ten turėtų 
rastis kaip ir namie, nes jis 
per ilgus metus buvo miesto 
tarybos nariu. Nors jis komu
nistas, daugelis dabartinių ta
rybos narių dar išsireiškia su 
pagarba apie jį kaip asmenį.

Po miestą pasidairius
Mirė Polytechnikoa 

Instituto prezidentas
D r. Harry S. Rogers, gaišio

je Poly technikos Instituto pre
zidentas, mirė ligoninėje nuo 
kraujaplūdžio.

Jo vadovybėje šis institutas 
padidėjo keleriopai. Mokinių 
dabai* turi 9 sykius daugiau.

Antrojo pasaulinio karo 
metu Rogers padėjo išdirbti 
planus, kaip sėkmingiau Vo
kietiją ir Japoniją sumušti. Už 
tai jis gavo nuo tuolaikinio 
prezidento Trumano Certifi
cate of Merit.

. UŽSIMUŠĖ LENKTYNIŲ 
DARBININKAS

šių detalių, kiek jų reikia ^Jjedayę 
įmonei visiems metams. 
Mūsų šalies dviračių pra
monėje tokių staklių dar 
nebuvo.

Pirmieji įmonės pagamin
tieji dviračiai daugiausia 
buvo montuojami iš detalių, 
gaunamų iš kitų šalįes ga
myklų. Dabar daugiau kaip j 
230 detalių iš 250 pagami
nama vietoje. Paskutiniais 
šeštojo penkmečio metais 
Šiaulių dviračių gamykla 
išleis -ne mažiau kaip 300 
tūkstančių dviračių.

PRIGĖRĖ DU JAUNUKAI
Jamaica Bay įlankoje John 

Osuna bandė pasimaudyti. 
Kai jo draugas Herbert Fur
tick pamatė, kad Osuna skęs
ta, puolėsi jį gelbėti. Bet ne
begalėjo išgelbėti savo drau
go nei savęs. Abu prigėrė.

JEWELRY ENGRAVER
l

Raidžių jrežimui ant sidabrinių A 
indų ir auksinių daiktų. Šaukite ar 
rašykite paduodami savo patyrimą 
ir paliudijimus. Tiffany & Co., 727 t 
5th Ave., New York 22.

(107-113)

New Yorko spaudoje
Harleme išeinantis laikraš

tis “Amsterdam News” — tai
komas ypatingai negrams, ku>- 
rie toje miesto dalyje 
absoliute gyventojų 
mą. Tas laikraštis yra 
to pobūdžio. Iš vienos
jis gan sensacinis, lengvabū
diškas ii- jo politika gan kon- 
sej’vatyvė, dažniausiai pro-re- 
publikoniška. Iš kitos pusės, 
jausdamas savo skaitytojų nu
sistatymus ir prie jų prisitai
kindamas, ta^ laikraštis užima 
gan kovingą poziciją prieš ra
sizmą, už negrų lygias teises. 
Laikas nuo laiko tas laikraštis 
turi ir gerą žodį apie tokius 
negrus kairiečius kaip Robe- 
soną arba DuBois.

Viena ypatybė, kuri metasi 
Į akis peržvelgiant tą laikraš
tį, ypatingai jo garsinimus, tai 
kaip visokie gudruoliai-suve- 
džiotojai stengiasi pasinaudo
ti negrų masių skurdu ir 
daryti pelno kitų nelaimių 
skaitom

Štai viename tipiškame 
ineryje mes randame
apie 30 garsinimų nuo visokių 
“dvasiškų patarėjų”, štai vie
nas tų garsinimų: .

“Arkivyskupas m ą g iškas 
spiritualistas reverend as Ja- 
šua Brown iš South Carolinos 
dabar New Yorke. Pataria 
meilės nepasisekimo, pinigų 
reikalingumo, asmeniško ne
pasisekimo ir kitokiuose klau
simuose. Palaminimas po pir
mo apsilankymo garantuotas. 
Maldų tekstai išduodami vi
siems apsilankiusiems. Atlygi
nimas neaukštas...“

sau
są-

nu- 
bevt

66 metu amžiaus Charles 
Chartier nukrito nuo savo 
apartmento namo stogo ir už
simušė. Policija ant stogo ra
do jo čeverykus ir cigaretns. 
..••'Jis buvo Yonkers Raceway 
durininkas ir namų aptarnau
tojų unijos lokalo1 3,2-E prezi
dento tėvas-. Pirmiau, jis buvo 
to lokalo prezidentų ir buvo 
įsivėlęs į visokius skandalus.

Nušautas garsus plėšikas
Brooklyne kas tai nušovė 

Roaldo Madonia, kuris turėjo 
birželio 17 d. stoti teisman už 
pašto apiplėšimą ir išplėštų 
pašto piniginių orderių parda
vinėjimą.

Pirmiau už visokius plėši
kiškus darbus jis buvo įkalin
tas. Veikiausia jo pagelbinin- 
kai jį nušovė, bijodami, kad 
jis teisme jų neišduotų.

Paskerdė žmoną, pasidavė 
policijai

Joseph Gioia, pasiuntęs du 
mažus vaikus pas savo moti
ną, peiliu subadė savo žmoną 
Mary ir tuojau policijai pra
nešė, kad jis ją nužudė. Jis 
žudęs ją todėl, kad nuolatos 

s su ja bartis, o jis 
norįs ramybėje gyventi.

Jūsų mylimieji ilgai nepamirš 
to puikaus vasaros gamtos grožio. 
Europiška atmosfera. Turime šei
mynoms vasarnamius už prieina
mą kainą, $600 už sezoną. Cabins, 
motels, dienomis ii’ savaitėmis. 
Rašykite ar telefon’uokite.

COLD SPRING LODGE 
Big Indian, Oliverea, N. Y.

Pine Hill 3115

wwntMiHmsMBnMKrnMaMiaaHW!**

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

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

Lietuvių Kalbos 

Žodynas

Arba, štai kitas: 
“Vyskupe Haleluja

ENGRAVER
Patyręs, mechaninis inžinierius.

Aukščiausios skalės mokestis — 
viršlaikiai. Turi būti Jungtinių 
Valstijų pilietis.

ED. 3-1555—L. I.
(110-116)

Vyrų—15. Parduoti ico-cream.
Amžius nedaro skirtumo. Taipgi 
kolegijos bernai. $10 iki $15 į die. 
ną. Karštesnės dienos, geresnis už-> 
darbis. Apie B mėn. darbas. Mes 
duodame įrankius. Patyrimas ne-*- 
reikalingas. 426 W. 46th St, N. Y. C.

(112-118)*

HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS
Nuolatos, dėl dirbtuvės. Patyrusios 
ir be patyrimo. Puikiausios darbo 
sąlygos. Gera mokestis.

ED. 8-1555—L. I.
(110-116)

MISC. ADS

1955 A. C. 3 yard shovel-dozer. 
H. D. 15. Privatiškas savininkas. 
Daugelį metų gerai ištarnavęs, gera
me A-l mechaniškame stovyje. Ge
ras pirkinys. VI. 9-7160. Ozone 
Park, L. I. • ,

(112-118)

Tow Motor LT 35. 1 tono darbas.
108’’’ liftas.
stovyje
matyt:

Free lift .1 5’. A-l 
Puikus pirkinys. Galima

136
TOW MOTOR CO.
Rose St., Newark, N. J.

(112-114)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Hut
chins jums pataria kivirčuose, 
meilėje, piniginiuose reikaluo
se. Mano klientai labai paten
kinti. Dieną po palaiminimo 
kai kurio turi naujus automo
bilius arba bankų knygutes. 
Kai kurios tuojau išteka. Taip-jnas.

BROOKLYN, N. Y. Cleaning Biz
nis — 30 lb. Hoffman mašina, že
ma renda. Privatus savininkas. Jei- 
gos $20,000 į metus, tikrai galima 
pagerinti biznį. Geras pirkinys ii* 
geras pastovus pragyvenimas.

Tel. GE. 8-0774
(113-115)

BROOKLYN, N. Y. Laundromat— 
ir Dry Cleaning, kilnesnė vieta 
Flatbush. Savininkas dėl nesveika- 
vimo negali vesti dirbtuvės, turi 
parduoti Kaina $7,000, tai barga-

gi skaitau arbatos lapus. 
Skambinkite telefonu...”

Nei nereikia sakyti, kad tie 
vyskupai,, vysk upės, reveren- 
dai ir kiti p,eį£nėra pripažintų 
re 1 i g ihhį-• sel<t$ dvasiškiai, o 
šiaip šarlatanai, kurie; bet ko
kius titulus patys pasigamina. 
Nėra abejonės, kad tik maža 
dalis “Amsterdam News” 
skaitytojų tekreipia dėmesį į 
tuos garsinimus. Bet tie garsi
nimai taipgi rodo, kad skur
das ir iš jo išplaukianti despe
racija ir nusiminimas yra gė
ja dirva tokiems sukčiams.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
birželio (June) 12 d., 7:30 vakare, 
110-06 Atlantic Avė.

Nariai malonėkite atsilankyt. 
Kurie dar nepasimokję duoklių, lai
kas pasimokėti; Valdyba.

LDS PIKNIKAS BIRŽELIO 
16-Ą, GREAT NECK

Visi ruoškimės dalyvauti 
LDS kuopų piknike šį sekma
dienį, birželio 16, Kasmočiaus 
sode, Great Necke. Piknikas 
ruošiamas kuopų naudai. Ge
riausia pasidarbavusios kuo
pos galės daugiau uždirbt.

MATTHEW A.

/

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*OC**t>G*

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

Tel. UL. 9-2565
(113-119)

STATIONARY—LUNCHEONETTE 
naujas frontas/ prieš ; mokyklą, pil
nai aprūpintas tavom', 3 rūmai gy
venimui, E. N. Y. 
žmonių ir didelis 
verčia 
Puikus 
Pitkin 
7-4582.

sekcijoje. Daug 
trafikas. Liga 

Maišyti klientai* 
RUTTNER, 2768 

AP.

parduoti.
pirkinys.

Ave., Brooklyn, N. Y.
• (113-119)

i 
BROOKLYN, N. Y., BAR & GRILL, 
Bedford Stuyvesant Section. Daug 
žmonių, trafikas, privatus savinin
kas parduoda nupigintai. Pirkėjas 
gali daryti gerą pragyvenimą, šau
kite po 6 P. M. GL. 3-6248.

(113-115)

OCEANSIDE, L. I., Auto viršų, fen
derių taisymo ir užbaigimo dirbtu
vė, 2,500 ketv. pėdų, 1 blokas nuo, 
ligoninės, per 18 metų tame biznyje, 
taip vadinamame Drive in — Drive 
out. Parduoda privatus savininkas. 
Ilgų metų lysas. Prieinama kaina. 
Šaukite: RO. 6-9452. (113-119)

Pajieškojimai
Ieškau savo dėdės —- Jono Krito 

žiaus. Prieš antrąjį karą gyveno 
Brooklyn, N. Y., dirbo prie kriau
čių. Turėjo du sūnus, vienas in
žinierius (mano pusseserė A. Valuci- 
kienė vardo neatmena), o antras 
sūnus vardu Bruno, kunigas. Duk
ra pianistė. Jonas Kriužius gimęs* 
Naudžių kaime, šakių apskrityje. 
Prašau atsiliepti, arba kas žinote 
apie juos, malonėkite man pranešti, 
už ką būsiu dėkingas. Jonas Jakai
tis, 127 Adams St., Westboro, Mass.

(112-113)

Ieškoma Monika GaidamaviČiūtS- 
Skriduolienė, duktė Jurgio. Gimusi 
1885 m. Išvykusi iš Kauno srities, 
Raseinių apskr., Raudoves valsčiaus, 
Kanukų kaimo. Prašome rašyti se
kamu adresu: Marijona Ciokienč- 
Jurgaitienė, Kauno sritis, Jurbarko 
rajonas, Raudonės Ryšių skyi\, Rau
donės kaimas, Lithuania, USSR. x

(112-113)

Besivydamas žmoną užsimušė
Angel Cosme, pasigriebę* 

švininę paipą, vijusi žmnną< 
muš^i. Ji pabėgo pro langą 
gaisralaipčiais. Besivydamas 
ją Cosme nupuolė ant šaligat
vio ir užsimušė. Jo žmona 
taipgi smarkiai susižeidė.

4 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., birželio (June) 11 1957




