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KRISLAI
Turės užtekti visur.
Gal pasimatysime.
Visur apie tai galvokime.
Baisi teisybė.
Žmonės prieš pelnus.

Rašo A. Bimba

Ateinantis sekmadienis bus 
gausus šioje apylinkėje pa
rengimais. Vienas bus Great 
Neck, N. Y., kitas -— New Ha
ven, Conn., o trečias— Balti
more, .Vid.

* *> Visur norisi dalyvauti, bet 
vienam i tris vietas persiplėšti 
nebus galima. Todėl brookly- 
niečiams teks pasidalinti. Ka
dangi arčiausia, tai daugiau
sia ju bus Great Necko pikni
ke, suprantama.

Bet girdėjau, kad bent vie
na didelė mašina smarkiu lais- 
viečiy patrauks i New Ilavoną 
“ant tėvų pagerbimo pietų“.

Kiti neužmirš Baltimorės. 
Gal ir man teks su baltimorie- 
čiais dar kaitą pasimatyti.

Reikia atsiminti, kad Balti
more j e meninės programos 
pildyme dalyvaus mūsų šau
nusis Aidsietyno kvartetas. 
Tai bus ko pasiklausyti. O jie 

*ten ant vietos pridės ir savo 
puikių spėkų.

' Štai kas man parūpo: Viso
se tose sueigose bus nemaži 
būreliai susipratusių lietuvių. 
Puiki proga pasidarbuoti Lais
vės fondo reikalams.

O kad Laisvės fondo vajus 
kol kas tebejuda silpnai, tai 
visi matote iš. administracijos 
pranešimų iš vajaus eigos. 
Yra ko susirūpinti visiems 
laisviečiams, visiems Laisves 
skaitytojams.

* Tad nepraleiskime nuo da
bar nė vienos progos.

Tiesiai iš jų burnos, prašau, 
/skaitykite:

“Per keletą paskutinių me
tų buvo galima Amerikos vir
šininkams drąsiai ir išsiilgu- 

< šiai kalbėti apie nusiginklavi
mo susitarimus su Sovietais 
bę baimės, kokios iš to bus 
pasekmėj.

“Tai buvo galima, nes nie
kas nesitikėjo, kad Sovietai 
sutiktų su kuo nors —- ir taip 
būdavo.

“Bet taip nebėra. Šiandien 
'rusai rimtai kalba apie nusi

ginklavimą, ir todėl kai kurie 
amerikiečiai pradeda drebėti 

4 iŠ baimės, kad nusiginklavi
mas gali ateiti.

“Nūnai tikra, kad nebega
lima kalbėti saugiai apie nusi
ginklavimo planus, jeigu juos 

• nemanome pravesti gyveni
mam” (Roscoe Drummond, 
“N. York Herald-Tribune”, 
birž. 10 d.)

Skaitant tuos žodžius šalti 
šiurpuliai supurto visą žmogų.

Bijo nusiginkluoti! ?
Išsigandę, kad nusiginklavi

mas gali ateiti!?
Ar tai tokie žmonės mūsų 

Salį valdo?

Viskas, ką skelbė pažan
giečiai, dabar viešai pripažįs
tama.

Didieji kapitalistiniai inte- 
’resai nenori nusiginklavimo 

♦ susitarimo nei su Sovietais, 
nei su kuo kitu.

Anot Mr. Drummond, jie 
* (fireba iš baimės, kad nusi- 

ginklavimas gali ateiti. Kas 
atsitiks su jų pelnais? Kas at- 
sitiks su, ■ mūsų kapitalistine 
ekonomika?

Kinija pašovė amerikiečių 
orlaivį, kuris skraidinėjo 
virš jos pietryčių kranto

Hong Kongas. — Pekino 
radijas sako, kad kinų ze
nitinės anti-orlaivinės pa
trankos pašovė amerikiečių 
orlaivį Swatow srityje piet
rytiniame Kinijos krante. 
Tas orlaivis buvo pakilęs 
iš amerikiečių lėktuvnešio 
“Hornet”, kuris priklauso 
prie septinto Amerikos ka
rinio laivyno., kuris veikia 
tarp Kinijos sausžemio ir 
Formozos. Kinai taipgi sa
ko, kad jie pašovė du čian- 
ginius orlaivius, kurie vei
kė kartu su amerikiečiais.

Washingtonas. — Laivy
no departmentas pripažįs
ta, kad kinų kranto zeniti
nės patrankos pašovė ame
rikiečių orlaivį. Orlaivis, 
betgi, sako departmentas, 
tapo tik lengvai sužalotas. 
Taip, kad jis sugebėjo grįž
ti prie lėktuvnešio. Iš lakū
nų niekas nenukentėjo.

Graikija teis 
Amerikos karį
Atėnai. — Graikijos teis

mas teis amerikietį aviaci
jos kareivį Marion .Mussa- 
lli, kuris neatsargiai ir 
greitai važinėdamas auto
mobiliu užmušė vieną pra
eivį ir sužeidė kitą. Pasi
taikė, kad užmuštasis buvo 
generolas Safaris, anti-na- 
cinės rezistencijos didvy
ris ir plačiai žinomas visoje 
Graikijoje. Jo žmona, bri
te, tapo sunkiai sužeistą.

Tik praeitą penktadienį 
amerikiečiai ratifikavo su
tartį su graikais, pagal ku
rią amerikiečiai kareiviai 
Graikijoje gali būti graikų 
teismų teisti už nusikalti
mus. 1

Mussalli laikomas ameri
kiečių karinėje daboklėje, 
bet jis bus perduotas grai
kų teisingumo organams.

Mr. Drummond sėdi Wash
ingtone. Jis taip rašo ne iš 
piršto išlaužęs. Jis užuodžia 
viešpataujančias nuotaikas. 
Jis sako, kad admirolo Rad- 
fordo, karinių štabų viršinin
ko, iškeltas šūkis “rusais ne
galime pasitikėti dėl jokio su
sitarimo”, yra pagrįstas ta 
baisia nusiginklavimo baime!

Bet kaip su Amerikos žmo
nėmis? Kokia jiems nauda iš 
ginklavimosi lenktynių ?

' Amerikos žmonių, kaip ir 
viso pasaulio žmonių, intere
sai susieti su* pravedimu nusi
ginklavimo. Kam mokėti to
kius nesvietiškus taksus pa
laikymui militarizmo ir gami
nimui atominių masinio žudy
mo pabūklų?

Reikia taikos ir ramybes.
Tiktai taikoje ir ramybėje 

žmonija gali tikrai progresuo
ti į šviesesnį ir kultūriškesnį 
rytojų. ,

-Amerikos žmonės nėra iš
imtis. Gaila, kad didelė jų 
dalis, ypač organizuoti darbi
ninkai, tos švenčiausios tiesos 
dar nesupranta.

Kaslink čianginių , orlaivių, 
tai laivyno departmentas. 
sako, kad nieko apie juos 
nežino.

Orlaivis, sako laivyno de
partmentas, radosi arti Ki
nijos kranto “per klaidą”. 
Kinai, iš kitos pusės, sako, 
kad Amerikos orlaiviai pa
kilo nuo “Hornet” ir tiksliai 
įsiveržė į orą virš Kinijos 
teritorijos.

Pekino radijas įspėjo, kad 
jeigu pasikartos tokie ag
resingi aktai, kinai atsakys 
griežtesniu veiksmu.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Sodas dykvietės viloje
Rokiškis. — Liūdną šios 

dykvietės istoriją žino se
nieji rokiškiečiai. Kadaise 
čia buvo medelynas, kuris 
aprūpindavo sodiniais visą 
apskritį. Karo metu jis. li
ko be priežiūros. Niekas ne
atsiminė medelyno ir tuo
jau po karo. Obelaitės, 
kriaušės, slyvos peraugo, 
virtų paprastais laukinu
kais. Kas vasarą buvusiame 
medelyne ganėsi karves . ir 
ožkos..

Ir štai vieną sekmadienį 
į dykvietę atvažiavo Rokiš
kio MMS traktorius, atėjo 
kastuvais nešini statybinin
kai. Traktorius išrovė kel
mus, išarė dykvietę. Staty
bos-remonto kontoros dar
buotojai bendromis jėgomis 
įdirbo ir patręšę žemę, už
lygino duobes. 1.1 hektaro 
plot lygiomis eilėmis išsiri
kiavo jaunos obelaitės.. Tie
sa, kol kas jų nedaug —- tik 
140. Bet tai tik pradžia. Ne
mažus darbus numatoma 
atlikti rudenį. Iki Spalio 
40-ųjų metinių naujasis so
das padidės tris kartus ir 
užims daugiau, kaip 3 hek
tarų — išsiplės toli ir už 
dykvietės ribų, vienu savo 
kraštu prieidamas prie 
skvero, kurį numatoma 
^iemet įrengti prieš rajono 
pramonės kombinato žemės 
ūkio mašinų cechą.
Pušis — gamtos paminklas
Telšių miškų ūkio Sedos 

girininkijos miškuose rasta 
reto aukštumo ir storumo 
pušis. Jos skersmuo krūti
nės aukštyje siekė 1 metrą 
60 centimetrų, o aukštis — 
daugiau kaip 30 metrų. Jos 
liemenį tegali apglėbti trys 
vyrai. Didžioji pušis, kaip 
gražus gamtos paminklas, 
palikta augti. Ir dabar, va
žinėjant per Sedos girią, 
iš toli matyti garbanotą jos 
viršūnė.

Mirė Jimmy Dorsey
New Yorkas. Turėda

mas 53 metus amžiaus nuo 
plaučių vėžio mirė džazo 
muzikas Jimmy Dorsey. i

Francūzijos parlamentas su 240 
balsę patvirtino naują valdžią
Paryžius. — Premjeras 

Maurice Bourges-Maunou- 
ry ir jo kabinetas jau gavo 
patvirtinimą šalies parla
mente. Už naująjį kabinetą 
balsavo 240 deputatų, prieš 
194. Prieš balsavo visa ko
munistų frakcija, dalis pa
čios Maunoury partijos, tai 
yra, radikalų deputatų, ir 
Poujade pasekėjai. 73 depu
tatai susilaikė nuo basavi- 
mo.

Naujoji valdžia nebūtų 
gavusi pasitikėjimo, jeigu 
socialistai nebūtų įsakę 
griežtai savo deputatams 
balsuoti už. Sužinota, kad 
tik apie 20 socialistų depu
tatų iš 90 frakcijos savano
riai balsuotų už Maunoury. 
Bet partijos vadovybė įspė
jo deputatus, kad jeigu jie 
balsuos prieš, prieš juos

Adlai Stevensono žodžiai erzino 
Pietą Afrikos rasistinę valdžią
Johanesburgas. — Pietų 

Afrikoje dabar lankosi A- 
merikos Demokratų parti
jos vadas ir buvęs preziden
tinis. kandidatas Adlai Ste
vensonas. Jis čia padarė ke
lis viešus pareiškimus 
prieš “apartheidą-', tai yra, 

. prieš'“atskirumą”, kaip čia 
vadinama rasinė segregaci
ja.

Tas labai nepatiko rasis
tinei Pietų Afrikos valdžiai. 
Užsienio reikalų ministras 
Eric Low pareiškė, kad

Santykiai tarp 
Egipto* Jordano 
daros blogesni o
Kairas. — Santykiai tarp 

Egipto ir Jordano darosi 
vis labiau įtempti. Kairo ra
dijas jau atvirai vadina 
Jordano kar. Hussein ara
biško nacionalizmo išdaviku 
ir Vak. klapčiuku. Jordano 
ambasadorius Egipte Ab
del Moneim EI Rifai jau iš
vyko namo ir manoma, kad 
Jordanas bent kol kas ne- 
siųs naujo ambasadoriaus.

Jordanas, iš kitos, pusės, 
stengiasi ūžimu nustelbti 
Kairo radiją. “Al /Arab” 
(“Visi Arabai”), kuris' labai 
populiarus jordaniečių tar
pe. 

J

Tuo tarpu Jordanas ir 
Saudi-Arabija įspėjo pilgri- 
mus, kad jie nevyktų Me
kon per Akabos įlanką, nes 
ten jiems gresia pavojus 
nuo izraeliečių karinių lai
vų. Paprastai pilgrimai iš 
Jordano, Irako ir kitų kraš
tų per Akabos įlanką lai
vu pasiekia Saudi Arabiją.

Bendras Husseino ir Sau
do komunikatas sako,, kad 
izraeliečiai dabar šeiminin
kauja Akabos įlankoje tarp 
Jordano ir Arabijos, nes 
jiems padeda Jungtinių 
Tautų kariai, kurie dar te- 
beužima pozicijas, kurias 
praeityje laikydavo arabai., 

bus imtasi disciplinos žings
niu, c.

Naujasis kabinetas, sako 
visa Francūzijos spauda, 
patvirtintas be jokio entu
ziazmo. “Le Monde”, “Fi
garo” ir kiti vidurkelio 
laikraščiai, kurie naują 
valdžią remia, sako, kad 
ji išrinkta vien todėl, kad 
“reikia turėti valdžią”, bet 
ji nieko naujo nežada, nes 
jos programa faktinai nie- 
kuom nesiskiria nuo Mollet 
valdžios.

Premjeras Maunoury tu
ri tik 42 metus amžiaus ir 
yra jauniausias Francūzi
jos premjeras 20-ame šimt
metyje. Jis jaunas — bet jo 
valdžiai nenumatoma ilga 
ateitis, nes manoma, kad jis 
negalės ilgai išsilaikyti.

Stevensonas, kaip svečias, 
parode “nemandagumą ir 
blogą taktą”, kai taip kri
tikavo Pietų Afrikos val
džios politiką. ,

Stevensonas turėjo pasi
kalbėjimą su rasistiniu 
premjeru Strijdomu. Ofici- 
ališkai nepaskelbta, apie ką 
jie kalbėjosi, bet manoma, 
kad Stevensonas atvirai pa
sakė Strijdomui, kokį blo
gą įspūdį užsienyje sudaro 
Pietų Afrikos valdžios 
kraštutinis rasizmas. >

K o n centracijos 
stovyklos auką 
aim. paminklas

Mauthauzenas. — Austri
joje, buvusios hitlerininkų 
Mauthauzeno koncentraci
jos stovyklos teritorijoje, 
buvo iškilmingai atideng
tas paminklas fašistinių bu
delių nužudytiems Tarybų 
Sąjungos piliečiams. Pa
minklo atidengimui iš Ta
rybų Sąjungos atvyko dele
gacija, kuriai priklauso ge
nerolas M. F. Lukinas, ra
šytojas J. Piliaras ir J. D. 
Karyševa — Mauthauzene 
žuvusio Tarybų Sąjungos 
didvyrio generolo leitenan
to D. M. Karbyševo duktė.

Paminklą atidengė TSRS 
ambasadorius Austrijoje S. 
G. Lapinas. Jis padėkojo 
susirinkusiems už jų paro
dytą pagarbą žuvusių Tary
bų Sąjungos piliečių atmini
mui. Tarybinė liaudis, pa
sakė Lapinas, niekad neuž
mirš savo sūnų, žuvusių 
kovoje su fašizmu. Mes esa
me dėkingi Austrijos ' vy
riausybei už tai, kad ji su
pranta šiuos tarybinės 
liaudies jausmus ir parėmė 
paminklo statybą.

Bel Harbor, N. Y. —Se
natorius Estes Kefauveris 
sako, kad Amerika turėtų 
pasikeisti studentais su so
cialistiniais kraštais.

Norvegija sutinka leisti 
Tarybų Sąjungos lėktuvam 

inspektuoti šiaurės sritį
Oslo. Norvegija infor

mavo Ameriką, kad ji su
tiktų leisti Tarybų Sąjun
gos orlaiviams skraidyti 
virš jos arktinių šiaurės sri
čių ir inspektuoti, ar ten 
randasi atominiai vandeni
liniai įrengimai. Norvegi
ja tuomi nori prisidėti prie 
nusiginklavimo pirmo žing
snio.

Norvegijos stortingas 
(parlamentas) per savo už
sienio reikalų komitetą pri
ėmė tokią rezoliuciją.

. ........................ k • ----------- ------------ ------------...................-...............

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris jau 
yra pilnai pasveikęs, sako 
Baltoje namo komunikatas.

Maskva. — Amerika pra
nešė Tarybų Sąjungai, kad 
ji nesutinka pasirašyti po 
Keturių Didžiųjų jėgų pa
reiškimu, kad nei viena pu
sė nenaudos jėgos Arti
muose Rytuose. Amerika 
sako, kad taika Artimuose 
Rytuose turi būti svarsto
ma tik Jungtinėse Tautose, 
o ne Keturių Didžiųjų jėgų.

Helsinkis. — Chruščiovas 
ir Bulganinas baigė savo 
vizitą Suomijoje ir išvyko 
namo. Prieš apleisdami 
Suomiją jie aplankė Leni
no muziejų Tempere mies
telyje, kur Leninas kadaise 
gyveno.

Roma. —Italijoje vėl ban
doma sudaryti koalicinę 
valdžią iš krikščionių demo
kratų, socialdemokratų ir 
liberalų.

Londonas. — Tarybinis 
radijas Maskvoje pakarto
jo kaltinimą, kad naras 
Crabb šnipinėjo Amerikos 
žvalgybos naudai, kai tary
biniai laivai praeitais me
tais ' buvo britų vandenyse.

Tuo tarpu britų ekspertai 
tyrinėja rasto naro lavoną. 
Iš drabužių, kurie rasti gu
minio naro kostiumo viduje, 
nustatyta, kad tai tikrai 
Crabb,, bet oficiališkai dar 
nepaskelbta.

Paryžius. — Čia atvykęs 
amerikietis mokslininkas 
Pauling, kuris pasirašė po 
manifestu prieš hidrogeni
nius ginklus, planuoja vyk
ti Maskvon, konferuoti su 
tarybiniais mokslininkais.
IŠTEISINO J. DOLSENĄ

Philadelphia.'— Pennsyl- 
vanijos Aukščiausias teis
mas išteisino James Dolse- 
ną, komunistą, kuris “už 
sediciją” po valstijiniais 
įstatymais žemesnio teismo 
buvo nuteistas 20 metų ka
lėti. Su juom 20 metų buVo 
nuteistas ir Steve Nelson.

Aukščiausias teismas nu
sprendė, kad tik po federa- 
liniais įstatymais galima 
teisti po tokiu kaltinimu.

Tuo tarpu, kai Norvegi
joje padarytas toks nutari
mas, Londone, kur Ameri
ka, Tarybų Sąjunga, Kana
da, Francūzija ir Britanija 
laiko nusiginklavimo dery
bas, dalykai neina taip 
sklandžiai. Vakarų Vokieti
ja pakartotinai ir, kaip ma
noma, Amerikos raginimu, 
įspėjo, kad ji nepritartų nu
siginklavimui -prieš, tai 
kol Vokietija tebėra nesu
vienyta.

Stassenas, kuris buvo 
planavęs išvykti Londonan 
šios savaitės pradžioje, tik 
ketvirtadienį išskrido Lon
donan. Tarybų Sąjungos de
legacija laikosi nuomonės, 
kad amerikiečiai per savo 
sąjungininkus stengiasi a- 
tidėti nusiginklavimą.

Darbo unijų 
kovos lauke
Chicago. — Vežikų-tym- 

sterių unijos Chicagos dis- 
trikto taryba nubalsavo, 
kad Beckas turi pasitraukti. 
Ši taryba apima 134,000 " 
tymsterių.

Detroitas. — Auto-darbi- 
ninkų unijos (UAW) lokalo 
600 prezidento Carl Stella- 
to brolio Tony namuose iš
sprogo keturi dinamito ga
balai, kuriuos kas tai pa
dėjo prie slenksčio. Niekas 
nesusižeidė, nes sprogimas 
buvo menkas, kadangi di
namitas buvo sušlapęs. To
ny Stellato pats praeityje 
buvo veiklus unijistas. Ma
noma, kad pasikėsinimą 
pravedė anti-unijiniai ele
mentai.

Washingtonas. — Plieno 
darbininkų unijos (USW) 
prezidentas D. McDonald 
ragino prez. Eisenhowerį, 
kad jis įsteigtų specialią ko
misiją, kuri jam patartų 
algų ir kainų reikaluose. 
Komisijon turėtų įeiti, sako 
McDonald, unijų ir fabri- * 
kantų atstovai.

LINK MĖNULIO METŲ 
AR KELERTU BEGYJE, 
SAKO TARYBŲ SĄJUNG. 
MOKSLININKAI

Maskva. — “Pravda” at
spausdino mokslininko L. 
Sedovo straipsnį, kuriame 
jis sako, kad kokių metų 
ar kelerių bėgyje tarybiniai 
mokslininkai sudarys dirb
tiną planetą, raketą, kuris 
aplėks ne tik žemę, bet ir 
mėnulį. Tai bus pirmas 
žingsnis link žmonių kelia
vimo į mėnulį, bet kiek tai 
ims, tai jau sunkiau pasa
kyti- ::

Kelios dienos atgal moks
lininkas Niumiejanovas sa
kė kad satelitas planeta 
bus paleista kelerių mėne
sių bėgyje
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Hutcheson taipgi gali būti išmestas
DAILYDŽIŲ BROLIJOS (Brotherhood of Carpen

ters) prezidentas Maurice Hutcheson buvo pašauktas 
pąs senatinį komitetą tyrinėjimui.

Jis ir keli kiti minėtos karpenterių unijos veikėjai 
buvo klausinėjami apie kaž kokias neteisingas pinigines 
transakcijas, kuriomis buvusi nuskriausta valdžia.

Apklausinėjimo-tyrinėjimo metu Hutchesonas nau
dojo Penktąjį Amendmentą, atsisakė atsakyti į kai ku
riuos klausimus dėl to, kad jis manė, jei atsakys, tai 
gali būti inkriminuotas, gali jam tekti dėl to nukentėti.

Gerai, atsisakė tai atsisakė. Bet Hutchesonas yra 
ir AFL-CIO vice-prezidentas. Dėl to dabar AFL-CIO pre
zidentas Meany pareiškė/jcįg Hutchesonas būsiąs tar
domas ir, veikiausia, būsiąs pašalintas iš AFL-CIO vice
prezidento vietos!

Bet, pagalvokime, svarbiausiu Hutchesono nusikalti
mu Mr. Meany skaito ne tai, kad jis gal būt ką nors ap
gavo, o tai, kad jis naudojo Penktąjį Amendmentą.

Mums rodosi, tokis AFL-CIO vadovybės žygis yra 
niekuo nepateisinamas. Jeigu ji, vadovybė, mano, kad 
Hutchesonas esąs kaltas dėl. to, kuo ji kaltino senatims 

t komitetas, tai turėtų viską gerai ištirti ir jį nubausti, 
išmetant iš vice-ųrezidento vietos, ar kaip kitaip. Bet 
jokiu būdu negalima žmogaus mesti iš darbo unijos, 
iš atsakomingų pareigų tik už tai, kad jis apklausinėji
muose naudojosi konstitucine teise, tik dėl to, kad jis 
naudojosi ta teise, kurią tik neseniai Aukščiausias Teis
mas net trimis atvejais užgyrė!

Meany, kaip ir daugelis kitų dešiniųjų, matyt, yra 
pasimojęs kovoti prieš Penktą Amendmentą. Jis, matyt, 
jaučia, jog tas amendmentas nėra tikęs, naudingas. To
kią nuomonę, atsimename, dažnai kartojo ir Joe McCar- 
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Pasidrąsindami tuo, kad darbo unijų viršūnės atsi

sako pripažinti Penktąjį Amendmentą, samdytojai, taip
gi mėto iš darbų tuos, kurie naudojasi ta konstitucine 
teise. Neseniai Baltimorėje buvo išriesta keletas darbi
ninkų iš darbų už tai, kad jie prie kongresinio komiteto 

. naudojosi Penktuoju Amendments
Mums rodosi, tokia politika yra žalinga. Tai sakyda

mi, mes, aišku, neteisiname nei Dave Becko, nei Maurice 
Hutchesono dėl jų kai kurių neteisingų žygių ryšium su 
finansais.

IR KAS IŠ TO IŠEIS?!
Iš ALŽYRO pranešama, jog ten šiomis dienomis 

francūzai gerai apsiginklavę, pradėjo pulti mahometo
nus. Užpuolė kai kurių mahometonų štorus, apie penkis 
mahometonus užmušė, o apie 20 sužeidė.

Žinia sako, jog tai buvo padaryta atkeršijimui ma
hometonams už jų teroristinius žygius.

Beveik nėra tbs dienos, kad neskaitytum spaudoje 
arba negirdėtume per radiją žinių apie teroristinius 
darbus, aštrius susirėmimus Alžyre.

Na, ir prie ko tas prives?
Toje šalyje, kuria Francūzija skaito “nedaloma jos 

dalimi”, yra apie milijonas francūzų ir apie 9,000,000 
arabų-mahometonų. Pastarieji nori nepriklausomybės, 
nori daugiau tautinės laisvės. Na. bet francūzų valdovai 
skelbia, jog tai esą neleistina. Girdi, Francūzija labai 
ekonomiškai nukentėtų, jei Alžyrui būtų duota tautinė 
ir, žinoma, ekonominė laisvė.

Francūzijos valdžia, nepamirškime, Alžyre palaiko 
šimtus tūkstančių kariuomenės Alžyro patrijotams slo
pinti. Jai kaštuoja visa tai labai daug. Nejaugi dar vis 
toji valdžia mano, kad ji jėga, brutališkumu išlaikys 
visuomet alžyriečius pavergtus?!

PRIPAŽĮSTA, KAD NĖRA GERAI
PER KAI KURĮ laiką pasaulis nudžiugo dėl to, kad 

buvo skelbta, jog Londono pasitarimuose Amerika ir Ta
rybų Sąjunga pradeda matyti “akis į akį” dėl ginklavi
mosi sumažinimo.

Mūsų vyriausybes atstovas Stassenas buvo sugrįžęs 
į Washingtoną ir čia tarėsi su prezidentu Eisenhoweriu 
ir Mr. Dullesu. Po dešimties dienų Stassenas grįžo Lon
donan ir jau buvo reiškiamas džiaugsmas, kad šioks toks 
susitarimas bus padarytas.

Tačiau, kaip matome, to nėra. Mr. Dulles šiomis 
* dienomis paskelbė, kad amerikiniam planui priešinasi 

britai ir francūzai, dėl to, girdi, negalima nieko konkre
taus daryti, kol nebus susitarta su Londonu ir Paryžium.

Yra žinių, kad ir Vakarų Vokietija priešinasi tam 
dalinio nusiginklavimo planui.

Kaip žinome, iki Šiol būdavo skelbta: jei tik Tarybų 
Sąjunga sutiktų, tai ir būtų prieita prie ko nors konkre
taus.

Na, dabar Tarybų Sąjunga sutiko, bet kaip su Lon
donu, Paryžium ir Bonna?
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Kas buvo Zigmantas
Sierakauskas
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130-QSIOMS GIMIMO METINĖMS
Išsivadavimo kovoje, ku

rią lenkų ir lietuvių tautos 
150 metų vedė prieš carinę 
vergovę, ypatingą vietą už
ima XIX amžiaus penkias
dešimtieji ir šešiasdešim
tieji metai.

Caro imperija pergyveno 
įtemptų ' kovų laikotarpį. 
Besiplečia agrariniai ne
ramumai, padidėjęs revo
liucinės demokratijos veiki
mas, tautų išsivadavimo ju- 

| dėjimas vakarinėse valsty
bės srityse, valdančiųjų 
sluoksnių politikos krizė — 
tai * būdingiausi to meto 
reiškiniai.

Lenkų ir lietuvių radika
lioji demokratija, kovoda- 
,ma dėl išsivadavimo, buvo 
tos nuomonės, kad kovos 
sėkmė priklauso nuo vals
tietijos. Ji stengėsi susieti 
kovą dėl tautų išsivadavimo 
su socialiniu liaudies masių 
judėjimu. Kaip tik tuo me
tu revoliucinio jud ėjimo 
priešakyje stojo Zigmantas 
Sierakauskas.

Sierakausko veikimas 
glaudžiai susijęs su išsiva
davimo judėjimu Lenkijos 
ir Lietuvos žemėse. Lietu
vių tautai Sierakauskas ži
nomas visų pirma kaip ko
votojas dėl Lietuvos liau
dies reikalo, šalininkas 
glaudžios sąjungos su Rusi
jos demokratija, kaip suki
lėliu daliniu vadas Lietu
voje 1963 m. sukilimo die? 
nomis.

Po baudžiavos panaikini
mo Lietuvoje stiprėjo vals
tiečių judėjimas atsakant į 
antiliaudišką caro reformą. 
Masinis valstietijos ; pasi
priešinimas anėmė didesnę 
krašto dalį. Vilniaus civi
linis gubernatorius savo 
pranešime valdžiai ypatin
gai pabrėžė: “Vos buvo 
paskelbtas manifestas, tuoj 
kilo valstietijos pasiprieši
nimas naujam stoviui... ei
lėje atvejų valstiečių sam
brūzdžiai nuslopinti karinės 
egzekucijos keliu.” Dvarų 
savininkai reiškė baimę, 
kad “dalykai vystosi į Gali
cijos 1846 metų .skerdynes.”

1861-1862 metais Lietu
voje sustiprėja “raznočin- 
cų” revoliucinė veikla, pla
tinama revoliucinė spauda, 
mėginama sudaryti kaime 
organizuotą konspiracinę 
veiklą. Caro valdžia gau
davo žinių, kad kaime “pą- 
sirodė daug nepažįstamų 
asmenų, kurie sėja neramu
mų kibirkštis.” 1861 m. ųž’tiškevičių bei Oginskių pa- 
“nelojalumą valdžiai” iš 
Vilniaus išsiųsta 30 Peter
burgo ir Maskvos universi
tetų studentų.

Vis labiau buvo platina
mi Gerceno raštai apie ca
rizmo nusikaltimus Lenki
joje ir Lietuvoje; jie šau
kė Rusijos 
darizuotis 
tautu kova, 
džio mėn. 
kareivinėse 
nių atsišaukimų Rusijos 
kareiviams, gegužės mėn. 
tokie patys atsišaukimai 
rasti Šliselburgo rezervo 
pulke.

Savo rašte žandarų šefui 
žandarų štabo karininkas 
Vilniuje 1862 m. balandžio 
14 d. pranešė: “Pagal gau
namas žinias karininkų tar
pe skleidžiami įvairūs kurs
tantieji lapeliai, bet iki šiol 
nebuvo įvykio, kad kas nors

visuomenę soli- 
s u engiamųjų 
1862 m. balan- 

Vilniaus įgulos 
rasta revoliuci-

O,

įš karininkų juos pristaty
tų vyresnybei. Tai rodo, 
kad jie blogai supranta sa
vo pareigas,..”

\ Tokioj įtemptoj revoliuci
nių kovų atmosferoje for
mavosi Zigmanto Siera
kausko pažiūros. Mes, tie
sa, neturime Sierakausko 
pažiūrų valstiečių klausimu 
tikslaus vaizdo. Tai paaiš
kinama dabartine 1863 m. 
sukilimo istoriografijos pa
dėtimi—“Raudonųjų” par
tijos kairiojo sparno pažiū
ros iki šiol dar nėra tiks
liai apibrėžtos. Tačiau ži
nome, kad jos darėsi idėjiš
kai radikalesnės beaugant 
liaudies judėjimui.

Sierakausko veikimas iki 
sukilimo, eilė jo pasisaky
mų liudija apie jo ryžtingą 
kritišką pažiūrą Į carinės 
biurokratijos ir visą libera
lų politiką valstiečių klau
simu.

Pasak vieno sukilėlių vei
kėjo, kaip tik 1862 m. pa
baigoje Sierakausko ben
draminčiai “visą galimą 
propagandos jėgą nutarė 
nukreipti į valstiečius.”

Memoriale “Lenkų klau
simas,” įteiktame 1862 m. 
karo ministrui Miliutinui, 
Sierakauskas griežtai kriti
kavo carinės valdžios poli
tiką agrariniu klausiniu, 
pažymėdamas, kad baudžia
vos panaikinimo sąlygos ne
gali patenkinti liaudies ma
sių. Radikalias Sierakaus
ko pažiūras rodo Vilniaus 
generalgubernatoriaus Na- 
zimovo pasikalbėjimas su 
Sierakausku 1862 m. Atsa
kydamas į Nazimovo už
gauliojimus Gerceno adre
su,’ Sierakauskas visiems 
susirinkusiems generalgu
bernatoriaus salone girdint, 
pareiškė, kad kiekvienas 
sąžiningas, mylintis savo 
tėvynę žmogus “darytų tą 
patį, ką šiandien daro Ger
cenas.” Kai Nazimovas pa
sakė, kad nebijo Gerceno ir 
jo šalininkų, nes tokie, kaip 
grafas Tiškevičius ir kuni
gaikštis Oginskis, mokės 
apginti esamą tvarką, Sie
rakauskas užprote s t a v o : 
“Ponas generole, nei grafas 
Tiškevičius, nei kunigaikš
tis Oginskis dar nesudaro 
visos Lietuvos ir Lenkijos.” 
Siera kausko supratimu, 
Lietuvos ir Lenkijos demo
kratinės masės, nu vert il
sios carizmą, ryžtingai pa
lauš ir reakcijos rėmėjų —

kilusius rusų kariuomenės 
karininkus.

Didvyrišką 1863 m. sau
sio naktį prasidėjo lenkų 
tautinis sukilimas. Tuo pat 
metu prasidėjo Lietuvoje 
sukilimas, kuris, šalia pa
grindinės valstiečių sociali
nio išsivadavimo tendenci
jos, turėjo dar žymius ko
vos dėl tautinio išsivadavi
mo siekius. Lietuvos miš
kuose kovojo ginkluoti su
kilėlių daliniai. Prie jų 
jungėsi valstiečių masės, 
miesto b i e d n u o m e n ė s 
bei smulkiosios bajorijos 
sluoksniai.

Sukilimas apėmė visą Lie
tuvą. Viename žandarme
rijos pranešime skaitome: 
“Miškai perpildyti sukilė
lių, šiose vietose važiuoti 
keliais neįmanoma, o kito
se apskrityse pavojinga. Iš 
Vilniaus nuolat po kelis as
menis išeina j mišką, mieste 
neliko jaunų žmonių, gat
vėse daugiausia, sutinki 
moteris ir senius... už mies
to ribų negalima nerizikuo
jant išvykti...”

1863 m. balandžio mėn.

vyriausiąją vadovybę suki
lėlių pajėgoms Lietuvos ir 
Baltarusijos žemėse perėmė 
Sierakauskas. Pagrindinė 
Sierakausko sukilimo plano 
idėja buvo ryžtingas kari
nis veikimas, plačiai įtrau
kiant į judėjimą valstiečių 
mases Lietuvoje ir Baltaru
sijoje, jungiant Lietuvos 
sukilimą su sukilimu kai
myninėse Rusijos guberni
jose. Gerceno bendražygis 
Ogariovas tuo metu kaip 
tik rašė, kad 1863 m. su
kilimas laimės tuomet, jei
gu “per kaimynines guber
nijas pasieks Rusijos vals
tiečių sukilimą.” Per trum
pą laiką Sierakauskas Kau
no gubernijoje sugebėjo su
organizuoti didelį sukilėlių 
dalinį. Dauguma jų buvo 
valstiečiai-dalgininkai. Sie
rakausko vadovaujamas da
linys laimėjo nemaža per
galių prieš caro kariuome
nę ir tapo demokratinės 
agitacijos židiniu valstiečių 
tarpe. Sierakausko paskelb
tas Tautinės vyriausybės 
manifestas apie visų žemės 
prievolių panaikinimą bei

Šis tas iš šen ir ten
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sipriešinimą.
Be abejo, Sierakausko pa

žiūros radikalejp taip pat 
rusų revoliucinių demokra
tijų įtakoje,, paž a n g i ų j ų 
sluoksnių Peterburge, XIX 
a. 60-ais metais veiklos po
veikyje. Sierakauskas, “So- 
vremeniko” bendradarbis, 
aktyvus “Žemės ir laisvės” 
veikėjas, Černyševskio, Uti- 
no ir Slepcovo draugas, ne
palaužiamai kovojo už są
jungą su rusų revoliucinė
mis jėgomis, nusipelnyda
mas paniekinantį Miero- 
slavskio atsiliepimą, esą, jį 
“apkvaišinusi ‘raudonųjų’ 
ir ‘Kolokolo^ sąjunga.” Ra
dikalios demokratinės įta
kos plačiai pasireiškė Zig
manto Sierakausko bei Ja
roslavu. Dombrovskio Peter
burge įsteigtoje konspiraci
nėje organizacijoje, jungu
sioje iš Lietuvos ir Lenkijos

Penketukai gimė — mirė
Vila de Joao Belo kaime

lyje portugalų valdomame 
Mozambike Afrikoje gimė 
penketukai, — bet jie visi 
mirė kelios valandos po gi
mimo. Motina, 30 metų 
amžiaus negrė, buvo silpna, 
reumatu serganti ir jau 
anksčiau pagimdžiusi kelis 
kartus dvynukus, du kartu 
ketvirtukus ir kartą trynu
kus. Dauguma jos anksčiau 
gimusių kūdikių irgi mirė.

Daktarai bandė palaikyti 
penketukų gyvybę trans- 
fuzijomis ir kitokiomis 
priemonėmis, bet be pasek
mių.

Svarbus atradimas
Rose-R. Ichelson iki šios 

savaitės buvo visai nežino
ma laboratorijos technikėr 
mokslininkė. Bet labai gali
mas dalykas, kad ji nueis 

‘medicinos istorijon šalia 
Pasteur o, Kocho ir kitų žy
mių atradėjų.

Ji paskelbė, kad jai pa
sisekė atrasti skleriozo 
(multiple sclerosis) baci- 
lus. Ši liga, kuri padaro iš 
žmogaus invalidą ir paga
liau priveda prie mirties, 
kol kas nepagydoma. Bet 
atradus jos bacilus, kelias 
atidarytas iki suradimo bū
dų juos suvaldyti — skie
pijimu ar kitokiu keliu. 
Rose R. Ichelson atradimą 
dar turį patvirtinti kiti 
mokslininkai.

žinojo aritmetiką
Ishango apylinkėje, Kon- 

goje, Centralinėje Afrikoje, 
archeologai atkasė griuvė
sius ir kitokias liekanas se
noviškos negrų Ishango 
tautos civilizacijos. Moksli
ninkai apskaičiuoja, kad ta 
civilizacija gyvavo apie 9,- 
000 metų atgal, kuomet Eu
ropa dar buvo giliai laukinė 
ir tokia buvo gal visa balto
ji rasė. Pasirodo, 'kad Ish
ango civilizacija buvo tokia 
aukšta, kad negrai išhan- 
giečiai 9,000 metų atgal su
prato komplikuotą aritme
tiką. Atrasta senų kaulų, 
kuriuose tam tikri ženklai, 
kurie atstovauja numerius, 
rodo, jog ishangiečiai arit
metikoje gerai nusimanė.

Radijai karių šalmuose
Amerikos armija skelbia, 

kad Fort Monmouth sto
vyklos laboratorijose dabar 
pravedami bandymai su mi-i 
matūriniais . radijo siųstu-

vais ir priimtuvais, kurie 
randasi kareivių šalmuose. I 
Tokie priimtuvai ir siųstu
vai jau veikia —- šalmą dė
vįs kareivis gali lengvai su
sikalbėti su savo kuopos na
riais karo lauke arba per 
manevrus gan dideliame to
lyje, gal kelių mylių’ radiju- 
se, nors nesakoma tiksliai, 
kokiame.

Bet dabar tyrinėjamas 
kitas dalykas: kaip naudoti 
saulės spindulius. Bandoma 
išdirbti radijo priimtuvus 
ir siųstuvus šalmuose, kurie 
saulėtomis dienomis vietoje 
baterijų naudotų saulės e- 
nergiją. Kai saulė šviečia, 
kareivis galėtų uždaryti sa
vo miniaturiniQ radijo ba
teriją ir saulės spinduliai, 
šildą šalmo metalą, per kitą 
specialią bateriją, operuos 
radiją. ...

X-spinduliai pavojingi?
Jungtinių Tautų mokslo 

komisija, kuri gvildena ra
dioaktyvumo poveikį į žmo
nių sveikatą, sako, kad a- 
part bombų, reikia nuodug
niau patyrinėti ir kitą daly
ką: Rentgeno spindulius, 
kurie šioje šalyje žinomi 
kaip X-rays. X-spinduliai, 
kaip žinia, naudojami kūno 
vidaus organų ir kitų dalių 
fotografavimui, taipgi kai 
kurių ligų gydymui. Bet vis 
daugiau mokslininkų dabar 
pradeda sakyti, kad X-spin- 
duliuose gal yra ir tam tik
ro pavojaus, kurį reikėtų 
nuodugniau patyrinėti.

šunys TSRS raketose
Tarybų Sąjunga prade

dant liepos pirma (tarptau
tinių geofizinių metų pra
džia) iššaus 100 raketų, ku
rios pasieks nuo 50 iki 125 
mylių aukštį. Raketos bus 
iššaunamos iš Franc-Josef o 
žemės, Mirni ir kokios nors 
Centralinio Sibiro vietos.

Su kai kuriomis raketo
mis keliaus tam tikslui pri
rengti šunys. Jie keliaus 
tam tikruose specialiuose 
“drabužiuose”, nes iš tam 
-tikro aukšto jie parašutais' 
krįs žemėn. Sovietai sako, 
kad kai šunys jau iškilo su 
raketomis į 60 mylių aukš
tį ir nusileido sveiki.

Pagal šunų atsiliepimą į 
buvimą tokiame aukštyje, 
tai yra, pagal tai, kaip iš
silaiko jų sveikata, moksli
ninkai daug ką gali spręsti 
ir apie žmones.

atidavimą valstiečiams jų 
dirbamos žemės patraukė į 
sukilėlių pusę tūkstantines 
valstiečių mases. Tiesa, su- ’ 
kilėlių manifestas neskel- * 
bė visos dvarininkijos že
mėvaldos panaikinimo, bet * 
išleistas slaptosios sukilėlių* 
Valdžios, jis vaidino masė- > 
se revoliucinizuojantį vaid
menį, be abejo, gilindamas 
socialinius procesus kaime.

Vėlesni Sierakausko žo
džiai, p a s a k yti Vilniaus. 
Tardymo komisijoje, buvo 
pagrįsti realumo pajauti- f 
mu: “Po dviejų savaičių 
turėjau du tūkstančius ka
reivių, o po dviejų mene- * 
šių turėčiau dešimt tūks-* 
tančių Lietuvos kariuome
nės.” Valstiečių dalyvavi- • 
mas sukilime buvo susikir
timo tarp Sieakausko ir 
“baltųjų” Komiteto Vilniu
je priežastis. Valstiečių ak
tyvumas sukilime Komite
tui kėlė panišką baimę dėl 
dvarininkų socialinių privi- 
legijų.

Sukilimo dalyvis Medeš- 
ka rasė, kad Sierakauskas 
buvo “baltiesiems” pavojin-- ♦ 
gas dėl savo revoliucinių 
siekių ir “raudonosios spal- ' 
vos.” w

Prieš Sierakausko vado
vaujamą būrį buvo nusiųs
tos stambios kariuomenės 
pajėgos. 1863 m. gegužės 
2 d. po kruvino mūšio ties 
Gudiškiais, trukusio visą 
dieną, Sierakausko būrys, 
nežiūrint didvyriško gy
nimosi, buvo nugalėtas, o 
pats vadas buvo suimtas ir 
karo teismo sprendiniu nu
teistas mirti. Sprendimas 
įvykdytas Vilniuje, Lukiš
kių aikštėje, 1863 m. bir-< 
želio 27 d.

Rūsčiai reagavo į Siera-' 
kausko likimą demokratinė* 
Europa. Keikimus siuntė 
carizmui Gercenas “Koloko- 
le,” o tolimos Italijos Džiu
zepe Garibaldis aistringu 
sveikinimu kreipėsi į Lietu
vos sukilimo vadą. “Ger
biamas bičiuli! Per tris 
savaites sužadinai visos Eu
ropos nustebimą, ypatingai 
drąsiai ir narsiai vadovau
damas Kauno gubernijos r 
sukilimui. Šiuo momentu, 
būdamas nelaisvėje, mirti
nai sužeistas, šaukiesi man-, 
nęs, pavesdamas man savo 
garbingą tėvynę... Dvasia 
ir širdimi stebiu kiekvieną 
jūsų atgimimo pasiekimą. 
Taigi, narsiausieji, jūsų iš-<r 
tvermė, entuziazmas ir drą
sa moko, kaip reikia kovoti 
prieš despotizmą. Spaudžiu 
Tavo ranką, visam laikui 
pasitikėk mano draugyste. 
Garibaldis.”

Sukilimas dar tęsėsi. Tik 
1864 m. didelių pastangų13* 
kaina caro valdžiai pavyko 
užgniaužti didvyrišką revo
liucinį sukilimą Lenkijos ir* 
Lietuvos žemėse. t

Šiandien, kai lenkų ir lie
tuvių tautos yra laisvos ir 
nepriklausomos, kai liau- w 
dies valdžia pasidarė nepa
naikinama tikrove, pager
biame praeities didvyrius, 
kurie niūrią carinės vergo-* 
vės naktį paaukojo gyvybę 
ant laisvės aukuro, o jų tar
pe ir įžymų revoliucionierių 
bei kovotoją — Zigmą Sie
rakauską.

D. Fainhauzas
Istorijos mokslų kandidatas '

Roma. 
be kabineto.

Italija dar vis

.. .............IHMĮiy IĮ
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Jei jūsų dantys tapgedę, 
prakiurę, skauda, nesku- 
pauk kreipkis pas dentist^. 
Iš sugedusių dantų išsivys
to kitokių Kgų.

2 pusi. Laisvft {Liberty) Penktad., birželio (June) 14,11
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So. Boston. Mass.
/

ALDLD 2-ros kuopos su- 
'sirinkimas buvo gražus ir 
skaitlingas. Bet dar sma-

* giau būtų, jei dalyvautų 
G a m b r i d ge’aus draugai. 
Juk ten jų yra dabar kelio
lika 2-ros kuopos narių, ir 
daugiau įstotų Į šią garbin
gą organizaciją, jei kas 
nors pakalbintų tenr gyve
nančius fūsų draugus.

Dabartinis kuopos finan
sų raštininkas A. Damb
rauskas raportavo, kad, 
kiek jis žinąs, už pereitus 

«metus visi esą užsimokėję 
duokles. O už šiuos metus z 
greit pradėsiąs rinkti duok
les.

Juozas Butkus sielojasi, 
kad southbostoniškiai vė
luojasi su dovanomis Lais
vės fondan, o be jų vargiai 
ji išeis dienraščiu.

Pranešta, kad pikniko ti
kintai Laisvės naudai jau 
platinami - parduodami, ir 
Žmonės juos perką net po- 
| kelis. Ir kuopa prašo vi- 
\sų tų, kurie savais'automo-

* Viliais važiuos, jei dar yra 
juose vietos, paimti ir kitus.

Draugės moterys jau rimtai 
ruošiasi, kaip ir kuo vai
šinti svečius Laisvės pikni
ke. Bušai išvažiuos trupu
tį po 12 valandos liepos 4 
d. piknikan nuo Lietuvių 
Piliečių Klubo patalpos, 318 
Broadway, So. Boston.

Kartą jau pikniką vom
Draugai Jule ir Stasys 

Rainardai sekmadienį, bir
želio 9 d. rytą anksti atva
žiavo ir mus vos tik dar at
sikėlusius rado. Na, Julė ir 
barė gi mus už ilgą miego
jimą. Reikia skubiai reng
tis, ir dar kaip! Automo- 
bilin, ir išriedėjom iš South 
Bostono. Važiuojam į LLD 
apskrities pikniką. Koks čia 
pavasario gražumas. Visur 
viskas sužaliavę, smagu, ir 
geismas kyla dar ilgai, ilgai 
roplinėti ant šios mūsų že
melės paviršiaus. Ten jau 
radom la wrenci ečius, belau
kiančius svečių. S. Pen- 
kauskas iš po ligos atrodo 
atsigavęs, jau susveikęs ir 
niekuo nesiskundžia. Pik
niko ir kitais reikalais už-

imtas; dejonėms laiko nėra.
Paunksnėje ryte dar lyg

vėsu, o saulėje plikė kais
ta. Kepures pamiršę na
mie.

Truputį vėliau automobi
liai tik rieda ir rieda, ir 
kaip matai vienminčių 
draugų minia. Iš po žiemos 
jau seniai nesimatę, drau
gai sveikinasi, šnekučiuoja
si. Lukterėjus — ir koncer
tinė programa. Va, ir praė
jo graži dienelė. Grįžk did- 
miestin, namo, kur gatvėje 
vaikai krykštauja, automo
biliai ūžia, orą teršia lėktu
vai aukštai dūzgia. Jau
kaus ramumo nėra. Aist

A. a. Jono Karsono 
reikalu

Draugas J. Lavas, stough- 
tonietis, patėmijo, kad til
pusiu je atskaitoje, Laisvėj 
už balandžio 23 d., 1957, 
yra įsiskverbusi klaida. Gi 
užrašai rodo, kad aukojo: 
A. Venskevičius $5 i|r W. 
Stulgaitis $2.
1 Ir draugas J. Egeris rašo, 
kad Alfonsas, July ir Vin
centi Buslevičių (Stančikų) 
šeima aukojo $20, o ne Bu- 
levičių, kaip kad buvo pa-

skelbta.
Karsonui jau mirus, jo 

žmonai buvo dar pasiųsta 
$50. Viso — $714.

Kadangi ALDLD apskri
ties komitetas tame vajuje 
dalyvavo, todėl sekančiame 
savo posėdyje J. Petrui ir 
man reiks parodyt atskaitą. 
Tikiuosi, būsim pašaukti.

M. Kazlauskas

Cambridge, Mass.
Metai laiko atgal Cambrid- 

giaus Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas įsteigė stipendijas 
bostono universitete, dviem 
lietuviams moksleiviams po 
$500.00 į metus kiekvienam. 
Tikslas Šių stipendijų yra: pa
gelbėti lietuviams mokslei
viams, siekiantiems aukštesnio

.. G. ZIMANAS

2,<M>0 kilometrui po Austriją
(Tąsa)

— Kodėl taip galvojate, — paklausiau 
atsigrįžęs.

— Čia yra išgerti! — atsakė jis, ro
dydamas į gretą išstatytus konjako ir 
vyno butelius. —- Neblogi dalykai, — pri
dūrė jis ir mirktelėjo akim. Atrodė ta
čiau, kad jis vengia atviro pasikalbėji
mo su nepažįstamu žmogumi. Vėliau 
teko įsitikinti, kad toks spėjimas turi 
pagrindą.

Išėję iš tarybinio paviljono salių, prie
angyje pavartėme lankytojų knygą. Ne 
be to, kad ten nebūtų priešiškų mums 
užrašų. Bet tuo pat metu, kiek daug 
karštų, draugiškų linkėjimų, kiek daug 
nuoširdžių jausmų! '

“Tik laisvi žmonės gali įvykdyti pana
šius uždavinius. Šis paviljonas yra triuš
kinantis smūgis, visiems tiems, kurie 
meluodami siekė ir tebesiekia priešingai 
įtikinti mūsų tautą. Raimundas ir Lui
za šreiek”. “Man labai patiko. Peteris 
Parapka”. “Man labai patiko naujasis 
‘Moskvičius-. Karlas Kr.lanka” “Dviejų 
žodžių užtenka: Bravo TSRS! R. Viligas, 
Viena”. “Tarybinis paviljonas pasidarė 
dar gražesnis. Marta Etcenberger”. 
^Liaudies Kinija ir TSRS — gražiausi 
Vienos 1956 metų rudeninės mugės ob
jektai”. “Ši paroda verta geros plunks
nos. Reideris Frankas’’.

Daug daug panašių nuoširdžių žodžių 
yra lankytojų knygoje. Jie kalba apie 
tai, kad, nepaisant buržuazinės propo- 
gandos melo, tiesa apie mūsų šalį vis 
'daugiau prasiskina sau kelią į Austrijos 
darbo žmonių mases.
PAVIENIS ŪKIS AR KOOPERACIJA?

Pabuvę keletą dienų Vienoje, išvy
dom pasivažinėti po Austriją. Austrija— 
federatyvinė respublika, susidedanti iš 
8 sričių — vadinamų žemių: Žemutinė 
Austrija, Aukštutinė Austrija, Štirija, 
Zalcburgas, Karintija, Burgenlandas, Ti
rolis ir Forarlbergas. Viena — Austrijos 
sostinė, irgi turi žemės teises. Pagal 
.planą mes turėjome aplankyti penkias iš 
šių žemių, susipažinti su jų pramone, 
žemės ūkiu, kultūra.

Austrijos keliai labai geri, lygūs. Jie 
asfaltuoti, o pakilimai išgrįsti tašytais 
akmenimis ar iškloti betonu — kad ne- 
slystų mašinos. Keliai beveik visur apso
dinti vaismedžiais. Derlių nuima plentų 
valdyba, ir keleiviai vaisių neliečia. Tai 
visų pirma rodo gyventojų kultūringu
mą. Bet savo reikšmę turi dar ir tai, 
kad atmainos yra parinktos atitinkamos 
— ne valgomos, o tinkamos tik vaisvy
niams gaminti. Keliai gana siauri.

Kelionėje mes labai įvertinome šofe
rį. Siauruose Austrijos keliuose pasitai- 

^ko labai daug katastrofų; ne vieną kar
tą mums teko jų matyti. Tačiau mūsų 
šoferis, nepaisant to, jog progų buvo ne
maža, sugebėjo išvengti bet kokios ava

rijos.
Nepaprastas buvo / jo tvarkingumas. 

Austrijos autobusai aprūpinti specialiu 
užrašymo aparatu prie skaitiklio. Tas

užrašymo aparatas parodo ne tik tai, 
kiek mašina nuvažiavo kilometrų, bet 
taip pat ir tai, kokiu greičiu ji važiavo 
kiekvieną dienos valandą arba dargi mi
nutę.

Iš ryto atėjęs Holceris išimdavo tą 
skritulį, kurį jis privalo pristatyti gara
žo viršininkui. Tačiau visuomet jis 
stengdavosi jį parodyti kam nors ir mū
sų, įrodyti, kad važiavo sparčiai, vieno
du greičiu, staigiai nestabdė ir pan.

Krisdavo į akį mandagumas. Susitikęs 
priešais važiuojančią mašiną, jis visuo
met pasisveikindavo; sveikindavo taip 
pat ir reguliuojančius judėjimą polici
ninkus, kelią taisančius darbininkus.

— Reikia, kad žmonės mylėtų šofe
rius, — sakydavo jis.

Austrijoje autobusų susisiekimas pri
klauso paštui. Iš ryto šoferis visuomet 
ateidavo apsivilkęs švariu, gražiai iš
glaistytu mėlynu uniforminiu švarku. 
Autobuse jis nusivilkdavo švarką ir už- 
sivilkdavo šviesiai kreminį, beveik baltą 
chalatą, kuriuo važiuodavo. Autobuso 
gale, ant pakabėlės visuomet kabodavo 
ir neuniforminis švarkas, kuriuo jis už- 
sivilkdavo kiekvieną kartą, kai norėda
vo kartu su delegacijos dalyviais aplan
kyti kokią įmonę ar įstaigą.

Austrijoje ne kartą teko matyti labai 
tvarkingai, nors ir kukliai apsirengusių 
darbininkų bei tarnautojų, tegu ir dir
bančių prie nešvarių darbų.

Įvairus Austrijos kraštovaizdis, že
mutinėje Austrijoje jis nepaprastai pa
nagus į lietuviškąjį. Tokios, pat kalvos, 
upokšniai kloniuose, lygumos, miškeliais 
apaugusios aukštumėlės. Jeigu ne tolu
moje dunksantieji kalnai, galima ' būtų 
pamanyti, kad tai — Lietuva. Bet kaip 
griežtai skiriasi vaizdas, kai įvažiuoji į 
Zalcburgą ar Tirolį.

Kalnuose keliai dažniausiai eina upių 
kloniais, ir iš vienos mašinos pusės — 
uolų sieną, į kurią įsikibusios stiebiasi 
į viršų pušys ir eglės. Rodosi, ant uolų 
nė kiek žemės nėra, bet pušys ir eglės 
vis dėlto sugeba susirasti sau maisto. 
Toli, toli pilkuoja nuogos uolos baltomis 
ledynų ir sniegynų- kepurėmis. Iš kitos 
pusės — šniokščia ir putoja kalnų upok
šniai. j

Mes esame nemaža girdėję apie žyd
rąjį Dunojų, bet kai pamatėme jį pirmą 
kartą, įsitikinome, kad jo vandens spal
va nieko bendro neturi su žydrumu: ji 
pilkai purvina, o kalnų upių vanduo tik
rai atrodo kiek žalsvas arba žydras.

Nepaisant šalies kalnuotumo, Austri
joje panaudojama beveik kiekviena že
mės pėda. Štai pakelėje ant stačios uolos 
yra šiek tiek žolės. Tai prasta žolė, bet 
valstietis, prisirišęs prie eglės virve, 
stengiasi ir tą žolę nupjauti.

Austrija niekuomet negalėjo pati išsi
maitinti. Bet dabar, padidėjus žemės ū- 
kio gamybai, Austrija jau visiškai apsi
rūpina save sviestu, mėsa, pienu, o kitų 
žemės ūkio produktų importuoja ma
žiau, negu prieš karą.

(Bus daugiau)

lo metų ji pereina į antrąjį 
kursą su aukštais pažymėji
mais. Prof. Stevensonas man 
pranešė, kad ji labai gabi ir 
daug žadanti mokinė.

Antrąją stipendiją gavo 
paskutinio kurso studentė 
Liaudanskaitė, Pedagoginiam 
fakultetd, kuri savo mokslą 
jau sėkmingai baigė, gavo pa
skirtį dirbti savo pasirinktoje 
profesijoj. Todėl sekantiems 
mokslo metams viena stipen
dija,sumoje $500.00, lieka 
kuosa reikalingam finansinės 
pagalbos lietuviui moksleiviui
Bostono Universitete.

Ca'mbridgiaus A m e r ikos 
Lietuvių Piliečiu Klubas, 
įsteigdamas šias stipendijas, 
pageidauja, kad pirmenybė 
gauti jas eitų klubo narių vai
kams. Antra vieta, Cambrid- 
giaus lietuviams, ir trečia, Di
džiojo Bostono arba Massa-

mokslo, bet trū katantiems lė-(chuetts lietuviams.
šų.

Pi aeitų metų stipendijas
vo: 1 — pirmo kurso studentė 
muzikos fakultete p-lė Mon-

Lietuviai moksleiviai, jau 
esantieji arba žadantieji stoti 
į Bostono Universitetą, ku
riems būtinai reikalinga finan-

girdaitė. Su užbaigimu moks- sinė pagalba, kreipkitės su

 HELP WANTED—MALE

Better Jobs For

Machine Operators

Division Borg-Warner Corporation

All Around
Machinists

The men we seek for these positions must be quali
fied to carry through to completion, machining of 
experimental parts, must also be able to operate all 
machine tools and capable of machining parts to 
precise dimensions. Also qualified to use all 
machine hand tools.

Jig Bore Operators
To plan layout set-up and perform all types of 
machining operation on jig bore machine to speci
fied tolerances to make and sharpen tools required 
to perform operations on jigs and fixtures.

Our Emptoyincnt Office is Open
From 8:00 A. M. to 4:30 P. M.

* \

Monday Through Friday 
24700 N. Mil's Road

Bed ford, Ohio
Between Richmond Road and Green Road 

Telephone MOntrose 2-2100
Please Ask for Art Brown

PESCO PRODUCTS
Division Borg-Warner Corporation

New Haven, Conn. — Birželio 16 tą

Fathers’ Day, June 16th 
Tevįi Pagarbai Pietūs

Rengia patys tėvai plačiajai visuomenei

Newhavenieciai jau tradiciniai įgyvendino tėvų 
dienos pokylį. Praeities pasisekimai duoda ūpo. 
tėvams ir vėl suruošti visuomeniškus pietus pa
simatymui ir pasivaišinimųi 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 salėjo. 
Širdingai kviečiame iš visų Connecticut valstijos 
kolonijų visuomenę atsilankyti i šį gražų pokylį.

TĖVAI

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

Indian Grove parką.

ęTO^iTTTlnniiii!!imrTmjĮiv||i||fiiiu‘^,nnunifiinw1:|S°5

f:

prašymu šios stipendijos į Bos
tono Universiteto scholarships 
laštinę arba teiraukitės pas 
C.A.L.P. Klubo valdybą, 823 
Main St., Cambridge, Mass. 
Pageidaujama, kad prašymai 
būtų priduoti su pradžia lie

pos mėnesio.
‘ Stipendijų komisijos narys

S. Zavis

Atsinauj indamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.
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AVALON,

Pietūs Pas 
Bekampius

Birželio 30 June
Pradžia 2-rą vai.

Ar jau pasirengę traukti pas Be
kampius sekmadienį, birželio (June) 
30-tą dieną? Esate maloniai kvie
čiami. Bekampių rezortas dabar yra 
pačiame savo gražume, jūrų vanduo 
jau šiltas, o oras eina vis karštyn. 
Pas Bekampius puikiose maudynėse 
patogu karščiuose atsivėdinti.

Be to, Bekampiai duos jums gerus 
pietus. Nepraleiskite šios puikios 
progos. Tuojau ruoškitės važiavimui 
ir gerai isitėmykite Bekampių ant
rašą ir telefoną: ■

Joseph Bekampis
117 lath St., Avalon. N. J.

Telephone: Avalon 7-5983

Baltimore ir Apylinke
Puikiausia proga linksmam laiko praleidimui

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Am. Liet. Literatūros Draugijos 25 kuopa

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

Puikią idainų programą duos žymūs menininkai

Ona StelmokaitėMildred Stensler

1 Jonas Grybas Tadas Kaškiaučius

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 Baltimorčs, privažiavę pirmą gatvę—Krcsson St., sukite po kai
rei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lofnbard 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 į 
vakąrus pusę mailės. O busą No. 20 Dundaik reikia imli ant Bal
timore St., ir jis priveža ki likmko viet;:s.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia tėmyti orlaivių iškabas, 
kurios tiesiai veda j pikniko vietą.

- — ■ ". -................................. ..

3 pūsi. Laisvė (Liberty) Penktad., birželio (June) 14, 1957



' Elizabeth, N. J.
Ap su draugais Burkauskais 

sutarėm aplankyti senus drau
gus. Buvę Singerio Corp, dar
bininkai, iš eilės pirmas, Bal
tučiai, turi nusipirkę namą 
Pt. Pleasant, ne labai toli nuo 
vandens. Draugai G. Žukaus
kai 
gatv 
mat 
ant

j 
g,ai 
po 1 
ligoninėj, 
Dabąr darbuojasi apie namus. 
Ji$ irgi pensijonierius, gyvena 
Wes|t Pt. Pleasant.

Nepalikom neaplankę drau
gus A. Gudaičius, gyvenančius 
Gre|n Island, Toms River.

Kaip matėm, visi gražiai 
gyvena. Visi mus priėmė 
graliai. Ačiū visiems. Gyven
kit pakol nusibos gyventi.

Dar vieną gerą draugą ap
lankėm Bonnie Burns Sanato
rium. Tai Praną šiauli. Jis ge
rai atrodo, jaučiasi gerai. Lin
kiu [jam geros sveikatos.

Lankau dar vieną ligonį, tai 
Domininką Burkauską. Jis bu
vo susižeidęs ranką ir koją. 
Jau eina geryn, tik dar negali 
dirbti. Aš irgi ne sveikas ir ne 
ligonis. Vaikščiojam, kiek ga
lim,} kai pavargstam, tai va
žiuojam.

Visiems draugams linkiu 
geros sveikatos.

iš Newark o ant tos pačios 
ės turi naują namą. Kaip 
?m, smagiai įgyvena, yra 
pensijos, nebereik važiuo- 
įlarbą. Dar kiti geri drau- 
Ona ir Juozas Verteliai iš 
igos eina geryn. Jis buvo 

turėjo operaciją.

Miami, Fla.
Aplankius drg. F. T. Martin

[Draugas F Martin jau nuo 
seniai silpnai galėjo vaikščiot, 
bet vis su pagalba kriukučių 
dar galėdavo ir į karą-auto 
nueit ir nuvažiuot, kur norėjo 
bei reikėjo.

Dabar jau ir to negali. Visai 
silpnai gali ir su kriukučiais 
per kambarius pavaikščiot. 
Drg. F Martiną skaudžiai su
žalojo reumatizmo liga. Lai
mė dar tame, kad draugė 
Martinienė tvirtesnės sveika
tos, tai prižiūri sergantį vyrą 
ir namus.

Draugai Martinai lankyda
vo lietuvių progresyvių paren- 
gimėlius, iki Frank galėjo vai
ruot karą. Tai buvo malonu 
juos susitikt ir draugiškai pa
sikalbėt.

Dabar jau parengimuose jų 
nematyt, senatvė ir liga sulai
kė.

Drg. Martinus galima ma
tyt tik juos aplankius. Marti
nai gyvena Miamės priemies
tyje, vadinamame Hialeah. 
Prašau, draugai, kuriems lai
kas leidžia, aplankykit sene
lius ir priduokit jiems daugiau 
energijos, nes tik vteni du vi
sada namuose būnant yra 
nuobodu.

Drg. F. Martinai jau seni 
Hialeah gyventojai ir daug 
kąs juos pažįsta, štai ir jų 
vietos antrašas: 56 W. 14th 
St., Hialeah, Fla.

Antanuk

BUCKNER, ILL.
MIRĖ IPOLITAS

J. STANKUS
Balandžio 27-tą dieną 

Mainierhi ligoninėj, Chris
topher, Ill., mirė Ipolitas J. 
Stankus. Turėjo arterijų 
sukietėjimą ir sirgo per ke
lerius metus. Balandžio mė
nesį turėjo dvi širdies ata
kas, nuo kurių ir mirė.

Velionis paėjo iš Suval
kų gubernijos, Alytaus apy
linkės. Atvyko į šią šalį 
1907 metais. Dirbo Grand 
Rapids, Mich., trumpą lai
ką.. Po to atvyko į Benton, 
Ill. Pradėjo dirbti anglies 
kasyklose, kur išdirbo su
virs trisdešimt metų.

1910 metais vedė Jievą 
Nalukoniūtę. Juodu laisvai 
išauklėjo dvi dukteris,- ku
rios yra ištekėjusios — Ma
rytė Gaddis ir Julija Mas
se.

Ipolitas su savo žmona di
džiai brangino Laisvę ir 
skaitė ją nuo pat jos užgi
mimo. Išmokino ir savo 
dukreles skaityt ir rašyt lie
tuviškai, kad ir jos pasimo
kytų iš naudingų aprašy
mų. Prieš mirtį velionis 
prašė Marytės, kad ji nie
kados neužmirštų 
kol ji gyva bus.

Jieva Stankienė 
sario 13-tą dieną, 
Rodos, Ipolito sveikata 
daug nukentėjo nuo šio liū
desio, kai neteko savo mo
teries.

Prigulėjo velionis prie 
LDS 156 kp., Buckner, Ill. 
Per 6 metus buvo mainierių 
pensijonierius. Mirė sulau
kęs 76 metų.

Tapo palaidotas Benton, 
Ill., kapinėse be jokių reli
ginių ceremonijų.

Ilsėkitės, brangūs tėve
liai. Mes jūs niekuomet 
neužmiršime. M. G.

Laisvės,

mirė va-
1953 m.

Jūsų
Pajieškojimai

Turėjau progos skaityti 
leidžiamą laikraštį. Susidomėjau
juom ir tikėdama redakcijos nuo
širdumu kreipiuosi į Jus.

Jau gana senokai mano-teta yra 
išvykusi gyventi į Ameriką. Pasku
tinė žinia iš jos gauta 1939 metais, 
ir nuo to laiko nežinau kur ji ran
dasi. Taip pat nebeturiu nė to ad
reso, kur ji gyveno paskutiniu laiku.

Pavarčius laikraštį, mačiau keletą 
skelbimų-paieškojimų giminių ir ar
timųjų.

Prašau Jūsų pagalbos ir kaip nors 
patalpinti į "Laisvę” mano paieško
jimą nežinomos tetos, arba jos sū
nų.

1) Teta Dambrauskaitė-Melnikie- 
nė Veronika, duktė Jono, kilusi iš 
Marijampolės apskrities Kalvarijos 
valsčiaus.

2) Sūnūs Liutverdas ir Ričardas 
Melnikai, sūnūs Jono.

Minimoji teta yra mano mamos 
sesuo.

Mano mamos pavardė Dambraus
kaitė - Jakubauskienė Petronėlė, 
duktė Jono.

Dabartinis mano adresas:
Jurbarko rajonas ir 'miestas
Revoliucijos g-vė 27
Jakubauskaitė Aldona, d. Broniaus 
Lithuania, USSR

Avalon, N. J.
Pereitą savaitę aplankiau J. 

Bekampį. Radau jį begulint 
lovoje. Koja įdėta į gipsą. Pa
rodė jis man dar neužgijusias 
žaizdas. Mąn rodosi, J. Be
kampis turėjo perkentėti 
daug skausmo.

Tačiau ligonis jau darosi 
linksmesnis ir jau rengiasi 
prie birželio 30 dienos. Tai 
bus atidarymas jo vasarvietės. 
Jis prašė, kad aš apie tai pa
rašyčiau į spaudą, taipgi, kad 
pakalbinčiau visus gerus prie- 
telius iš Philadelphijos, iš 
New Jersey ir iš New Yorko 
atvažiuoti pas jį į Avalon, 
N. J.

Visi, kurie vyksite, ragina
mi pasiimti maudymosi kos
tiumus, tai galėsite šičia sma
giai pasimaudyti. Nakvynės 
vietų užteks, todėl raginami 
atvykti iš vakaro. Bus duoda
mi pietūs.

Adresas: 147—13th St.,
Avalon, N. J.

A. Lipčius, 
Eddystone, Pa.

NewYorko^z^/aZliikH
Adelės Rainienės 

sveikata
Kadangi Adelė Rainienė 

po ilgos ir pavojingai akis 
palietusios shingles ligos 
vis dar viešai niekur nepa
sirodo, tai dažnai' tenka už- 
girst klausimą: Kaip su 
Rainienės sveikata?

Ją pačią užklausus, kaip 
jaučiasi, ji atsako: Pui
kiai! Bet ji ir pavojingo
mis ligos dienomis atsaky
davo tokiu pat “puikiai.”

Bendrai’ jok syeikata yra 
gerame stovyje.* Bet ligos 
žymės dar neišnykusios it 
kažin ar kada nors išnyks. 
Kaktos oda dar nėra pilnai 
išsilyginus. Sunaiki n i m o 
pavojuje buvusi kairioji 
akis nors pilną ir aiškų re
gėjimą atgavo, bet tebėra 
kiek iškelta. Sako, ligos 
paliestose vietose dar daž
nai pasikartoja skausmas. 
Per odą lyg vabzdžiai bėgio
ja, ir dažnai net iš tikrųjų 
manai, kad vabzdys per 
kaktą ropoja, ir ranka jį 
“nuveji.”

Gal ne po ilgo kur nors 
Adelė viešoj sueigoj pasiro
dys ir visiems papasakos, 
kaip “puikiai” ji jaučiasi.

Jau atrodo, kad 
telefonavimas 
bus brangesnis

Atrodo, kad telefonavimas 
pabrangės — jau nekuris lai
kas, kaip privatlškoji New 
Yorko telefono kompanija 
(New York Telephone Com
pany) visai skundžiasi ir ban
do įrodyti, kad ji eina bank
rotai), nors statistiniai davi
niai rodo, kad jos pelnai mili
joniniai. Dabar, kaip atrodo, 
kelias atidarytas tai kompa
nijai kainas kelti.

Kaip: ’ žih i a, g u b er n ator i u s 
Harrimanas siūlė, kad valsti
jos seimelis pravestu įstatymą, 
jog telefono kainos būtų re
guliuojamos, panašiai, kaip 
yra dujų, elektros, vandens ir 
kito viešo aptarnavimo. Bet 
republikonai dabar yalstijos 
Senate pravedė tam tikrą ma
nevrą, priversdami visus savo 
narius balsuoti prieš Harrįma
no siūlymą. Taip nubalsuota, 
kad ką nedarytų dabar seime
lio asamblėja, tai yra, žemes
nis butas, Harrimano Įstatymo 
projektas jau nepraeis. Tas 
reiškia, kad telefoninė kom-i 
panija “gauna žalią šviesą” 
kelti kainas — ir nėra abejo
nės, kad ji pasiskubins tuo 
leidimu pasinaudoti, i

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
. I ■ * ‘ '

Prasidės 1-mą valandą popiet

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

Tuojau užsisakykite vietą busu važiuoti į šį 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). <

HE! P WANTED MALE

LDS piknike visko turėsime
Sekmadienis jau čia pat. O I ten trauks tiesiai Great 

Neckan. Tai bus smagi kelio
nė.

tai bus LDS pikniko diena. Vi
si iš visur trauksime Į savo or
ganizacijos p a r e ngimą — 
Great Neckan.

ENGRAVER
Patyręs, mechaninis inžinierius.

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

ED. 8-1555— L. I.
(110-116F

New Vyrų—15. Parduoti iee-cream. 
Amžius nedaro skirtumo. Taipgi 
kolegijos bernai. $10 iki $15 j die
ną. Karštesnės dienos, geresnis už
darbis. Apie 6 mėn. darbas. Mes 
duodame įrankius. Patyrimas ne
reikalingas. 426 W. 46th St, N. Y. C.

(112-118)

Busas eis, piknikas įvyks, 
jei ir lytų. Ten yra gana vie
tos piknikakiti pastogėje.

Kiek girdėt, daugelis va
žiuos ir savo automobiliais. 
Būtų gerai, kad jie nuvestų 
savo kaimynus.

Iš New Jersey valstijos tiki
mės taipgi turėti nemažai 
LDS narių ir pritarėjų.

Taigi, sekmadienį, birželio 
16, visi keliai veda Į Great

Pikniko rengėjai informuo
ja, kad šiame piknike svečiai 
galės visko gauti. Bus. visokių 
skanių valgių ir gėrimų, 
ir lietuviško sūrio, kuri 
labai mėgstame.

Did ž i u 1Į brook 1 y n i eč i ų 
Į pikniką atveš busas. 
išeis nuo Lituanica 
J2:30 pietų laiku, sustos pri 
Liberty Auditorijos Richmond Necką, i LDS pikniką. 
Hille kaip T vai. po piet ir iš

ltus
mes

būrį 
Busas 

Skvero

LDS narys

New Yorko spaudoje
Vienas“Daily Worker” re

daktorių, Alan Max neseniai 
savo skiltyje sakė, kad eilė 
komunistinių leidinių užsieny
je netiksliai aprašė Amerikos 
Komunistų partijos 16-ą suva
žiavimą. Jis sakė, kad' “Prav
da”, “Humanite”, “Wprld 
News”, “International Af
fairs” ir keli: kiti leidiniai visi 
vienu balsu sakė, kad suvažia
vimas “atmetė revizionizmą” 
ii' pamiršo nurodyti, kad su
važiavimas taipgi atmetė ir 
pasmerkė stalinistines klai
das. Alan Max net parašė vie
ša laiška kai kuriems tų lei
dinių, ragindamas pataisyti 
tendencingą vienpusišką ap
rašymą.

Dabai' “Daily Workeryje” 
tuo klausimu pasisako Wil
liam Z Foster, buvęs K. P! 
pirmininkas, dabar garbės 
pirmininkas. Jis mano, kad A. 
Max be pagrindo kritikuoja 
ąnuos užsienio leidinius. Fos-, 
toris mano, kad pagrindinis 
suvažiavimo bruožas vis vien 
buvo revizionizmo atmetimas, 
nors tas nepadaryta, sako 
Tosteris, taip aiškiai, ka'ip 
Britanijos ir Kanados komu
nistu su važiavimuos©.

Tas laikraštis dabar pradėjo 
leisti serijomis Čiango rašinį 
pavadintą “Sovietų Rusija Ki
nijoje”. Iš viso tilps 12 jo 
straipsnių. Juose dangas 
stengiasi Įrodyti, būk komu
nizmas atėjęs Kinijon ne Kini
jos žmonių noru, o Tarybų 
Sąjungos pasidarbavimu. Tie 
straipsniai .paimti iš knygos, 
kurią jis praeitais metais iš
leido Forinozoje. Joje jis, bet
gi, sako kritikai, neįstengia 
atsakyti Į ta klausimą:

Kaip tai fatsitiko, kad nei 
vienam tarybiniam kariui ne
esant Kinijoje, o jankiams at
virai padedant čiangininkams 
kariais ir ginklais, komunis
tai vis vien laimėjo? Ar tai 
ne puikiausias Įrodymas, kad 
komunistus rėmė dauguma 
Kinijos žmonių?

“Herald-Tribune” turi 
ją bendradarbi: ne ką

nąu? 
kftą, 

kaip tik pati čiang. Kai-šeką.

“National Guardian” žur
nalas paduoda sekamą epizo
dą kuris rodo, iki kokio idio
tiško kraštutinumo gali nuei
ti anti-komunizmas: Nashville 
mieste Tennessee valstijoje 
parapijinėsi mokyklos vedėjas 
kunigas Duffy įsakė tėvams 
neleisti savo vaikams eiti mo
kyklon apsirėdžius mėlynomis 
“jęan$”-kclnėmis. Tokios kel
inės, sakė gudruolis kunigas, 
panašios i darbo kelnes ir turi 
“komunistinę, tendenciją ir 
Įtaka...” i

Po miestą pasidairius
SPAUSTUVININKAI GAUS 

UNIJOS PENSIJAS

pa
pu

Gaisras išvaikė mokinius
I

Forest Hills vienoje mokyk
loje kilus gaisrui apie 2,000 
mokinių turėjo apleisti mo
kyklą. Gaisras kilo viename 
berniukų’ kambaryje — atro
do, popieriai buvo padegti. 

I .

Nubausta už vagystę

Bronxo pavieto teismas
• skyrė Mary Otey vienus ir
sę iki trejų metų išbūti West
field State Farm for Women 
už pavogimą $1,600 vertės 
drabužių nuo savo darbdavio.

IŠVEŽĖ FLORIDON s
Bronxo teismas išdavė Ja

mes Rodgers ir Vincent Peco- 
reno išvesti i Fort Lauderdale, 
Fla., kur jie kaltinami užmu
šime Ann Messer.

Ziegfeld Follies gražuolė 
mirė nuo vėžio

Peggy Hopkins Joyce, bu
vusi Ziegfeld Follies gražuolė, 
dabar mirė Memorial Cen
ter for Cancer. Vėžys. Įsime
tęs j jos gerklę.

International P r i n t i n g 
Pressmen’s unija paskelbė, 
kad ji Įsteigė pensijų planą 
pagal kurį nariai galės gauti 
nuo $4 iki $120 mėnesinės 
pensijos.

/

Vaikams šokių festivalis

ŠĮ šeštadieni, kaip 2:3.0 vai. 
po pietų, Prospect Parke 
įvyks 42-rasis šokių festivalis, 
kuriame dalyvaus apie 500 
šios apylinkės vaikų.

Pavojingai sužeistas darbe .

Edward Karpowicz, dirb
damas prie namų griovimo, 
netikėtai nukrito nuo griauna
mo namo 5-to aukšto 
j ingai susižeidė. .

šeštadienį Cameo 
(8th Avė. ir 44th)
rodyti naują tarybinį filmą 
“The, Forty First”.

Užrašykite Laisve savo drangai

ir pavo-

teatras, 
pradeda

Lietuvių Kajbos
Žodynas

Išleistas Lietuvoje, 990 pusla
pių, kaina $5.00. Kartu su už
sakymu prašome prisiųsti ir 
pinigus. '{ x . .

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

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•MT—HO*

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.
MArket 2-S172

veda- 
pikie- 
kelis
“nu-

jo pistoletas...
Labiausiai luksusinio 

Yorko naktinio klubo savinin
kas Sherman Billingsley, kaip 
matyti, labai neapkenčia dar
bininkų. Jo klube dabar 
mas streikas ir klubas 
tuojamas. Billingsley 
kartus norėjo pikietus
baidyti”, bet jie neišsigando, 
nors jis grasino vartoti pisto
letą.

Anądien Billingsley turėjo 
progą savo pistoletą pavarto
ti, nors prieš kitą darbininkų 
grupę. Tai buvo apie pietų 
metu, kuomet Billingsley at
vyko prie savo buto, 3.3 East 
69th St. Prie pat jo buto ra
dosi Austrijos konsulatas, ku
lio langus dažė keli' darbinin
kai. Kadangi buvo pietų lai
kas, o konsulatas neturi gon- 
l.ų, ką turi Billingsley namas, 
tai dažytojai susėdę ilsėjosi 
ant Billingsley laiptu.

Stork Club savininkui tas la
bai nepatiko. Jis nemandagiu 
būdu liepė jiems pasitraukti. 
3is sakė, kad jo vaikas greit 
sugrįš iš mokyklos ir “išsigąs 
jų”. Taip nemandagiai trak
tuojami,' dažytojai nesiskubi
no keltis. Įniršęs Billingsley 
ištraukė pistoletą, bet čia Įsi
maišė policininkas, kuris paly
dėjo poną Billingsley i polici
jos stotį.

Ten tas ponulis 
kad “darbininkai 
Įžūli.”

Ar Billingsley bus 
dar neaišku.

pareiškė, 
perdaug

nubaus

HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS

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

ED. 3-1555—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)

BUSINESS OPPORTUNITIES

BROOKLYN, N. Y. Laundromat— 
ir Dry Cleaning, kilnesnė vieta 
Flatbush. Savininkas dėl nesveika- 
vi?no negali vesti dirbtuvės, turi 
parduoti Kaina $7,000, tai barga- 
nas. » *

Tel. UI,. 9-2565
(113-119)

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 
out4 Parduoda privatus savininkas. 
Ilgų metų lysas. Prieinama kaina. 
Šaukite: RO. 6-9452. (113-119)

tas,

Kongresmanas 
Powell turės

BAR & GRILL, Greenpoint, Brook
lyn, savininkas atsistatydina. 17 
metų k&i įsteigtas. Tinkama pusi- 
pirikams, šeimai arba individualui. 
$3,000. Reikalinga užmokėti viską 
cash. Privatus pardavėjas. Pama
tykite persitikrinimui. SH. 3-8311<; 
Brooklyn, N. Y. (116-117)

New Yorko Harlemo atsto
vas Kongrese, negras Adam 
Clayton Powell Jr. (demo
kratas), kaip matyti, turės il
goką laiką ilsėtis. Birželio 2 
dieną jis subliūško po pa
mokslo pasakymo : . 11 ariamo 
P i ot ėstan tišk o j e b až ny cio.i e 
ir buvo nuvežtas ligoninėn. Jis’ 
ligoninę. dąSąr apleido, bet 
daktąęąĮ šiii £ką sako :

: ; Jig; hėntytrisj mėnesius turės 
pilnai ilsėtis namie, nes kas jį 
ištiko, tai lengva širdies 
ataka ir jo širdis labai silpna.

Powellio draugai jau seniai 
ji Įspėjo, kad taip gali atsitik
ti. Mat, jis labai energingas 
žmogus ir smarkiai darbavosi, 
nesilsėdamas 

Jo dkrbo 
tokia: nuo 
penktadienio
Washingtone, kur 
visose Atstovų buto sesijose, 
komisijų 
NAACP 
mimuose 
sakoma,
parą. Penktadienio vakare jis 
atvykdavo New Yorkan, kur 
šeštadienį savo raštinėje pri
imdavo Harlemo gyventojus, 
kurie norėjo su juomi pasima
tyti, pasiskųsti jam, ir t. t.

šeštadienio vakare jis daž
niausiai kur nors sakydavo 
prakalbą, o sekmadienio rytą 
jis bažnyčioje sakė pamokslą 
— jis, mat, yra ne tik kon- 
gresmanas, bet ir protestantų 
pastorius. Sekmadienio popie
tį jis dalyvaudavo kur nors 
mitinge, o tos dienos vakare 
išskrisd a v o Washingtonan, 
kad pirmadienį vėl dalyvauti 
Kongreso posėdžiuose.

WHITE PLAINS,'N. Y., gerai įsi
steigęs restaurantas fabrikų sekcif 
joje, daro gerą biznį. Patyręs asmuo 
gali daryti gerą pragyvenimą. Pri
vatus savininkas parduoda nupigin
tai. Persitikrinkite. WII. 6-9856.

4 C

X (116-118)

STATIONARY—LUNCHEONETTE 
naujas frontas, prieš' mokyklą, pil
nai aprūpintas tavoru, 3 rūmai gy
venimui, E. N. Y., -sekcijoje. Daug 
žmbhiųdir jji’jifi^s.t Liga
verčia parduoti. Maišytį klientai. 
Pulkus pirkinys. Ratner, 2768 Pit
kin Ave., Brooklyn, N. Y. AP. 7-\ 
4582. (116-122)
--------------—-----------■

Daug 
t Liga

pakankamai.
tvarka maždaug 
pirmadienio iki 
jis praleido 

dalyvavo

MIRĖ
Brooklynietis Jonas šnlti^ 

mirė gegužės 28 d., sulaukęs 
64 metus amžiaus. Su bažny
tinėmis apeigomis palaidotas 
šv. Trejybės kapinėse. Liūde
syje liko žmona ir dvi dukte
rys.

Brooklynietė Alv. Buividie- 
nė mirė birželio 5 d., sulauku
si 57 metus amžiaus. Liko vy-j 
ras, sesuo ir daugiau giminių.

posėdžiuose, taipgi 
pasitarimuose, priė- 

ir t. t. Jis ten dirbo, 
bent 14 valandų per

Frederico Flaverfas pa
skirtas naujuoju Domininkų 
respublikos generaliu' konsulo 
New Yorke.

LDS PIKNIKAS BIRŽELIO 
16-Ą, GREAT NECK ’

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

. PARDAVIMAI
Turiu du gerus rakandų setus 

(kitchen sets), po $5; du gerus ge- 
sinius pečius; 1 šaldytuvą; naują 
dailydės suolą (carpenter’s bench! 
6 misingines durų rankenas; dau
gelį plumberiui misinginių dalykų; 
6 prosinimui lentas; daug įvairių 
smulkių dalykėlių. Turiu šį mėnesį 
būtinai parduoti. ' Neapsigausite. 
Prašome kreiptis: 1814 E. 19th St. 
(Brighton Beach traukiniu, išlipti 
Kings Highway Sta.), Brooklyn, N. 
Y. Apt D-l. (115-116)

PRANEŠIMAI
BROCKON. MASS.

Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 
parke, Winter St. ir Keswick Rd., 
Montell, Mass., rengia LDS 67 kp., 
sekmadienį, birželio (June) 16, pra
džia 1-mą vai. dieną.

Bus muzika, namie gamintų gerų 
valgių ir visokių gėrimų. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės atsilan
kyti, gražiai pasipuošiusiame pušy
ne tyru oru pakvėpuoti ir linksmai 
praleisti laiką. Rengėjai. (114-116)

PHILADELPHIA, PA. *

LLD 10 kp. susirinkimas įvykę 
birželio 14 d., 7:30 vai. vak., 1150 
No. 4th St. Nariai malonėkite 41a- 
lyvauti laiku ir užsimokėkite duok
les už š. m. Turime ir kitų svarbių 
reikalų. Valdyba. (114-116) 
--------------------------------------—n, j^,

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., birželio (June) 14, 195




