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KRISLAI
Rus ar nebus? 
“Baisusis birželis”.
Jų turėjo ir kiti.
Prezidentas prieš 

mokslininkus.
Farmeriai nesibijo.

Rašo A. Bimba

O visgi šis tas iš Chruščio
vo pasakymo prilipo ir pas 
mus. Net ir prezidentas Eisen- 
boweris tarė savo žodį. Jis. ži
noma, netikįs, kad socializmo 
susilauks ir Amerika.

Laikraščių kolumnistai ra
minai save tuonri, kad socializ- 

' irtas gal išeisiąs iš mados ir 
ten, kur jis jau tapo Įdiegtas.

Kaip ten bebūtų, gerai, kad 
šis klausimas diskusuojamas. 
Chruščiovas davė temą labai 
naudingoms diskusijoms.

Birželis mėnuo yra nelai
mingas. Kasmet jį pasiraitoję 
rankoves pakeikia Lietuvos 
priešai. Jie ii vadina “baisiuo
ju birželiu“.

Kodėl jis toks baisus?
Ogi todėl, kad prieš šešio- 

liką metų Lietuvoje valdžia 
paėmė nagan Hitlerio pasekė
jus.

Kaip žinia, tai buvo jau ge
rokai pavėluotas žygis. Neuž
ilgo Hitlerio gaujos įsiveržė 
Lietuvon. Joje pasilikę lietu
viški hitlerininkai joms padė
jo. Lietuvos valdžiai galima 
primesti neapdairumas.

Į I
Iš sykio, kai Lietuva demo

kratiniu keliu nusitarė tapti 
socialistine ir įstoti į Tarybų 
Sąjungą, atrodė, kad viskas 
praeis ramiai. Deja, nugalėta 
ir nusavinta ponija geruoju 
nepasidavė. Ji susisiekė su 
Hitleriu ir pradėjo ruošti jam 
kelią Lietuvon.

štai kaip ir kur visos nelai
mės prasidėjo. Jeigu nebūtų 
buvę ponų suokalbio ir Hitle
rio gaujų įsiveržimo, netenka 
abejoti, jog Lietuvoje socialis
tinė santvarka būtų gražiai 
.prigijusi be didelių sukrėtimų.

Jeigu Hitleris prisikeltų iš 
numirusių, jis irgi prisimintų 
savo likimo baisiąsias dienas, t

Pastebėjau, kad ir čiang 
Kai-šekafę gailiai apverkia sa
vo likimą. Net knygą yra pa
rašęs, kaip jis buvo supliek
tas ir, kaip piktas šuo iš kuk- 
nios, išmestas iš Kinijos. Jo 
kudašių išgelbėjo tiktai Ame
rikos ginklai. Ir dabar jis nė 
dienos nepasilaikytų Formo- 
zoje be tų ginklų apsaugos...

' Mūsų< šalies prezidentas, 
aišku, yra drąsus vyras. Bet 
negerai, kad jis tą savo drąsą 
šiomis dienomis panaudojo ne 
vietoje. •

Ne vietoje buvo parodyta jo 
drąsa, kai jis vienu rankos 
pamojimu pasmerkė dviejų 
tūkstančių mokslininkų balsą.

Mokslo reikaluose moksli
ninkai nusimano daug dau
giau, negu prezidentas.
, Kai jie sako, kad atominių 

- * bombū bandymai sudaro dide
lį pavojų žmonių sveikatai, tai 

į daug protingiau pasitikėti 
Į Jrfis, negu prezidentu, kuris 

toje srityje neturi nė mažiau- 
i šio nusimanymo.

Drąsos rodymas ne vietoje

Darbiečiai ragina priimti 
Sovietą siūlymą sulaikyti 
branduolinius sprogdinamus

Londonas. — Britanijos 
Darbo partijos vadovas H. 
Gaitskell padarė svarbų pa
reiškimą: jis ragino Brita
nijos valdžią priimti tarybi
ni siūlymą, kad trejiems 
metams būtų sulaikyti vi
si termobranduoliniai (a- 
tominiai ir vandeniliniai) 
bombų sprogdinimai.

Gaitskell sakė, kad dau
gelis Britanijoje ir Ameri
koje atmeta tarybinį siū
lymą su aiškinimu, kad “So
vietais negalima pasitikė-

Pakaitos svarbiame TSRS 
■ istorijos teorin. žurnale
Maskva. — Svarbios pa

kaitos įvyko istoriniai te
oretiniame Tarybų Sąjun
gos žurnale “Voprosi Isto- 
rij” (“Istorijos klausi
mai ’). Pašalinti kai kurie 
seni atsakomingi redakto
riai ir paskirti nauji. Sa
koma, kad senoji redakcija 
perdaug neigė Stalino rolę, 
taipgi perdaug teigiamai 
atsiliepė apie menševikų ir 
kitų ne-bolševikų kairių 
grupių rolę.

Hong Kongas. — Dar vie
nas amerikietis, kuris bu
vo patekęs nelaisvėn Ko
rėjoje ir paskui pasirinko 
apsigyventi Kinijoje, grįž
ta namo. Jis yra Andrew 
Fortuna iš Michigano. For
tūna sakė čia laikraštinin
kams, kad jis grįžta ne po
litiniais sumetimais, o vien 
dėl to, kad pasiilgo namų.

Austin, Tex. — čia įvyko 
Texaso N A AGP skyrių at
stovų konferencija. Nors 
rasistinė Texaso valstijos 
valdžia stengiasi atimti le- 
gališkas veikimo teises nuo 
šios organizacijos, konfe
rencijoje nutarta tęsti 
veiklą ir kovoti už legalu
mą.

Belgradas. —- Jugoslavi
jon atvyko Rumunijos in
žinierių ir technikų grupė. 
Bus tartasi apie galimybę 
pastatyti bendromis . pa
stangomis elektrinę stotį 
prie Dunojaus. Ta jėgainė 
aprūpintų elektra žymias 
teritorijas Jugoslavijoje ir 
Rumunijoje.

yra nesuderinamas su atsako
mybe. Nesiskaitymas su moks
lo vyry pagrįstais patarimais 
nedaro prezidentui jokios gar
bės.

Be didelės reklamos, be nie
kur nieko, trejetas desėtkų- 
Amerikos farmerių pasileido 
pavažinėti po socialistinius 
kraštus. Jie nuskrido tiesiai 
Maskvon-.

Blogo jie nepadarys, o gero 
iš jų kelionės bus nemaža. To
kie turistiniai vizitai turėtų 
apimti visas šalis.

f

ti.” Bet Sovietai, sakė Gait
skell, siūlo visą eilę garan
tijų, visą eilę metodų, ku
riais galima būtų tikrinti, 
ar abi pusės laikosi paža
do sulaikyti tuos bandymus, 
tad, kodėl nebandyti? klau
sia darbiečių vadas.,

Gaitskell sakė, kad kon
servatyvus premjeras Mac- 
millanas teigia, jog negali
ma sustabdyti termibran- 
duolinius bandymus, “nes 
tas susilpinintų Britaniją 
palyginus su kitais kraš
tais”. Bet jeigu visi kraš- 

Japonu premjeras Kiši Amerikoj
San Francisco. — Pirma-! Kiši yra vienas konserva- 

atskrido Į tiškiausių Japonijos poka
rinio laikotarpio premjerų. 
Tuoj po karo amerikiečiai 
jį buvo suėmę ir jis treje- 
rius metus praleido kalė
jime kaipo karo krimina
listas, nes buvo griežtas 
japoniško militarizmo ša- 

I lininkas.

dienio rytą čia 
Japonijos premjeras Kiši. 
Šiandien, antradienį, jis 
išskrenda Washingtonan. 
Tokyo aerodrome jį palydė
jo apie 7,500 asmenų, ku
rie šaukė tradicinį japonų 
sveikinimą “Banzai!”

Belgija sutrumpino karo tarnybą 
te. -n—i •“ ■*** •* *

Briuselis. — Nepaisant 
kitų NATO kraštų, ypatin
gai Amerikos, nepasitenki
nimo, Belgija nutarė su
mažini savo karinę tarnybą 
nuo 18 mėnesių iki 15. Bel
gijos socialistai jau seniai 
reikalavo, kad toks sutrum
pinimas būtų padarytas,

Jordan uždaro ambasadą Egipte
Ammanas. — Jordanas 

nutarė visai uždaryti savo 
ambasadą Kaire ir atšaukti 
ne tik ambasadorių, bet vi
są personalą. Bet Jordano 
užsienio reikalų ministras 
Samir Rifai sako, kad tas 
nereiškia, jog Jordanas pil
nai ir pastoviai nutraukia 
diplomatinius santykius su 
Egiptu.

Egipto spauda sako, kad

KUNIGAS, KURIS 
ŠVAISTĖS GINKLAIS

Budapeštas. — Vengrijos 
policija suėmė kunigą E- 
gon Turcsanyi, kardinolo 
Mindszenty privatinį se
kretorių. Kardinolas dabar 
yra prisiglaudęs Amerikos 
ambasadoje, bet jo sekre
torius iki šiol buvo laisvas.

Per tyrinėjimus iškelta, 
kad praeitų neramumų me
tu kunigas Turcsanyi bu
vo ginkluotas ir vadovavo 
šešių ginkluotų sukilėlių 
būriui, kuris. įsilaužė į val
dišką religinių reikalų biu
rą.

Jis bus teisiamas kaip 
sukilėlis.

Kardinolas Mindszenty 
Amerikos ambasadoje jau 
nuo lapkričio 4 dienos. Ven
grijos valdžia, sakoma, su
tiktų išleisti jį iš šalies, 
bet Mindszenty nenorįs iš
važiuoti.

tai pasižada bandymus su
laikyti, ir yra būdas kon
troliuoti, ar jie laikosi pa
žado, kaip tas labiau silp
nina Britaniją, negu kL 
tus?

Darbiečių vadas išreiškė 
savo pasitikėjimą, kad di
delė dauguma • Britanijos 
žmonių stoja už bandymų 
pabaigimą. Jis sakė, kad 
jeigu valdžia dabar praves
tų referendumą, ji surastų, 
kad jos politikai pritaria 
tik maža dalis Britanijos 
gyventojų. , 

bet katalikai, kurie stovi 
prie valdžios vairo, to ne
norėjo.

Nors Belgijos valdžia da-< 
bar sutrumpino savo karinę 
tarnybą, ji pasižadėjo kaip 
nors išlaikyt savo pastovų 
indėlį NATO jėgose — dvi 
divizijas.

imant domėn visus Jordano 
anti-egiptiškus žingsnius, 
Egiptas nutrauks bet ko
kios ekonominės ir karinės 
pagalbos davimą Jordanui. 
Kaip žinia, Egiptas, Sirija 
ir Saudi-Arabi j a yra pasi
žadėję finansuoti Jordano 
karo jėgas, bet Egiptas ir 
Sirija to nedaro, nes. sant- 
tykiai su Jordanu darosi vis 
labiau nedraugiški.

AUTOMOBILIAI 
NEPARSIDUODA

Detroitas. — 1957 metų 
automobilių pirkimo sezo
nas jau eina prie pabaigos, 
o dar yra, sakoma, 800,000 
neparduotų automobilių. 
Fabrikantai atleidžia iš dar
bo vis daugiau darbininkų. 
Fordo kompanija praeitą 
savaitę atleido 1,400 darb- 
ninkų iš savo fabriko Ma- 
tuchene (N. J.) ir 1,000 iš 
savo Mercury fabriko Los 
Angelese.

Buicko svarbiausias fab
rikas Flinte dabar dirba tik 
4 su puse dienos.' General 
Motors korporacijos Buick, 
Oldsmobile ir Pontiac fab
rikuose irgi žymiai mažiau 
dirba. Dėl tam tikrų prie
žasčių Chryslerio fabrikai 
dar veikia gan gerai.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

Vėliausios
Pasaulio
naujienos

Washington's. — Laik- 
raščui einant spaudon atro
dė, kad administrcijos pa
tiektas civilių teisių bilius 
praeis Atstovų bute ir bus 
persiųstas Senatan, kur jį 
svarstyti pradės antradie
nį.

Tebessa, Alžyras. —Fran
cūzai paradavo po miestą 
šešis suimtus, apkruvintus 
sumuštus partizanus ir pas
kui savo klube laikė “per
galės šventę” — gėrė šam
pano, dainavo 1.1.

Taipei. — Čiangininkai 
sako, kad Kinijos liaudie- 
čiai iš savo pakrantės ap
šaudė Quemoy salas, ku
riose čiangininkai dar tu
ri savo bazes.

Paryžius. — Francūzijos 
sionistų vadas Andre Blu- 
mel grįžo iš kelionus po 
Tarybų Sąjungą ir sako, 
kad jis ten rado “stebėti
nai daugiau laisvės, negu

Fulbright irgi 
ragina priimti 
TSRS siūlymus
Washingtonas. — Įtakin

giausias senatorius Ful
bright, demokratas iš Ar
kansas, sako, kad Amerika 
turėtų priimti siūlymą, ku
rį Tarybų Sąjungos atsto
vas Zorinas padarė nusi
ginklavimo derybose Lon
done. Tas siūlymas yra su
laikyti atominius ir vande
nilinius bandymus ir pa
tvirtinti inspekcijos, siste
mą.

Senatorius Fulbright sa
ko, kad tarybinis pasiūly
mas menkai skirtingas nuo 
siūlymo, kurį buvo išdirbęs 
Stassenas, tik bėda, kad 
mūsų pusė delsė ir siūlymo 
vis nepadarė.

Senato demokratų frak
cijos lyderis Johnsonas ir
gi sakė, kad tarybinį siūly
mą reikia imti domėn ir jį 
studijuoti, bet jis neišsi- 
reiškė taip atvirai ir aiškiai 
už pasiūlymo priėmimą, 
kaip tai padarė Fulbright.

Beirutas. — 18 libaniečių 
žuvo politiniuose susirėmi
muose šiaurinėje Libano 
dalyje.

Kairas. — Egiptas dabar 
turi virš 24 milijonų gy
ventojų — apie 3 milijonais 
daugiau, negu 1952 metais.

Tel Avivas. — Izraeliečiai 
sako, kad šūviai iš anapus 
Sirijos sienos užmušė izrae
lietį inžinierių M. Faktorį.

Helsinkis. —Suomijos mi
nistrai patys sau nukirto 
algas ant 20 proc. taupymo 
sumetimais.

Karinė junta dabar 
užvaldė Haiti; žuvo 
50 civil, gyventojv

Port-au-Prince. — Haiti 
valstybėje vėl įvyko pakai
tos, šiuo kartu labai kru
vinos. Karinė junta nuver
tė laikiną prezidentą Fig- 
nole. Tai jau kelinta pa
kaita paskutinių kelių mė
nesių bėgyje. Pranešama, 
kad prez. Fignole orlaiviu 
išskrido Amerikon, Flori- 
don, iš kur jau pasiekė 
New Yorką.

Tuo tarpu Haiti sostinė
je Port-au-Prince įvyko 
smarkūs žmonių išstojimai 
prieš karinę juntą, kuri 
dabar stovi prie vairo. Fig
nole, sakoma, buvo popu
liariausias Haiti darbo 
žmonių tarpe, ir tai darbo 
žmonės demonstravo už jį.

Karinės klikos pasiųsta

Amerikiečiai turistai su savo 
automobiliais gales keliauti 
po vak. Tar. Sąjungos dalį

New Yorkas. — Keliavi
mo agentūra Kosmos, kuri 
atstovauja šioje šalyje ta
rybinę keliavimo agentūrą 
“Inturist”, sako, kad ame
rikiečiai, kurie to nori, ga
lės su savo automobiliais 
keliauti po Tarybų Sąjun
gos Vakarų dalį. “Inturist” 
nustatė du maršrutus, il
gesnį ir trumpesnį, kurių 
vieną turistai gali pasirink
ti. Trumpesnis maršrutas 
prasideda nuo Bresto (Lie
tuvos Brastos), netoli Len
kijos sienos ir eina per Min
ską, Smolenską iki Mas
kvos ir atgal. Amerikiečiai 
turistai, kurie nesupranta 
rusų kalbos, Breste galės 
gauti vertėją, kuris keliaus 
su jais visą laiką. Šis trum
pesnis maršrutas iš viso i- 
ma 13 dienų.
Ilgesnis maršrutas iš Mas

kvos dar eina link Tūlos,

Delegacijos iš 
16 kraštų prie 
Lidičes vietos 
Prąga. — Vietoje, kur 

kadaise radosi Lidičes kai
mas, susirinko 16 kraštų 
delegacijos, kad paminėti tą 
tragišką įvykį ir pagerbti 
žuvusius. Kaip žinia, na
ciai karo metu, kai jie bu
vo okupavę Čekoslovakiją, 
keršydami už koriko Heid- 
richo nudėjimą, sunaikino 
Lidičę, sušaudė visus vy
rus,* išsiuntė- moteris ir vai
kus į , koncentracijos sto
vyklas. Kaimą jie sudegi
no ir paskui žemę suarė, 
kad “ir pėdsakų neliktų \

Dabar ten laukai, ’bet 
taipgi stovi didelis granito prieš Egiptą dabar pra 
paminklas.

Tarp delegacijų, kurios 
suvyko atiduoti pagarbą 
Lidičes kankiniams, rado
si ir atstovybes iš Rytų ir 
Vakarų Vokietijos.

policija šaudė į demonstran
tus ir užmušė bent 50. Ne
ramumų buvo ir keliuose 
kituose -Haiti miestuose.

Haiti yra savaiminga 
šalis Vakarų Indijos salo
se, užimanti Vakarinę da
lį salos, kurios kitą dalį 
užima Domininkų respubli
ka. Į Vakarus nuo Haiti 
randasi sala, kuri yra Ku
ba.

Haiti gyventojai yra be
veik išimtinai negrai, ku
rie vartoja francūzų kalbą, 
nes francūzai ilgai tą salos 
dalį valdė. Gyventojų skai
čius maždaug kaip Lietu
vos —trys milijonai, bet 
plotu Haiti už Lietuvą žy
miai mažesnė.

f 
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Charkovo, Sinferopolio ir 
Jaltos.

Trumpesnės kelionės kai
na yra tik apie $212 asme
niui Tas apima ir vertėjo 
patarnavimus, ir apsistoji
mus viešbučiuose, valgį 
ir iš kokio nors Vakarų Eu- 
ne visa kelionės kaina, nes, 
kad pasiekti su automobiliu 
Tarybų Sąjungą, reikia jį 
pervežti laivu per Atlantą 
ir iš kokio nors Vakaru Eu
ropos uosto vykti link Bres
to, nes tiesioginiai laivinio 
susisiekimo tarp Amerikoj 
ir TSRS keleiviams dar nė
ra. *

Turistai su automobiliais 
turėtų atsivežti ir auto da
lis, nes automobiliui suge
dus. tenykštės dalys gali 
netikti.

i

Belgradas. — Švedijos 
premjeras Tage Erlander . 
išvyko su Titu į jo privati
nį vasarnamį Brioni saloje.

Jersey City. — Vengras 
pabėgėlis Imre Terek Jour
nal skvere laukė autobuso. 
Apačioje gatvės ten eina 
geležinkelio bėgiai. Tere- 
kas prarado pusiausvyrą ir 
nukrito ant bėgių, užsimuš- 
damas vietoje.

Bpima. — Vakarų Vokie
tijos socialdemokratai ati
darė savo priešrinkiminę 
kampaniją. Dortmunde apie 
20,000 žmonių susirinko į 
masinį mitingą, kuriame 
kalbėjo Socialdemokratų 
partijos pirmininkas 01- 
lenhaueris.

Su^zas.— Pirmas fran- 
cūzų laivas po invazijos

plaukė pro Suezo kanalą.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.
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DOLSENAS LAISVAS
ŽYMUS žurnalistas ir ilgametis darbininkų judėji

mo veikėjas Dolsen tapo laisvas!
Dolsenas gyveno Pittsburghe ir iš ten nuolat rase 

Daily Workeriui žinias.
Pagaliau reakcininkai, plieno pramonės magnatai, jį 

pasigavo ir atidavė teismui. Jis buvo nuteistas 20 metų 
kalėjimo, $10,000 piniginės pabaudos, ir. nuteistas, kad 
turįs pasimokėti teismo lėšų apie $50,000!

Praėjusią savaitę, betgi, Pennsplvanijos valstijos 
Aukštesnysis Teismas (Superior Court) Jį Dolseną iš
teisino. Ir šiandien šis seno amžiaus žmogus, veteranas 
darbininkų judėjimo, jau yra laisvas.

Bet kiek jis per tą laiką prikentėjo: buvo kalinamas, 
buvo tardomas, buvo visaip persekiojamas!

Kyla klausimas: kas James Dolsenui atlygins už1 vi
sa tai, už nekaltą jo kankinimą kalėjimuose?!

Atsakymas veikiausia bus tas: niekas!.
Reakcijai, aišku, šis Superior Courto sprendimas 

nepatinka. Bet darbo žmonėms, pažangiesiems ameri
kiečiams, jis labai patinka; jie džiaugiasi, kad Dolsenas 
yra laisvas.

“LENINO LOKOMOTYVAS”
SUOMIJA padovanojo Tarybų Sąjungai geležinkelio 

lokomotyvą, kuriuo Leninas Ii917 metais išvyko iš Rusi
jos į Suomiją.

Tai buvo tomis dienomis, kada Kerenskio valdžia pradė
jo kryžiaus karą prieš Rusijos bolševikų partiją, kuriai 
Leninas vadovavo. Toji partija buvo pavaryta pogrin- 
din, josios vadovus gaudė. “Už Lenino galvą” buvo skir
tos tam tikros pinigų sumos. Jei Leninas tuomet būtų 

| buvęs šugautas, jį būtų kerenskiniai nužudę.
.* Leninas; pritariant kitiems partijos vadovams, nu
rture pasitraukti į Suomiją ir iš ten raštu siųsti. patari- 
I mus, kaip kovoti prieš buržuazinę Kerenskio reakciją.

• <

rengęs pečkurio rūbais. .Dėl viso to, aišku, buvo susi
tartą su traukinio įgulą.

Ir jam pavyko laimingai pasiekti Suomiją, kur jis, 
padedamas ano meto revoliucionierių, gavo kuklų na
melį ir jame per kai kurį laiką gyveno.

O revoliucinis judėjimas Rusijoje tuomet virte virė. 
Darbininkai, kareiviai ir smulkieji valstiečiai vis la
biau įsisavino skelbtus bolševikų obalsius, jų reikalavi
mus.

Pagaliau Leninas grįžo atgal į Petrogradą ir ten 
kai kurį laiką gyveno slapta, organizuodamas jėgas ko
vai už nuvertimą buržuazinės valdžios. 1917 m. lapkri
čio 7 dieną, kaip, žinia, prasidėjo Rusijoje proletarinė 
revoliucija, kuriai Leninas vadovavo.

Nuo to laiko, kai Leninas pasitraukė į Suomiją, su
kako Ivgiai 40 metų. Ir per visą tą laiką, nežinia kuriais 
sumetimais suomiai tą lokomotyvą išlaikė.

Praėjusią savaitę, esant Suomijoje Chruščiovui ir 
Bulganinui, suomių vyriausybei padovanojo Tarybų 
Sąjungai šį istorinį lokomotyvą.

Lokomotyvas buvo gamintas Amerikoje, Richmond 
mieste, Virginijoje, Jo numeris — 293.

Netenka nė sakyti, kad šis amerikinis padaras, su
vaidinęs žymią rolę Rusijos revoliucijoje, dabar bus 

/ patalpintas j muziejų.
Netik žmogus, sakysime, šiandien veikdamas, ne

žino, kokio įvertinimo jis susilauks po 40 metų, nežino 
įr žmogaus gamintas koks nors įrankis, padaras.

Muziejai yra pilni visokių įrankių ir mašinų, ku
rios žmonijos istorijoje yra atlikę svarbius žygius.

Jis vyko į Suomija traukinio lokomotyve, rodosi, apsi- iaus^as

Mokslo metams pasibaigus Lietuvoje
VILNIAUS “TIESA” (iš geg. mėn. 28 d.) praneša, 

kad su to mėnesio pabaiga baigiasi mokslo metai Lie
tuvos mokyklose.

Savo editoriale Vilniaus dienraštis, be kitko, rašo:
“Vakar respublikos mokyklų moksleiviai sėkmingai 

užbaigė mokslo metus. Šimtai tūkstančių keliamųjų kla
sių moksleivių išsiskirstė vasaros atostogų. Apie * 40 
tūkstančių — septintų ir vienuoliktų klasių moksleivių po 
kelių dienų pradeda laikyti baigiamuosius ir brandos a- 
testato egzaminus.

“Suvedami šių mokslo metų rezultatai rodo, kad 
respublikos vidurinės, septynmetės, pradinės, darbinin
kų jaunimo mokyklos žengė didelį žingsnį į priekį' mo- 
kydamos ir .auklėdamos mūsų jaunąją kartą. Daugumo
je mokyklų pakilo moksleivių pažangumas, sustiprėjo 
komunistinis jaunimo auklėjimas. Mokyklos, vykdyda
mos politechninio mokymo uždavinius, priartino savo 
darbą prie praktikos, ir tai teigiamai atsiliepė į mokymo 
-auklėjimo rezultatus.

“Tąi visų pirma mokytojų nuopelnas, šaunūs jau- J - ‘ .... . .. .

MININT GEGŽĖS 
DEVINTĄJĄ

Šių metų gegužės devin
tą dieną sukako 12 metų, 
kai buvo baigtas su vokie
čiais karas, kai vokiškieji 
fašistai buvo paklupdyti jų 
pačių mieste Berlyne.

Vilniaus “Tiesa”, rašyda
ma apie tą įvykį editorialą, 
primena ir lietuvių tautos 
įnašą į tą pergalę. Laikraš
tis rašo:

“Visos daugianacionali
nės valstybės tautos įnešė 
savo indėlį į pergalę. Į žūt
būtinę visų tarybinių tau
tų kovą prieš hitlerinius o- 
kupantus įsijungė ir lietu
vių tauta.

“Savo žygiais Didžiojo 
Tėvynės karo frontuose lie
tuvių tautos, visos tarybi
nės liaudies meilę nusipel
nė taurūs kovotojai —žu
vęs didvyrio mirtimi Tary
bų Sąjungos Didvyris ' V. 
Jacenevičius, tarybiniai ka
rininkai — J. Bartašiūnas, 
V. Lumė, J. Macijauskas, 
V. Motieka, P. Petronis, S. 
Stanislovavičius, V. Vilens- 
kis, A. Urbšas, J. Žiburkus 
ir šimtai kitų.

“Šaunieji lietuvių tautos 
sūnūs ir dukros — komu
nistai, komjaunuoliai ir 
nepartiniai telkėsi į kovi
nius partizanų būrius, ku
rių žygių garsas aidėjo vi
soje Lietuvoje, keldamas 
dar didesnį pasiryžimą .ko
voti prieš pavergėjus. Res
publikos darbo žmonės am
žiais saugos savo širdyse 
šviesų atminimą partizanų 
didvyrių Adomo-Meskupo, 
J. Daškausko, M. Melnikai- 
tės, P. Pajarskio,t D. Ro
čiaus, T. Tamulevičiaus ir 
kitų, kritusių kovoje už sa
vo Tėvynės laisvę. Išgarsė
jo savo žygiais partizanai 

Į J. Čiulada, P. Kutka, M. Mi- 
[ceika, J. Oleka, V. Saka- 
____ j, J. Vildžiūnas ir 
daug daug kitų drąsių tary
binių patriotų”.

Toliau:
“Fašistiniai okupantai ir 

jų pakalikai — buržuaziniai 
nacionalistai sugriovė Lie
tuvos liaudies ūkį, žudė. Lie
tuvos darbo žmones. Nie
kuomet lietuvių tauta neuž
mirš hitlerininkų suruoštų 
nekaltų žmonių masinių 
žudynių Paneriuose ir Pir
čiupyje, IX forte ir Pivoni- 
joje, visur, kur žengė kru
vinasis hitlerinės gaujos 
batas. Tarybinės tautos iš
vadavo Lietuvą iš hitleri
ninkų vergovės ir išgelbėjo 
lietuvių tautą nuo mirties. 
Jos padėjo atkurti respubli
kos liaudies ūkį ir smarkiai 
jį išvystyti. Praėjo nedaug 
laiko; ir vėl sužaliavo Lie
tuvos laukai, ir vėl sukles
tėjo Lietuvos žemė!

“Didvyriškame liaudies 
ūkio kėlimo darbe aktyviai 
pasireiškia Didžiojo Tėvy
nės karo dalyviai, štai 
narsus karys Z. Jakonis da
bar dirba Vilniaus ‘Elfos’ 
gamykloje šatakalviu. Kaip 
puikus darbininkas ir racio
nalizatorius J. Janonio var
do popieriaus fabrike žino
mas buvęs karys P. Barš- 
tys. Tarybų Sąjungos bu
vęs partizanas S. Apyvala 
šiandien vadovauja Ignali
nos rajono ‘Naujo kelio’ 
kolūkiui. Vienos iš įžymiau
sių respublikos mokslo į- 
staigų — Kauno medicinos

instituto direktoriumi dir
ba Tėvynės karo dalyvis 
medicinos mokslų daktaras 
Z. Januškevičius. Tokių pa
vyzdžių yra daug”.
Gen. V. Vitkausko žodis

Tame pačiame “Tiesos” 
num. telpa gen. Vinco Vit
kausko straipsnis, kuriame 
jis primena:

“Tarybinės Ginkluotosios 
Pajėgos nustebino visą pa
saulį ne tik savo ginklavi
mo ir technikos tobulumu, 
neregėtu koviniu šaunumu 
ir masiniu didvyriškumu, 
tauriu patriotiniu sąmonin
gumu, geležine drausme, 
didžiausiu ištvermingumu 
ir neapsakomu veržlumu 
puolant, bet ir puikiu mokė
jimu kariauti, pažangiausiu 
karo menu, kuris užtikrino 
sėkmingą įvairiausių užda
vinių sprendimą kare su la
bai stipriu priešu.

L MESKUPAS, AKTYVUS KOVOTOJAS 
UŽ LIETUVOS LIAUDIES LAISVĘ

Meskupas-Adomas nu-į Rašo J. KOMODAITĖ
šlovingą revoliucionie-ėjo 

riaus profesionalo 
Visas jo sąmoningas 
nimas buvo skirtas 
už Didžiosios Spalio 
listinės revoliucijos 
įgyvendinimą Lietuvoje, ko
vai už komunizmą.

I. Meskupas gimė 1907 
metais 
ninku 
dienų 
vargą. Būdamas 17 metų 
jaunuolis, 1924 metais, 
sunkiuoju klerikalinio re
žimo laikotarpiu, besimo
kydamas Ukmergės gimna
zijoje, I. Meskupas įstojo į 
Lietuvos Komunistinę jau
nimo sąjungą.

Rimtas, energingas ir ga
bus jaunuolis I. Meskupas 
greitai buvo iškeltas į vado
vaujantį darbą komjaunimo

gyve- 
kovai 
socia- 
idėjų

Ukmergėje, amati- 
šeimoje. Iš jaunų 
jis matė skurdą ir

'■“Mūšiai ties Maskva ir i H km . organizacijoje: 
, is pradžių jis dirbo Ukmer- 

prie" Dniepro g^s Pai'aJonės komiteto; na- 
Ukrainoje ir r*u’ 0 netrukus — komite-

iš pradžių jis dirbo UkmerStalingradu, ties Kursku ir 
Bielogradu, 
ir Nemuno, 
Baltarusijoje, Pabaltyje ir 
Rytų Prūsijoje, prie Vislos . 
ir Oderio, Ties Budapeštu Meskupas-Adomas 1926 m. 
ir Viena ir pagaliau lemia- vasar^ atvyksta į Kauną ir 
masis Berlyno mūšis bai- istoJa 1 Kauno universiteto 
gėsi įžymiomis Tarybinės ! g’amt°s“matematikos . fakul- 
Armijos pergalėmis, kurių I tetą. Verčiasi pamokomis, 
visuma davė didžiąją Per 
galę.

nėmis 
prieš fašistinę Vokietiją

riu, o netrukus — komite
to sekretorium.

. Baigęs g i m n a z i j ą , I.

Verčiasi pamokomis.
Po 1926 m. gruodžio 17 

d. fašistinio perversmo Lie- 
Kartu su kitomis tarybi- tuvoje prasidėjo sunkus I. 

tautomis kovose j M e s k u p o-Adomo kelias;
* ją dažni suėmimai, žvalgybos 

dalyvavo ir lietuviai. Lietu- rūsiai, kalėjimai, 
viškieji daliniai Tarybinės mai, nelegalus
Armijos eilėse nuėjo šlovin- nieriaus - profesionalo gy- 
gą kovų' kelią nuo Oderio venimas, koncentracijos 
laukų perBaltarusiįos že- stovykla ir vėl aktyvus po- 
mę iki Klaipėdos. Už paro- grindinis partinis darbas,

kankini- 
revoliucio-

dytą didvyriškumą jie ga-' darbas, kuris reikalauja iš
vo Raudonsios Vėliavos or
diną ir Klaipėdos pavadini
mą. Bet to, didvyriškai vei
kė prieš hitlerininkus tūks
tančiai Lietuvos partizanų, 
kurių tarpe' išaugo tokie 
didvyriai, kaip kad Mafija 
Melnikaitė. Pagaliau visa 
lietuvių tauta kovojo prieš 
okupantus. Didžioji Lietu
vos jaunimo masė išsisau
gojo nuo vokiškųjų mobili
zacijų ir, palaipsnui išva
duojant Lietuvą, stojo į 
Tarybinės Armijos eiles.

“Didžioji Pergalė yra ne 
vien karinė pergalė. Ji yra 
tarybinės socialistinės san
tvarkos, planinės ekonomi
kos. Tarybų Sąjungos tau
tų draugystės, jų moralinio 
-politinio vieningumo, tary
binio patriotizmo, tarybinio 
karo mokslo ir karo meno

Deli. — Premjeras Nehru 
nutarė, kad jis pasitenkins 
mažesne alga, taipgi, kad 
jis apsigyvens mažesniame 
bute. Nehru ragina visus 
valdininkus gyventi kuk
liau.

Varšuva. — Čia atidary
tas, ateistinis centras, ku
ris skleis apšvietą prieš re
ligiją. Ateistinis-laisvapiš- 
kas centras gaus ir tam 
tikras valandas valstybi
nėje stotyje.

Boniia. — Vakarų Vokie
tijos valdžia įsakė Lenki
jos komunistų organo “Try- 
buna Ludu” koresponden
tui M. Podkowinskiui ap
leisti šalį. Neišaiškinta, ko
dėl.

nosios kartos auklėtojai nesigaili jėgų, kad jaunoji kar- 
patriotizmo dvasia. Visų 

gerbiami ir mylimi yra tokie mokytojai, kaip Alytaus 
rajono Kurmėnų septynmetės mokyklos mokytojas Le- 
vulis, Panevėžio IV vidurinės mokyklos mokytojas No- 
vickas, Kėdainių II vidurinės mokyklos mokytojas Mi- 
lašiūnas, Kauno rajono Babtų vidurinės mokyklos mo
kytojos Daniūnaitė, Daukšienė ir7 šimtai kitų”.

ta būtų, auklėjama tarybinio

j. ■ ■

r e volių cionieriaus nepa
prastos ištvermės ir pasiau
kojimo didžiajam komuniz
mo reikalui. 14 įtempto re
voliucinio darbo metų fa- 
šimo sąlygomis I. Mesku
pas-Adomas 5 kartus buvo 
suimtas, apie 6 metus sėdė
jo kalėjimuose ir koncen
tracijos stovykloje, iš jų 
apie metus hitleriniame ka
lėjime Vokietijoje.

1930 metų pradžioje I. 
Meskupas-Adomas kalėjime 
buvo priimtas į Lietuvos 
Komunistų partijos eiles. 
Čia jis buvo partijos ir 
komjaunimo komitetų na
rys. I. Meskupas-Adomas 
sunkiomis fašistinio kalėji
mo sąlygomis uoliai studi
javo K. Markso ir F. Engel
so kūrinius, TSKP istoriją, 
jis mokėsi rusų kalbos, kad 
galėtų skaityti originale 
genialius Lenino veikalus. 
Jis versdavo politinius 
straipsnius iš rusų į lietu
vių kalbą, padėdavo politiš
kai mažiau pasirengusiems 
draugams studijuoti mark
sizmą - leninizmą, padėdavo 
redaguoti korespondencijas 
pogrindyje ėjusiai komu
nistinei spaudai.

1931 m. vasario mėn., iš
sėdėjęs kalėjime apie trejus 
su puse metų, I. Meskupas- 
Adomas grįžo aktyviam 
darbui į kovines partijos 
gretas.

Žiauraus komunistų per
sekiojimo sąlygomis parti
jai teko organizuoti parti
nės literatūros leidimą už
sienyje ir nelegaliai gaben
ti ją iš užsienio į Lietūvą.

Perėjęs nelegaliai sieną, 
I. Meskupas-Adomas kaip 
LKP CK įgaliotinis spau
dai, ryšiams ir darbui Lie
tuvos politinių emigrantų 
tarpe, 1931 m. vasarą nu
vyko į Vokietiją, kur tuo 
metu buvo leidžiami LKP 
CK organai “Balsas,” “Ko
munistas,” LKJS CK orga- 
has “Darbininkų Jauni
mas,” masinės politinės

brošiūros ir kiti leidiniai. 
Hitlerininkams užgrobus 
valdžią Vokietijoje, I. Mes- 
kupas-Adomas, nepaisyda-, 
mas pavojaus, toliau dirbo 
jam pavestą partinį darbą.

1933 m. gegužės 18 d. I. 
Meskupas-Adomas buvo su
imtas Berlyno gatvėje. Tar
dydami I. Meskupą-Adomą, 
gestapininkai jį tris savai
tes žvėriškai kankino Ber
lyne, o paskui — daugiau 
kaip 10 mėnesių Tilžės ka
lėjime.

Siekdami perduoti I. Mes
kupą-Adomą Lietuvos fa
šistams, hitlerininkai per
metė jį per sieną į Lietuvą. 
Bet pasienyje I. Meskupui 
pavyko ištrūkti iš fašistų 
rankų ir vėl įsijungė į po
grindinį partinį darbą.

I. Meskupas-Adomas — 
LKJS CK sekretorius; 1935 
m. vasarą jis dalyvauja 
kaip LKP delegatas (pata
riamuoju balsu) Maskvoje 
vykusiame Komunistų In
ternacionalo VII kongrese, 
o rugsėjo-spalio mėn. — at
stovauja Lietuvos Komunis
tinei jaunimo sąjungai 
Maskvoje vykusiame Ko
munistinio jaunimo Inter
nacionalo VI kongrese.

Nuo 1935 m. rugpiūčio 
mėn. I. Meskupas-Adomas 
—Lietuvos Komunistų par
tijos CK narys.

I. Meskupui-Adomui teko 
dirbti organizacinį darbą, 
vadovauti inteligentijos bei 
nacionalinių mažumų darbo 
žmonių revoliucinei veiklai, 
dalyvauti kovoje už antifa
šistinį liaudies frontą, rū
pintis Lietuvos Komunisti
nės jaunimo sąjungos veiki
mo klausimais ir Lietuvos 
Liaudies pagalbos sąjungos 
darbu. Jis aktyviai daly
vavo partinėje spaudoje.

1938 m. sausio 1-2 d. d. 
pogrindyje įvykęs LKP CK 
plenumas išrinko I. Mesku
pą-Adomą LKP CK Politi
nio Biuro ir Sekretoriato 
nariu.

Neužilgo naujas areštas 
nutraukė jo aktyvią veiklą. 
Meskupas-Adomas buvo su
imtas ir įkalintas 10 mėne
sių Dimitravos koncentra
cijos stovykloje.

I. Meskupas-Adomas išėjo 
iš stovyklos 1939 metais. 
Vyko antrasis pasaulinis 
karas. Hitlerinė Vokietija 
jau buvo atplėšusi nuo Lie
tuvos Klaipėdą ir rengėsi 
pavergti visą Lietuvą. Ta
rybų Sąjunga tą mirtino 
pavojaus Lietuvai valandą 
ištiesė jai pagalbos ranką. 
Išvadavusi ir sugrąžinusi 
Lietuvai istorinę sostinę 
Vilnių, pasirašiusi su Lie
tuva savitarpio pagalbos 
sutartį, Tarybų šalis sudarė 
naujas, palankias sąlygas 
Lietuvos darbo žmonių išsi
vadavimo kovai.

Tuo svarbiu istoriniu mo
mentu, 1939 metų pabaigo
je, LKP CK pavedė išmė
gintam partijos sūnui I. 
Meskupui - Adomui nelega
liai pereiti sieną, pasiekti 
Maskvoje Komunistų Inter
nacionalo Vykdomąjį Komi
tetą, atsiskaityti LKP Cen
tro Komiteto vardu už par
tinį veikimą ir suderinti 
partijos taktiką ateičiai. I. 
Meskupas - Adomas garbin
gai atliko partijos pavestą 
uždavinį.

1940 m. kovo mėn. L Mes
kupas-Adomas sugrįžo į 
Lietuvą, Didesnė dalis po
grindinio partijos Centro 
Komiteto narių, jų tarpe ir 
Centro Komiteto pirmasis

sekretorius A. Sniečkus, bu
vo kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose. Tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvo
je išvakarėse I. Meskupui- 
AĮdomui teko pavaduoti pir
mąjį Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto 
sekretorių.

Atėjo birželio mėnuo. Ko
munistų partijos vadovau-, 
jam i, Lietuvos darbo žmo
nės, Tarybų Sąjungos tau
tų padedami, nuvertė bur
žuazijos diktatūrą ir paė* 
mė krašto likimą į savo 
rankas. - »

Būdamas antruoju Lietu
vos KP CK sekretorium, I. 
Meskupas - Adomas veikė 
įvairiose naujo gyvenimo 
statybos srityse: dirbo.par
tinį - organizacinį darbą, 
užsiėmė vadovavimo profe
sinėms sąjungoms klausi
mais, rūpinosi tarybinio 
valstybinio aparato sukūri- - 
mu.

Liepos mėnesį I. Meškų- * 
pas - Adomas buvo išrink
tas Lietuvos Liaudies Sei
mo atstovu, o 1941 m. sau-' 
šio mėn — TSRS Aukščiau
siosios Tarybos deputatu.

Kai hitlerine Vokietija 
klastingai užpuolė mūsų ša
lį, tarybinė liaudis, didvy
riškos Komuniątų partijos 
vadovaujama, pakilo į šven
tąjį išsivaduojamąjį Tėvy
nės karą prieš fašistinius 
grobikus.

Lietuvos Komunistų par
tijos Centro Komitetas pa
vedė L Meskupui-Adomui 
vadovauti pirmajai komuJ 
nistų grupių, turėjusių iš
vykti į hitlerinių grobikų* 
okupuotą Lietuvą.

Rengdamasis vykti į prie
šo užnugarį, I. Meskupas - 
Adomas laiške savo šeimai 

i 1941 m. rugsėjo 27 d. ra
šė: “Mirtis ne kartą jau 
stovėjo man prieš akis, ir 
aš niekad nesusvyravau... 
Jeigu teks atiduoti gyvybę 
už partijos reikalą, už dar- 
bjninkų klasę, aš padarysiu 
tai su pasididžiavimu.” r

1942 metų kovo mėnesį I. 
Meskupo-Adomo vadovau
jamas Lietuvos komunistų^ 
būrys įsteigė stovyklą Bir
žų apskrityje, N. Radviliš
kiu valsčiuje, miške, netoli 
Srfiailių kaimo. Būryje bu
vo senas kovotojas, aktyvui 
1918-1819 metų revoliuci
nių įvykių dalyvis Petras 
Pojarskis ir užsigrūdinę ii-* 
goję kovoje prieš fašistų 
diktatūrą Lietuvoje pogrin
dininkai komunistai Alfon
sas Vildžiūnas, Stanislovas 
Šklėrius, Alteris Kleineris-Č 
Jurgis, Mironas Voitenka, 
iValerionas Mockus, Alek
sandras Jacovskis; čia buvo# 
atsidavęs Lietuvos komjau
nimo veikėjas Izraelis Ici- 
kovičius - Richardas ir jau
nas, neseniai atėjęs į parti
jos gretas, komunistas Jo-'* 
nas Kanopa. Čia, miške, jie 
buvo fašistinės policijos 
gaujos užpulti. Apsupti iš1 
visų pusių, partizanai nar
siai kovojo. Tačiau jėgos 
buvo nelygios. Narsių ko
munistų būrys su Lietuvos 
KP CK sekretorium I. Mes- 
kupu - Adomu priešakyje 
1942 m. kovo 13 d. didvy
riškai žuvo atvirose grum
tynėse su fašistais.

Tvirtas ir pasiryžęs, išti
kimas, nepajudinamai tikįs ; 
darbo žmonių pergale, nar-* 
sus kovoje ir kartu giliai r 
draugiškas bei • j a u t r u s : 
draugų atžvilgiu I. Meškų- J 
pas-Adomas paliko savo ko > « 
vos draugų tarpe neišdildo- 
mą atsiminimą. ■

. . ■ - jll. •
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G. ZIMANAS

2,000 kilometru po Austriją
(Tąsa)

Tai nėra tušti žodžiai. Kapitalistinė 
kooperacija Austrijoje jau yra pavariu
si nuo žemės beveik visus smulkius val
stiečius, kurių čia beveik nėra. Tačiau 
ir stambesnis valstietis iš esmės tėra 
banko nuomininkas, kuris bankui tedir
ba. Dirba labai sunkiai už palyginti ne
didelį atlyginimą.

Kooperacija kapitalistinėmis sąlygo- 
,mis gali palengvinti valstiečio kovą, bet 
ji nepajėgia užtikrinti valstiečiui nei ge
rovės, nei tikro rytojaus, nei galimumo 

* išsivaduoti iš finansinių ryklių vergo
vės.

GAMYKLOSE BESILANKANT 
r . ’■

Viena iš pirmųjų įmonių, su kuria 
mums teko susipažinti Austrijoje, buvo 
.Elino gamykla Vaico mieste. Su jos di
rektorium inž. štrokreiteriu jau buvome 
susipažinę dieną prieš tai per priėmimą, 
kurį mums surengė Graco mieste Štirijos 
vyriausybė ir Prekybos rūmai.

Gaminiai su Elino marke plačiai pa
sklidę po visą pasaulį. Įmonėje dirba a- 
pie 6,000 žmonių, bet pati jinai atrodo 
labai kukliai. Vaico miestas yra nedide
lis, jame nemaža vienaaukščių namų, ir 
įmonės kontora, pro kurią patenkama į 
gamyklą, yra toks pat nedidelis namu
kas.

Kaip visuomet, išlipę iŠ autobuso, žy
giavome su savo foto aparatais į gamyk
lą. Tačiau prie įėjimo mus sustabdė 
Šveicorius:

— Labai prašau gerbiamus svečius pa
likti fotoaparatus.

— Mūsų firma, — paiškino direkto
rius, — yra susijusi su kitomis užsienio 
firmomis ir yra prisiėmusi atitinkamus 
įsipareigojimus. Nieko negaliu padaryti.

Tik praėję pro kontoros vestibiulį, 
mes patekome į gražų kiemą. Takai iš- 
jbetonuoti, o šalikelės visur apsodintos 
medžiais, gražioje vejoje —- puikūs gė
lynai, prie jų .suoliukai,, ai tanelės. Nie
kur jokio gelžgalio.

Po Elino įmonės mes aplankėme dar 
nemaža fabrikų. Būdami Lince, aplan
kėme stambiausią Austrijoje metalurgi- 
nį kombinatą — Festo gamyklą. Jeigu 
i§ viso Austrijoje pagaminama 1.8 mil. 
tonų plieno, tai vien šis kombinatas 
duoda 1.2 mil. tonų. Lankėmės motorve- 
žių gamykloje Jenbačhe, tekstilės įmo
nėje Feslau mieste. Ne visur, žinoma, 
kiemai buvo sutvarkyti vienodai,^ bet 
reikia pripažinti, kad iš viso į švarą ir 

•tvarką Austrijos įmonėse kreipiama 
daug dėmesio.

Šiuos žodžius parašęs, aš, tiesa, prisi- 
<miniau ir kitą vaizdą. Didžiojoje Festo 
gamykloje Lince buvome nustebinti, kai 
kas 20 minučių iš vieno kamino išsiverž
davo milžiniškas rudų dulkių debesis, 
kuris pamažu nusileisdavo į įmonės kie
mą.

— Neiaugi jūsų įmonė negali pasta
tyti dulkių gaudytuvo? — paklausėme 
lydėjusį mus inžinierių.

—- Žinoma, galėtume. Tiesa sakant, jis 
yra, tas gaudytuvas, bet kažkas sugedo, 
reikia tik pataisyti. Tačiau gamybai tai 
netrukdo.

L — O žmonėms?
— Žmonės ypatingai nesiskundžia. 

Tiesa, pastaruoju laiku pradeda triukš- 
oriauti miestas, nes kartais vėjas nune
ša dūmus ir dulkes į miestą.

Šis pasikalbėjimas atskleidžia mūsų 
jau pamirštus kapitalistinės įmonės 
santykius. Žmonėmis rūpinamasi tokioje 
įmonėje tiek, kiek jie “skundžiasi”, ki
taip sakant, tiek, kiek jie sugeba išsiko
voti.

Amžinai bijodami netekti rinkų, kapi
talistiniai įmonininkai dažnai turi paro
dyti nemaža išradingumo, kad pralenktų 
vienas kitą. Kadangi gamybos negalima 
tobulinti be mokslo pagalbos, tai pra
monės įmonės (žinoma, visų pirma tos, 
kurios tai pajėgia) stengiasi turėti savo 
mokslines įstaigas. Kapitalistiniame 
krašte mokslininkas dažnai pasidaro sa
votiškas biznierius, ir jis visai nejaučia 
noro įdiegti gamybon savo išradimus 

, patriotiniais sumetimais.
Antra vertus, sunku iš jo reikalauti, 

kad jis padovanotų savo darbą kokiam 
j^ors įmonininkui, kad tas krautųsi tur
tus iš jo darbo. Todėl mokslininkai, 
mokslo įstaigos stengiasi spausdinti sa
vo darbus, savo išradimus, juos užpaten

tuoti,— ir viskas. O įdiegimas į gamybą? 
Tuo rūpinasi pačios gamyklos.

Štai, pavyzdžiui, lankydamiesi Andri- 
co mašinų gamykloje, pastebėjome, kad 
ten vietoje formavimo smėlio liejykloje 
vartojamas cementas.

— Juk tai brangiau? — paklausėme 
gamyklos darbuotojus.

— Šiek tiek brangiau, — atsakė, — 
bet mes daug ir sutaupome. Visų pirma 
mažiau darbo formuotojams, antra ver
tus, mažiau reikia darbo ir vėliau lieji
niams apdoroti. Susitaupo daug meta
lo ir svarbiausia — daug darbo. Tuo bū
du išlaidos cementui su kaupu grįžta.

— O kas įdiegė šį metodą?
— Tai padarė mūsų mokslinės labo

ratorijos darbuotojai. Iš viso mūsų į- 
monėje dirba 1,200 žmonių, iš kurių 250
— tarnautojai. 11 iš jųį yra moksliniai 
darbuotojai. Laboratorijos priešakyje 
yra docentas. Mūsų laboratorijos vado
vas pastebėjo moksliniame žurnale, kad 
vienoje Vakarų Vokietijos gamykloje 
pradėtas vartoti liejyklose cementas vie
toje formavimo smėlio. Jis pasiūlė įmo
nės vadovybei išmėginti šį metodą. Mė
ginimai buvo atlikti laboratorijoje, o 
mūsų ekonomistai apskaičiavo galimą 
ekonominį efektą. Mūsų laboratorija 
dar pasiūlė kai kuriuos patobulinimus, 
ir šis mėginimas buvo įdiegtas.

— Kiek užtruko visas tas darbas?
— Apie dvi savates.
— Ar gavo jūsų laboratorijos vadovas 

ką nors už šį darbą?
— Nežinau. Mes, tarnautojai, kiekvie

nas gauname algą pagal individualų su
sitarimą. Mes dažnai tobuliname ga
mybą ir gaminius. Jeigu pernai išleidome 
turbiną, tai sekančiais metais mes ją bū
tinai turime kiek pagerinti ir išleist kaip 
naują modelį — tegu su nedideliais pa
keitimais, — bet tik naują. To reikalauja 
rinka, ir jeigu mes neatsižvelgsime į tai, 
mus įveiks konkurentai, kurie tikrai iš
leis naują modelį. Mes turime> konku
ruoti ne tik su Austrijos įmonėmis, bet 
ir su Šveicarijos bei Vokietijos firmomis. 
Privalome ryžtingai ir nuolat kovoti už 
rinką, už klientūrą.

Neblogos yra Austrijos įmonės. Jose 
yra gerų darbininkų, ir sumanių inžinie
rių, ir ilgamečių tradicijų. Tačiau kiek
vienoje įmonėje, kurią tik teko aplankyt, 
vis girdėjome tą patį: nėra rinkų, nėra 
kam parduoti gaminių.

Tuo tarpu visuose oficialiuose pasi-, 
kalbėjimuose mums nuolat sakydavo, 
kad Austrija gyvena dabar ypatingą pa-, 
kilimo laikotarpį, kad ji niekuomet dar 
tokio pakilimo, neturėjusi, kad, esą, Aus
trijoje dabar ypatingai aukšta konjunk
tūra. Ir iš tikrųjų, jeigu pažymėsime 
1937 metų gamybą kaip 100, tai 11955 m. 
rugsėjo mėnesio gamyba sudarė 240.

Socialistinėje • šalyje tai nebūtų per 
daug stebinantis rezultatas, bet kapita
listiniam pasauliui/ kur gamyba ištisoje 
eilėje kraštų tūpčioja viename lygyje, 
tai yra, be abejojimų, neblogas pasieki
mas. Tačiau to pasiekimo negalima per
vertinti.

Oficialiais duomenimis Austrijoje 
1956 metų rudenį buvo daugiau kaip 
65,000 bedarbių, ir šis skaičius nemažė
ja: jis buvo praeitų metų lygyje. Austri
jos ekonomistams taip pat kelia nerimą 

. tai, kad naęionalinio produkto didėji
mas vyksta vis lėtesniais tempais. Jeigu, 
pavyzdžiui, 1955 m. jis padidėjo apie 10 
procentų, tai negalutiniais duomenimis 
1956 metais neviršijo 4 proc.

Dargi pakilimo metu kapitalistinė san
tvarka negali užtikrinti plačios erdvės 
vystytis gamybinėms jėgoms.

ELEKTRINĖ KALNUOSE
— Ar jau matėte Kapruno elektrinę?

— Ar jau buvoti Kaprune?— tokius 
klausimus ne sykį girdėjome, važinėda
mi po Austriją. Austrijoje didžiuoja
masi Kaprunu, ir mes skubėjome nura
minti mūsų draugus, kad Kapruno ne
aplenksime.

Su Kapruno darbuotojais, su šios įe
lektrinęs istorija ir statyba mes susipa
žinome dar ne Kaprune, o Cėl am Ze — 
puošniame kurorte prie didelio gražaus 
ežero, kur nakvojome ir kur mūsų lau
kė stoties darbuotojai — inžinierius Ny- 
veltas su savo bendradarbiais inž. Vobor- 
niku ir inž. Lastovicka.

(Bus daugiau)
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Veiverių apylinkėje
Tam, kas nors kartą bu

vo Lietuvoje, gerai žinomas 
šalia plento Kaunas-Kap- 
sukas (buvusi Marijam
polė) išsidriekęs Kazlų-Rū- 
dos rajono, apylinkės cent
ras—didžiulis kaimas Vei
veriai. Šiuo metu visoje 
apylinkėje priskaičiuojama 
iki vienuolikos tūkstančių 
gyventojų.

Senesnieji' veiveriečiai dar 
nepamiršo tų laikų, kai su
sirgus tekdavo kreiptis į 
šundaktarius, o labiau su
sipratę ir turtingesni turė
davo važiuoti už kelių de
šimčių kilometrų i Mari
jampolę arba į Kauną. Da
bar tie laikai toli praeityje. 
Apylinkės centre yra ambu
latorija, yra ir ligoninė, ko 
nebuvo ne tik prieš karą,, 
bet ir' pirmaisiais pokario 
metais. Pažiūrėkime, kaip 
visa tai vystėsi, nes šios 
apylinkės medicininio ap
tarnavimo gerėjimo ir iš
siplėtimo pavyzdžiai ryš
kiausiai liudija apie tai, 
kad kartais ir vieno žmo
gaus energija ir iniciatyva 
gali labai daug nuveikti.

Prisiminkime pirmuosius 
pokarinius metus. Šioje 
apylinkėje tebuvo menkutė 
ambulatorija ir vos vienas 
felčeris. Trūko gydytojų. 
Bet Lietuvos aukšto s i o s e 
mokyklose -jau juokėsi ne
maža specialistų. Ir štai 
buvusio .neturtingo valstie
čio, dabar kolūkiečio sūnus 
Antanas Urbanavičius, vos 
gavęs gydytojo diplomą, pa-
skiriamas darbui i Veiveriu 
kaimą. Nebuvo pradžioje 
Antanui pasitikėjimo, o ir 
jis pats neturėjo jokios 
praktikos. Nelabai noriai 
ėjo gyventojai ieškoti medi
cininės pagalbos pas jauną, 
jiems nepažįstamą gydyto
ją. Bet geri norai ir pasi
ryžimas, kaip sako patarlė, 
ir kalnus nuverčia. Jaunas 
gydytojas stengėsi, negailė
jo jėgų, ir netrukus pasi
keitė žmonių nuomonės. 
Pas gydytoją Urbanavičių 
pradėjo lankytis pacientai, 
ėmė vis labiau ir labiau 
naudotis jo patarimais. Tik 
vėl bėda: nėra kur gydytis. 
Reikia gult ..ligoninėn — va
žiuok į dičlelį miestą.

' Čia ir gimė gydytojui 
Antanui mintis įkurti apy
linkėje ligoninę. Tuo reika
lu jis kreipėsi į rajono, pas
kui į respublikos vadovybę. 
Iš esmės visi pritarė geram 
gydytojo sumanymui, bet 
buvo ir kitokių nuomonių. 
O kur gausi patalpas?.. Gy
dytojas Urbanavičius nu
matė ir tą trūkumą. Nau
jo namo taip greit nepasta
tysi, bet kodėl nepanaudoti 
jau esamų, bet ne tam tiks
lui užimamų patalpų? Jis 
vietos organams nurodė 
gražų dviejų aukštų name
lį, kurį laikė užėmę vos ke
li milicininkai. JReikią tik 
juos iškelti kitur ir bus 
puikiausios • patalpos ligoni
nei. Iš pradžių milicija 
nenorėjo sutikti, bet paskui, 
parėmus vietos vykdoma
jam komitetui, apleido tuos 
namus, išsikraustydami į 
kitas, mažesnės svarbos pa
talpas. Taip ir buvo įkur
ta ligoninė.

Dabar veiveriečiams ne
laimes atveju nebereikia 
važinėti už kelių dešimčių 
kilometru — visos, reikalin- 
gos sveikatos atstatymui, 
priemonės yra čia pat. Da
bartiniu metu ligoninėje 
yra du skyriai — vidaus ir 
akušerinis.' ‘ Iš medicininio 
personalo be gydytojo Ur
banavičiaus, ligonius aptar
nauja dar felčeris, akušerė,

trys medicinos seserys ir 
dvi sanitarės.

Netoli ligoninės veikia 
ambulatorija, kurią kasdien 
aplanko nuo 20 iki 30 lan
kytojų.! Ligoninėje ir am
bulatorijoje gydomiems li
goniams aptarnauti naudo
jama .moderniška aparatū
ra. Čia ne tik soliuksai, 
kvarcai, diatermijos bei 
galvanizacijos aparatai, bet 
taip pat ir rentgenas, šalia 
ambulatorijos yra vaistinė, 
kurioje galima gauti nusi
pirkti įvairių vaistų. Ka
da jūs girdėjote, kad Lietu
vos kaime dėtųsi tokie da
lykai?

Apylinkės gyventojai la
bai patenkinti savo gydyto
ju Antanu Urbanavičium ir 
gydymo tvarka.

—Kas matė, kad gydyto
jas pats, nekviečiamas lan
kytųsi pas ligonį tol, kol tas 
visiškai pasveiksta. Ir dar 
už tai nė rublio nepaima. 
Nereikia mokėti nė už ap
žiūrėjimą ambulatorij oje, 
nė už gydymą ligoninėje,— 
pasakoja senas veįverietis 
Kazys Vyšniauskas, kuris 
yra vienas iš čia gyvenusių 
ir tada, kai viso to nebuvo.

Veiverių kaimo medicinos 
personalas visą laiką kovo
jo prieš mirtingumo atsiti
kimu sumažinimą. Ir štai 
per paskutiniuosius dešimtį 
metų Veiveriuose nemirė nė 
viena gimdyvė, o nuo per
eitų metų ligoninėje nenu
mirė nė vienas naujagimis. 
Vienuolika tūkstančių apy

ji

linkės gyventojų turi pati
kimą savo sveikatos ir lai
mės sargą. /.

J. Chlivickas

PAUKŠČIŲ “FABRIKAS”
Atsargiai,' prieš kiekvieną 

nelygumą kelyje sulėtinant 
greitį, aplenkiant didesnius 
duburius, važiuojama į inku- 
batorinę stoitį. Kiekvienas pe
rinimui skirtas kiaušinis visų 
pirma, turi būti visiškai svei
kas. Vyr. zootechnikė O. Grin
kevičienė, priėmėjos T. Sidels- 
kytė ir V. Jurgaitytė patikri
na, ar kiaušiniai atitinka ir ki
tas griežtas taisykles. Jeigu 
tik jie senesni, negu 5 dienų, 
sveria mažiau kaip 50 gramą, 
lukštas nešvarus arba plautas 
— kiaušiniai nepriimami, nes 
perinimui netinka. Tenka vež
tis atgal.

Inkųbatofiniame ceche, su
rūšiavus ir atrinkus netinka
mus, kiaušiniai po 150—155 
sudedami į sjbeciales dėžes. 
Jas cecho vedėja O. Petrulytė 
drauge su E. Bogaite, G. Ti- 
minskaitė ir kt. įdeda į inku
batorių.

Tris savaites kiaušiniai iš
būna perinimo aparate. Vie
nu metu jame vystosi 39 tūks
tančiai gyvybių. Inkubatoriu
je palaikoma pastovi 37,5 
laipsnio temperatūra, šilumos 
sumažėjimas ar padidėjimas 
stabdo gemalo vystymąsi, o 
kartais ir visiškai jį nutraukia. 
Temperatūrai nukrypus, tuoj 
pat apie tai signalizuoja kont
rolinė lemputė. Budintis me
chanikas sureguliuoja šildymo 
prietaisus, ir lemputė užgęsta. 
Kas dvi valandas dėžės su 
kiaušiniais automatiškai pasu
kamos. Lygiai šyla visos kiau
šinio pusės.

Praėjus 21 dienai, silpnas 
cypsėjimas praneša, kad iš

lukšto išsirita pirmieji viščiu
kai. Po kelių valandų jau keli 
tūkstančiai baltapūkių cypsi 
visuose inkubatoriaus kam
puose.

Šiaulių, pakraštyje esantis’ 
paukščių “fabrikas’’ pradėjo 
naują perinimo sezoną. Inku- 
batorinė stotis šiemet išperins 
137 tūkstančius viščiukų, 10 
tūkstančių žąsiukų ir tūkstan
tį ančiukų.

D. Mirosinas

Rosenbergų nužudymas 
bus paminėtas

Morton SobelI komitetas 
praneša, kad yra ruošiamas 
Juliaus ir Ethelės Rosenbergų 
elektros kėdėje sudeginimo 
minėjimas sekmadienį, birže* 
lio 2.3„ kaip 1 vai. po pietų, 
prie jų kapo, Well wood Ce- 
metary, Pinelawn, L. I. Ro- 
senbergai buvo- nužudyti 1953 
m. birželio 19 d.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
/Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisve ir 
šviesesni gyvenimą darbo, 
žmonijai.

Knyga I# 804 puslapių
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

BROCKTON-MONTELLO, MASS.
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Iš Anksto Pasiruoškite Didžiajai Iškilmei

Laisvės
Piknikas

Įvyks Sekmadienį
Liepos 4 July

Piknikas Bus 
Lietuvių Tautiško 
Namo Parke

Šokiams Gros 
Art Mason’s 
Orchestra

Rengia Massachusetts lietuvių organi
zacijos. Pelnas nuo šio pikniko eis pa
ramai dienraščio Laisvės. Tad visi 
apšvietą branginantieji privalo būti

Prasidės 1-ą valandą dieną ir tęsis iki 
vėlumos. Čia bus svečių iš visos Ame
rikos. Pasimatykite su jais ir kartu 
pasilinksminkite tyrame ore prie ža
vios muzikos ir skanių užkandžių.

Winter St .ir Keswick Rd., Montello, 
Mass. Tai gražus pušynas, čia būda
mi prisiminsite savo senosios tėvynės 
Palangą. O gražios Liaudies dainos su
teiks jums tikrą Lietuvos atmosferą.

Parkas atsidarys 11 vai. ryto, pikni
kas tęsis iki 11 vai. vakaro. Visą po
pietį orchestras gros šokiams lietuviš
kus ir amerikoniškus kavalkus. Atsi- 
vėdinimui šalti gėrimai.

Garsioji South Bostono Vyrų Grupe
VADOVAUJAMA STASIO PAUROS DUOS GRAŽIĄ DAINŲ PROGRAMĄ

Kviečiame visus iš visos Amerikos atsilankyti, nes tą savaitę fabrikai nie
kur nėdirba, yra laiko ir iš toli atvažiuoti į taip gražų pasilinksminimą ir 
taip prakilniam tikslui.

Rengėjai
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WORCESTER, MASS
Birželio 4 d. įvyko Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų mėnesinis su
sirinkimas. šiame susirinkime 
valdyba ir įvairios biznio ko
misijos davė raportus iš perei
to mėnesio veiklos. Abelnai 
žiūrint, biznis turėtų būt šiek 
tiek geresnis - pelningesnis, 
palyginus įeigas. 

* • *
Gegužės 30 d. Olympia par

ko atidarymas pavyko gerai. 
Buvo daug žmonių, vietinių ir 
iš apylinkės. Buvo garsinta, 
kad bus programa. Orkestras 
gerai grojo ir duetas, J. Saba
liauskas ir Ona Dirvelienė, 
gražiai sudainavo, už tai gavo 
nemažai aplodismentų.

Reikia pasakyti bei duoti 
didelis ačiū mūsų geroms gas- 
padinėms už pagaminimą gar
džių valgių ir darbininkams 
už gerą patarnavimą.

Akivaizdoj aplinkybių, ko
kias Olympia parkas šiuom 
tarpu gerai pergyvena, pasiro
dė, kad D. Jusius ir J. Raulu- 
šąitis, Olympia parko gaspa- 
doriai, gerai pasidarbavo. Pel
nas, palyginus su įeigomis, 
geras. Linkiu gerų pasekmių 
naujiems gaspadoriams!

L.S.D. draugijos narys. Mirė 
gegužės 23 d., o tapo palaido
tas 27 d., Notre Dame kapuo
se.

Velionis paliko dideliame 
liūdesy žmoną Domicėlę, du 
sūnus, Frank J. ir Peter J. 
Beliūnus, ir du anūkus. L.S.D. 
draugija suteikė paskutinį pa
tarnavimą — gražių gėlių vai
niką ir grabnešius, taip pat 
pareiškia nuoširdžios užuojau
tos šeimai, giminėms ir drau
gams. O tau, drauge, lai bū
na lengva šios šalies žemė! 

• • ♦ ♦ ♦
Suvažiavę į Olympia parką 

svečiai gėrėjosi parko gražu
mu ■— jaunais ir senesniais 
gražiai augančiais medeliais, 
bet gal būt labai mažai kas 
pastebėjo, kad tų gražių me
delių auklėtojas, gal būt pir
ui, kartą nedalyvavo 
parko atidaryme. Tai
gas Pranas Gudavičia. Guda- 
vičia serga jau nuo pereitų, 
metų. Linkiu draugui greit 
pasveikti ir vėl pasidžiaugt 
savo rankų gražiais i darbais 
Olympia parke.

Sekantis L.S.D. 
mas įvyks liepos 
vai. Vakare.

šiame 
d ra ii-

su si rink i-
2 d., 7:30

I

i

Mirė Frank D. Bcliūnas,

Lawrence. Mass
IJ^D ir LDS apskričių pikni

kas, įvykęs birželio 9 dieną, 
buvo pilnai pavykęs. Jau 10 
vai. ryto svečiai pradėjo rink
tis iš tolesnių kolonijų. Apie 
2 vai. jau buvo pilnas Maple 
parkas publikos. žmonės 
džiaugėsi gamtos grožiu, šne
kučiavosi, diskusavo.

5 vai. prasidėjo programa, 
kuriai pirmininkavo S. Pen- 
kauskas. Publikoje užviešpa
tavo tyla. Pirmininkas pakvie
tė duetistus J. Sabaliauską ir 
Oną Dirvelienę dainuoti. Pia
nu jiems akompanavo Helen 
Janulytė-Smith, gi Jonas Dir- 
velis prisidėjo su smuiku. Dai
nininkai sudainavo labai ge
rai ; ’ publikos aplodismentų 
verčiami, net keletą kartų tu
rėjo dainuoti ekstra dainų.

J. Sabaliauskui ir Onai Dir- 
velienei priklauso didelis nuo
pelnas už gerai išsilavinimą 
dainuoti. Kurios kolonijos 
juos pakvies pas save dainuo
ti, neapsiriks. , *

Prie pikniko sėkmingesnių 
padarymo gražiai prisidėjo 
montellietės M. Gutauskiene, 
K. čereškienė, A. Kalvelienė 
ir draugė Kukeniene. Jos do
vanojo sūrių, pyrago ir karš
tesnio gėrimo ir visa tai pa
čios paleido publikoje.

Taipgi prie to darbo gerai 
pasidarbavo ir mūsų vietinės 
jaunuolės, M. Malvidaitė. ir 
Key. Iš vyrų gerai padirbėjo 
J. M. Lukas, V. Vilkauskas.

Lowellio moterys, U. Dau
girdienė dovanojo dzūkišką 
grikinę bapką, o M. Chuladie- 
nė — puikų keiksą.

Tikrai sakant, buvo sėkmin
gas piknikas,

Lawrenco moterys turėjo 
gerai padirbėti kaip gaspadi- 
nės, nuo pat ryto dirbdamos 
iki vėlaus vakaro: E. Krali- 
kauskiene, S. Penkauskiene, 
A. Chuladienė, J. Zinkienė. O 
prie kitų darbų atlikimo gerai 
darbavosi L. šupetrienė, F. 
Kodienė, M. Milvidienė.

• Didelė garbė moterims 
tokį pasidarbavimą!

už

. Mirė žymus gydytojas, aus
trą kilmės, Dr. Arthur A. 
Grant. Tai buvo jau senyvo 
amžiaus žmogus, 1939 metais 
atvykęs į šią šalį kaip kovoto
jas prieš fašizmą. Austrijoje, 
siautėjant nacizmui, jis buvo 
patalpintas į koncentracijos 
stovyklą. Atvyko Amerikon 
su žmona ir 2 sūnumis; pasi
mokęs, gavęs gydytojo leidi
mą New Yorke, tuomet atvy
ko j Lawrencu ir Čia gyveno 
iki mirties.

Rep.

išeis

Atidai Lawrenciaus lietu
viams: žinokite, kad liepos 4 
d. iš mūsų miesto veš į pikniką 
(Montello, Mass.) busas. Kai
na į abu galus $2, vadinasi, 
nebrangi. Kurie norėsite vyk
ti tan didžiuliu piknikan, 
kreipkitės pas komisiją: Ign.. 
Chuladą arba J. šupetrį. Taip
gi kartu važiuos ir kai kurie 
Haverhill i o žmonės.

Iš Lavvrencaus busas
10 v. ryto nuo L. P. Klubo sa
lės, 41 Berkley St.

Nesivėluokite, pasimokėki- 
te iš anksto, kad turėtumėte 
užtikrintą buse vietą.

S. Pęnkęuskas 
i t

Rochester, N. Y.
Birželio 8-tą įvyko Laisvės 

naudai pažmonys, kurį rengė 
moterų iš vyrų LLD kuopos. 
Parengimas pavyko labai ge
rai. Nors svečių ir viešnių ne
buvo skaitlingai, bet atsilan
kiusieji labai buvo malonūs ir 
draugiški ir visi aukavo kiek 
galėdami. --A-

Labai visiem, ačiū. Pasirodo, 
kad Rochesteriečiai dar gy
vuoja.

Draugė V. Bullienė aukavo 
velionio Bullio nupieštą pa
veikslą. Buvo išleistas, davė 
pelno 15 dol. O kai paveikslas 
teko Bullienės dukrai Onai : I
Koch, ji paveikslą pardavė 
Julei Kontenienei už 5 dol., 
tai viso už paveikslą pelnas 
20 dol. Bullienė $10 paskyrė 
Laisvės fondui ir $10 Vilnies 
Fondui. F. Kontenis dar pridė
jo Vilniai $2, viso Vilniai pa
siųsta $12; Laisvei $268.00

Draugė Ona Gendrėnienė 
dovanojo sūrį,buvo išleistas, 
davė pelno 3 dol. Jį išleisti pa
sidarbavo A. Usevičienė ir K. 
Žemaitienė. ;

Maistą dovanojo L. Bekis, V. 
Bullienė, G. Labeikienė, A. 
Usevičienė, H. Stančikienė, D\ 
Valtienė, N. Baltakieiiė. šie 
draugai vyrai dovanojo po $1 
gėrimams: F 
Malinauskas, 
R. Barauskas, 
Milčius.

Virėjomis buvo V. Bullienė, 
G. Labeikienė, S. Palapienė, 
L. Bekis. Prie stalų pagelbėjo 
A. Usevičienė. J. Labeika dir
bo už baro. J. Vaitas ir M. 
Vaidila dirbo visokius darbus. 
D. Valtienėi ir P. Malinauskas 
rinko aukas ir už valgius pi
nigus. K. že'maitienė pagelbė
jo prie tikietų ir virtuvėj ir iš
vežiojo namo po visam baliui.

Visiems dirbusiems, auka
vusiems ir atsilankiusiems di
delis ačiū.

Labai gaila, kad draugas J. 
Totorius negalėjo būti paren
gime, nes jis dar vis nelabai 
sveikas, širdies nesveikata ka-

Kontenas, P, 
J. Stančikas, 
J. Vaitas, A.

New¥)rto^š^2lnios
Po miestą pasidairius

Apie 148,000 miestavų dar? 
bininkų, subvių - busų operuo- 
tojų netrukus bus po social se
curity įstatymu, kaip ir kiti 
darbininkai. Miestas už tuos 
darbininkus turės federalei 
valdžiai sumokėti apie 15 mi
lijonų dolerių.

John Ygelsias rastas savo 
apartmente mirtinai persišo
vęs. Policija teigia, kad jis 
nusižudė.

15 metų jaunuolis Knut 
Sword, susikivirčinęs su moti
na, peiliu, ją smarkiai subadė 
ir paskui nuėjęs Į policijos 
stotį pasisakė tai padalęs.

Sprausminio (jet) karinio 
orlaivio vairuotojas L. J. Kray 
užsimušė, kai jo vairuojamas 
orlaivis nukrito prie Floyd 
Bennett Field.

Tymsterių unijos vice pre
zidentas Thomas L. Hickey, 
veikiąs šio, miesto apylinkėje, 
pasiskelbė kandidatu j unijos 
prezidentus. Jis manąs tą vie
tą, laimėti, kuomet dabartinis

HELP WANTED MALE

Sveturginiiij Gynimo komitetas 
ves kovę prieš uždraudimą veikti

šią savaitę Sveturgimių gy
nimo komitetas per valstijos 
Aukščiausią teismą bandys at
mesti uždraudimą - indžionk- 
šiną, kurį jam uždėjo per teis- 
m i n e s įstaigas generalinis 
N. Y. prokuroras Lefkowitz.

Komitetui uždrausta skirti 
fondus, pirkti pašto ženklus, 
mimeografuoti, spausdinti, at
mokėti skolas ir t.t. — kitais 
žodžiais sulaikytas visas rašti
nis veikimas.

Komitetas tuoj laikė spau
dos konferenciją advokatų 
Freeman ir Agrin raštinėse. 
Konferencijoje dalyvavo ko
miteto sekretorius Greenas ir 
garbės pirmininkė profesorė 
Louise Pettibone Smith.

Greenas sakė spaudos at
stovams, kad draudimo aktas

prieš komitetą atėjo kaip tik 
tuo laiku, kai Washingtone 
Aukščiausias teismas išnešė 
kelis sprendimus, kurie nau
dingi persekiojamiems pažan
giems sveturgimiams. Atrodo, 
sakė Greenas, kad reakcija 
nori kaip ir kontr-atakuoti, 
sulaikyti vaisingą komiteto 
veiksmą.

Green ir visas komitetas ti
kisi, kad kovoje už savo teisę 
ir toliau apginti persekioja
mus sveturgimius komitetas 
gaus daug moralinės paramos 
iš liberalinių ir visų laisvę m y-, 
linčių žmonių šioje šalyje.

Greenas sakė, kad gen. pro
kuroras nori išgauti iš komi
teto sąrašus tų, kurie jam au
kojo, bet tas nebus padaryta, 
sakė jis.

Visi taškaregiai buvo 
išklausyti - nepaisant 
senatoriaus Eastlando

Vyrų—15. Parduoti ice-cream. 3 
Amžius nedaro skirtumo. Taipgi , 
kolegijos bernai. $10 iki $15 į die. 
ną. Karštesnės dienos, geresnis už
darbis. Apie 6 mėn. darbas. Mes 
duodame įrankius. Patyrimas ne- ' 
reikalingas. 426 W. 46th St., N. Y. Vf 
t

(112418)

MISC. ADS

Siuvėjai paminėjo unijos vadovo 
Dubinškio ir ILGWU sukaktuves

Praeitos savaitės ketvirta
dienį apie 200,000 New Yorko 
siuvėjų, kurie priklauso prie

' i ; Iprezidentas Dave Beck bus. iš Į International Ladies GaiTnent 
Workers Union, vidudienį pa
dėjo darbą ir negrįžo dirbt 

vietiniai popiet. Priežastis: buvo mini- 
pasisako nia unijos prezidento 

prieš prezidentą Becką, kurisįbinsko prezidentavimo 
nelegaliai, saūvaliai naudojo- tų sukaktis, taipgi 25 
si unijos iždu, kaip kad tas iž- unijinės pažangos.
das būtų jo nuosavybė.

tos vietos išstumtas.

Tymsterių unijos 
lokalai daugumoje

Buvo nepaprastai

D. Du-
25 me

ni eta i

karšta

VII MAUS UNIVERSITETO
BIBLIOTEKOJE

Mass valstijos seimelis išlei
do gerą bilių štreikieriams. 
Streikuojantieji darbininkai 
galės gauti nedarbo pašalpą. 
Iki šiol to nebuvo.

Plačius tarptautinius ry-j. VVU mokslinėje bibliote- 
šius užpiezgė Vilniaus ko j e esančiais turtingais 
Valstybinis Kapsuko vardo- fondais domisi ne tik Lietu- 
universitetas. Šiuo metu vos ir kitų broliškų tarybi- 
universiteto biblioteka pa- nių respublikų 
laiko nuolatinius santykius kai, bet ir 
su 88 bibliotekomis ir moks
lo įstaigomis iš 22 šalių, ta
me tarpe Lenkijos, Rumu
nijos, Vokietijos Demokra
tinės Respublikos, Čekoslo
vakijos, Jugoslavijos, Ang
lijos, Belgijos, Olandijos, 
Danijos, Irano, Italijos, 
Brazilijos, Indijos, JAV., 
Švedijos, Šveicarijos, Suo
mijos, Prancūzijos. Nese
niai pradėta keistis knygo
mis su Amerikos kongreso 
biblioteka, su JAV Harvar
do universitetu, su Kopen
hagos universitetu ir t. t. 
Nemaža literatūros iš įvai
rių šalių atsiunčiama uni
versiteto observat o r i j a i. 
Vien tik per paskutinę sa
vaitę ji gavo mokslo veika
lu ir informacinės medžia- 
,gos iš Danijos geofizikos in
stituto, Kalifornijos uni
versiteto astronomijos ka
tedros, Kanados astrofizi
kos observatorijos, Buda
pešto observatorijos, Grin- 
vičiaus observatorijos... !

VVU mokslinė biblioteka 
siunčia universiteto veika
lus daugeliui užsienio šalių 
mokslo įstaigų ir bibliotekų. 
Ypač glaudžius ryšius bib
lioteka užmezgė su Varšu
vos ir Lodzės universitetais, 
su Lenkijos mokslų akade
mijos biblioteka ir zoologi
jos institutu. Daug litera
tūros Vilniaus Valstybinis 
universitetas gauna iš Ru
munijos mokslų akademi
jos.

muoja.
Sunkiai susirgo jaunoji Val- 

tienė, turėjo operaciją. Labai 
gaila jos, nes ji visada lanky
davo mūs parengimus.

Serga draugė V. Shurkienė.
Visiems linkime greitai pa

sveikti.
L. Bekis 

(Fondui aukavusią sąrašas 
tilpt vajaus skyriuje. —Red.)

moksli nin- 
ūžsienio šalių 

mokslo įstaigos bei moksli
ninkai. Neseniai į bibliote
ką'kreipėsi Ženevoje esan
tis Volterio muziejus, kuris 
sužinojo, kad mūsų rank
raščių fonduose yra didžio
jo prancūzų mąstytojo Vol
terio laiškų. I Muziejaus va
dovybė prašė nufotografuo
ti šių laiškų! kopijas, kurios 
reikalingos 
rio raštų le

Vilniaus Valstybinio uni
versiteto mokslinėje biblio
tekoje yra lenkų istoriko de
mokrato Joachimo Lelevelio 
rankraščių. [Pastaruoju me
tu šiuos dokumentus nagri
nėja kai kuyie lenkų moks
lininkai — prof. M. Sereis- 
kis iš Lodzėį, dr. Chleb-Ko- 
šanska iš Varšuvos ir kiti. 
Filomatų archyvą tyrė Len
kijos moksltį akade m i j o s 
bendradarbi 
čius.

VVU mokslinė biblioteka 
savo gausiais knygų fon
dais, įdomiomis ekspozicijo
mis, taip pat savo architek
tūros paminklais patraukia 
daug užsienio turistų. Pa* 
staruoju metu biblioteką 
aplankė ekskursijos iš Ki
nijos, Lenkijos, Čekoslova
kijos, Urugvajaus ir kitų 
šalių. Atskirų turistų bu
vo iš Švedijos, Anglijos, Btl- 
gijos, Italijos. Turistai iš 
Lenkijos visų pirma aplan
ko' prie bibliotekos įsteigtą 
memorialinį Adomo Micke
vičiaus muziejų.

Plėsdamas tarptautinius 
ryšius, Vilniaus Valstybinis 
universitetas įneša savo pa
jėgiamą indėlį užmezgant 
draugiškus santykius tarp 
tarybinės liaudies ir užsie- 
niO‘ šalių tautų, didinant 
tarptautinį kultūrinį pasi
keitimą.

V. Vladimirovas, 
mokslinės bibliotekos 

. direktorius

naujam Volte- 
idiniui.

V. Voitkevi-

ttfMNM*

Di- 
dauguma nuvažiavo 

Bet apie 15,000 susi- 
i Madison Square Gar- 
kad masiniame mitinge

diena ir siuvėjai buvo1 gan pa
tenkinti išlikti iš darbo, 
d žiu 1 ė 
namo.
rinko 
dena,
paminėti tas sukaktuves.

Pažangūs siuvėjai į mitingą 
vyko su maišytomis nuotaiko
mis. Iš vienos pusės žinoma, 
kad ILGWU po Dubinškio 
vadovybe padarė nemažai pa
žangos, bet iš kitos pusės žino
ta, kad mitinge bus ir nema
žai anti-komunisitinio kiršini- 
rno, — ko ir buvo.

Mitingas buvo prirengtas, 
galima sakyti, labai dideliu 
mastu. Kalbėjo tokie žymūs 
asmenys, kaip Eleanor Roose
velt, AFL-CIO prezidentas 
Meany, majoras* Wagneris ir 
kiti. Visi reiškė anti-komunis- 
tines mintis, bet toms mintims 
pratarimas publikoje buvo 
menkas — plota mandagiai ir 
skystai. Bet griausmingi ploji
mai sutiko Meany pareiškimą, 
kad AFL-CIO planuoja paša
linti > gengsterinius ir raketiė- 
linius elementus 
tokios didelės
Taipgi smarkiai plota, kai se
nukas teisėjas J. Panken pasi
sakė už atominiai|- vandenili
nių ginklų, uždraudimą.*Beje, 
Rankenas, ‘kuris savo jaunys
tėje buvo socialistas, į susirin
kusius siuvėjus atsikreipė su 
“Draugai!” Tas iššaukė 
garsius plojimus.

Pats Dubinskis bandė 
duoti, kad visas mitingas
jo garbei, o unijos, bet buvo 
aišku, kad jis 
prieš jo asmens tokį didęlį 
garbinimą. Buvo ir meniška 
programa, kurios didžiausią 
dalį sudarė pačios unijos cho
ras.

Dubinskis yra sveturgimis, 
atvykęs kaip jaunuolis Ame
rikon iš Rusijos.

Kelios dienos po to, kaip 
oficiališkai įesisteigė pasto
vus Socialistinės vienybės fo
rumas, rasistinis Mississippi 
senatorius Eastlandas, kuris 
vadovauja senatiniam saugu
mo sub-komitetui, pradėjo ak? 
ei ją prieš tą forumą, stengda
masis tyrinėjimais ir kamanti
nėjimais jam suduoti smūgį.

Bet forumas gyvuoja ir tas 
aiškiai pasirodė karštą tvan
kią praeitos savaitės naktį, 
kuomet apie 600 susirinko į 
Community Church patalpas, 
kad išklausyti pirmas to foru
mo diskusijas.

Pažymėtina, kad didžiausią 
dalį susirinkusių sudarė jau
nimas, nors dabar madinga sa
kyti, kad jaunuoliai yra visai 
atsitolinę nuo kairaus judėji
mo.

Forumo dalyvių kalbos, 
kaip tai profesoriaus Barr ir 
redaktorės Dorothy Day, buvo 
įdomios, bet Įdomiausia foru
mo dalis buvo, kai publikos 
nariai pradėjo šauti klausimus 
į ant platformos sėdinčius, o 
ten buvo visokiausio nusistaty
mo žmonių: komunistai Bam
bergas ir Wilkersonas, orto
doksinis, tročkistas Dobbs, ki
tos rūšies tročkistas Cochran, 
eks-komunistas Starobinas, vi
sokie kairūs socialistai, paci
fistai ir t.t.

Daugiausia 
komunistams 
ir vienu metu

klausimų duota 
ir trockistams, 
atrodė, kad vi

sas forumas yra kaip ir disku
sijų platforma tarp tų dviejų 
grupių, bet pirmininkas Muš
te, religinis pacifistas ir utopi
nis socialistas, pastabomis su
gebėjo forumą praplatinti.

Prie forumo buvo dalinami 
lapeliai, kurie sakė:

“Visi taškaregiai bus iš
klausyti — nepaisant senato
riaus Eastlando”. •

is visų unijų, 
jos nebūtų.

Matusovas uždarytas 
kalėjime

Harwey Matusovas, buvęs 
FBI šnipas,; yėliau prisipaži
nęs, kąri, jis neteisingai liudijo 
prieš; komunistus ir kitus . kal
niečius, dabar už tai uždary
tas kalėjimam

gan

mi
ne

neturi daug

James W, Ford turėjo rimtą 
vidurių operaciją

James W. Fordas, vienas 
įžymiausių Amerikos komunis
tų, darbininką ir negrų liau
dies vadų, kuris kadaise kan
didatavo į vice-prczidentus 
(kai Fosteris buvo prezidenti
niu kandidatu) perėjo rimtą 
vidurių operaciją. Buvo ban
dyta pašalinti rimtą chronišką 
ligą. Fordas dabar randasi 
Beth Israel ligoninėje.

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trunipa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga iš 830 puslapių 

Kaina tik $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

PIKNIKAS GERAM 
TIKSLUI

Sekmadienį, birželio 23-čią, 
ruošiamas didžiulis piknikas 
sveturgimių gynimo reika
lams. Piknikas įvyks Camp 
Midvale, Wanaquq, N. J. Norį 
j pikniką važiuoti galės už $L 
nuvažiuoti busu ir grįžti.

Kor.

ir

Lietuvių Kalbos 
Žodynas

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

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

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

Paraše R. Mizara
Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje: apie neti
kėtą jo. pralobimą, pagaliau 

- grįžimą į Lietuvą, ten įsivėli
mą į klastingos meilės pink
les ir baigimą gyvenimo tra
giška mirtimi.

Knyga iš 870 puslapių 
Kaina $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė, 

Richmond Hill 19, N. Y.

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)t

BUSINESS OPPORTUNITIES

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

Tel. UL. 9-2565
(113419) ♦

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

I

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

I

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

(116-118)

STATIONARY—LUNCHEONETTE 
naujas frontas, prieš mokyklų, pil
nai aprūpintas tavoru, 3 rūmai gy
venimui, E. N. Y. sekcijoje. Daug 
žmonių ir didelis trafikas. Liga 
verčia parduoti. Maišyti klientai. 
Puikus pirkinys. Ratner, 2768 Pit
kin Ave., Brooklyn, N. Y. AP. 7- 
4582. (116-122)

9384
SIZES 
2-10

Printed Pattern
Printed Pattern 9384: Chtldren’a 

Sizes 2, 4, 6, 8, 10. Size 6 dress 
takes 2% yards 35-lnch fabric.

Today’s Pattern
I i

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos , 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich- 
mond Hill 19, N. Y. ’

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4 pu8l. Laisvė (Liberty) Antrad., birželio (June) 18, 1957

■nmwmai

I
t

: r
426 Lafayette St, 

Newark 5, N. J.
MArket 24172
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