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„KRISLAI
Sekmadienį Great Necke.
Tegu nepraeis!
Patarimas iš už marių.

Į Taika be taikos.
Apgavikai.

Rašo A. Bimba

Malenkovas tapo elektros 
stoties direktorium; kiti 
pašalintieji irgi pareigose

Brownellioa s i s t e n t a s vvksta
■ ' ' V ■ i

Pąryžiun į1 bandys paveikti., kad
Francūžija išduotai Z1 oil o v ą k j

Lietuvių Literatūros Drau
gijos apskrities piknikas ši 
sekmadienį Great Necke tu
rėtų būti skaitlingas.

Ši draugija turi daug narių 
ir labai daug simpatikų. O 
pikniko tikslas irgi prakilnus. 
Rengėjai gi žada visiems 
“good time’’. Todėl klaidą pa
dalys tie, kurie sėdės namie 
arba laiką praleis kur nors be 

* na»dos ir be jokio tiks
lo, vietoje atvykti į šį pikniką.

Pietiniai rasistai yra pasi
kaustę kepinti Washiagtono 
Senatą visą vasarą, idant ne
praeitų civilinių, teisių bilius!

Jau kelintu kartu tie fili- ■ 
busteriai tokiems naudingiems 
biliams pastoja kelią.

Šį sykį jiems neturėtų pa
vykti. Tegu jie girdi ir žino, 
kad kiekvienas protingas ii 
nuoširdus amerikietis jų už
mačiomis piktinasi!

Prezidentas Eisenhoweris

Maskva. — Maskvos radi
jas paskelbė, kad Georgi 
Malenkovas gavo naują 
postą — jis bus elektrinės 
stoties vedėju Ust-Kamen- 
gorske, Kazachstano res
publikoje, netoli Kinijos ir 
Mongolijos sienų. Tai vie
tovė apie 2,000 mylių nuo 
Maskvos. Malenkovas, ku
ris vienu metu buvo prem
jeras, paskutiniu laiku bu
vo elektros jėgainių mi
nistru. Dabar jis tvarkys 
vieną jėgainę. Jis, kaip ži
nia, pašalintas iš Komunis
tų partijos CK prezidiumo, 
bet, ant kiek žinoma, lieka 
eiliniu partijos nariu.

Maskvos radijas taipgi 
sakė, kad kiti Iš vadovybes 
pašalinti, tai yra Molotovas, 
Kaganovičius ir Šepilovas, 
gaus kokias nors pareigas.

Tas Maskvos rady o pra
nešimas išsklaidė užsienyje
............   *------------— t

skleidžiamus gandus, kad 
Molotovas, Malenkovas ir jų 
draugai bus suimti ir teis
ti už anti-valstybinius nusi
kaltimus. Kaip žinia, vy
riausieji kaltinimai prieš 
juos yra, kad jie sudarė 
anti-partinę kliką, bet už
sienyje buvo spekuliuoja
ma, kad tas kaltinimas 
bus paverstas į kaltinimą, 
'jog jie yra “liaudies prie
šai

Pragoję tuo tarpu Tary
bų Sąjungos premjeras 
Bulganinas sakė, kad už 
sektantų pašalinimą ir jų 
demaskavimą labiausiai at
sakingas yra Chruščiovas, 
kuris energingiausiai dar
bavosi.

Chruščiovo ir Bulganino 
priėmimas Pragoję visų 
korespondentų apibūdina
mas kaip nepaprastai entu
ziastiškas.

Washingtonas. — Gene
ralinis prokuroras Brow
nell siunčia Paryžiun savo 
pirmą asistentą Tompkinsą, 
kad jis bandytų paveikti 
Francūzijos valdžios parei
gūnus išduoti Zlatovskį ir 
jo žmoną. Kaip žinia, ta 
amerikiečių porelė Ameri
kos kaltinama šnipinėjime 
Tarybų Sąjungos naudai. 
Amerika ir Francūžija turi 
susitarimą, pagal kurį vie
na kitai turi išduoti krimi
nalinius nusikaltėlius. Bet 
Francūzijos tradicija yra 
skaityti šnipinėjimą ne kri
minaliniu, o politiniu nusi- 
kaltiinu, o politiniams nusi
kaltėliams Francūžija tra

diciniai duoda užuovėją, ne
išduoda.

Brownell betgi tikisi, kad 
galima bus paveikti fran- 
cūzus. Jis mano, kad bus 
įstengta surasti kokią nors 
legališką priekabą, po kuria 
Zlatovskiai bus skaitomi 
kriminalistais.

Zlatovskiai dabar gyvena 
Paryžiuje laisvai. Jie buvo 
pašaukti į policijos komisa
riatą ir klausinėti, bet ne
buvo suimti. Bet Paryžiaus 
spauda sako, kad Amerikos 
pasiuntinybės slapti agentai 
juos seka dieną ir naktį ir 
bandytų jiems pastoti ke
lią, jeigu jie bandytų iš
važiuoti kiton šalin.

Izoliacija nuo masių atsakinga 
u ž Molotovo, Malenkovo ir kitų 
pašalintųjų vadovų sektantizmą

daro klaidą, iš anksto pažadė-
1 damas jiems nuolaidų.

,Nė žingsnio atgal!
* Toks yra obalsis viSOk Alne-'

rikos! <

Italijos komunistai atsiekė 
pergalę Spęzįjos rinkimuose

i

I

Civilinių teisių įstatymui; 
gresia pavojus būti žymiai ii 
“atmieštam.” susilpnintam i1 u
Washingtonas. — Pietie

čių koalicijos lyderis sena
torius Russell lankėsi pas 
prez. Eisenhowerį in turėjo 
su juomi ilgą pasikalbėji
mą. Eisenhoweris jam pa
sakęs, kad pagrindiniai 
administracija dar mano, 
kad patiektas civilinių tei
sių bilius yra nuosaikus ir 
visiems priimtinas, bet jei
gu bus būtina, gal jame ga
lima bus padaryti pakaitų.

Illinois senatorius Dirk- 
senas (republikonas.) tuo 
tarpu pareiškė, kad bus 
bandyta pravesti įstatymą 
jo čielume, bet ir jis davė 
suprasti, kad jis gal bus 
susilpnintas ir “atmieštas”.

Gerai, ka<^ dabar visoje Ta
rybų Sąjungoje vyksta masi-' 
niai mitingai' ir visur verda 
plačios diskusijos. Gerai, kad 
.tarybinėje spaudoje daug ra
šoma, kalbama ir aiškinama 
apie tai, kas atsitiko su Molo
tovu ir jo kolegomis.

Bet amerikinis “Dhily Wor
ker” iškelia klausimą: Kodėl 
tokių diskusijų nebuvo anks
čiau? Jei jos būtų buvusios, 
labai galimas daiktas, kad 
Molotovas ir Kaganovičius bū
tų pabūgę liaudies ir neišdrįsę 
sukelti partijoje triukšmą, sie
kiant vadovybės neleistinomis 

■f priemonėmis.

Roma. — Italijos ’komu
nistai atsiekė nemenką per
galę Spezia miesto savival- 
dybos rinkimuose. Nors 
bendras balsuotojų skaičius 
sumažėjo, komunistai gavo 
24,585 balsus, tuo tarpu, kai 
praeituose rinkimuose jie 
gavo tik 23,964. Nennio va
dovaujami kairieji socialis
tai, Saragato vadovaujami 
dešinieji socialdemokratai 
ir neo-fašistai prarado bent

kiek balsų. Tik krikščionių 
demokratų balsai irgi padi
dėjo.

Komunistai dabar savi- 
valdyboje turi 34 su. pusė 
procento" deputatų, o kartu 
su kairiaisiais socialistais 
—48 su puse procento. Neo- 
fašistai ir jų talkininkai 
monarchistai bei kiti kraš
tutiniai dešinieji dabar tu
ri tik 6 proc., tuo tarpu, kai 
anksčiau jie turėjo 8 proc.

Maskva. — “Prayda” at
spausdino ilgą "teoretinį 
straipsnį, kuriame aiškina^ 
kaip tokie seni bolševikai 
kaip/^M^ 
vąs ir Kaganovičius nusiri
to iki sektantizmo ir atsili
ko nuo gyvenimo. “Prav
da” sako, kad 'šie pašaliu-.’ 
tieji i vadai1 izoliavosi nuo 
masių, buvo tapę biurokra
tais. Jie sėdėjo savo • raštinė
se, dalyvavo prezidiumo po
sėdžiuose, rašė ir skelbė vi
sokias rezoliucijas, lipdė 
politinius formulavimus, di- 
regavo, tarkė, bet negirdėjo 
liaudies balso; Jie nemėgo

vykti į fabrikus ir kolūkius, 
nesikalbėjo su Oiliniaiš žmo
nėmis ir laipsniškai pradė
jo ' galvoti, kad jie patys 
gali nustatyti, kas gera 
žmonėms ir kas bloga — be 
pačių žmonių nuomonės 
atsiklausimo.

Kaip žinia, panašus kalti
nimas vienu metu buvo pa
darytas ir prieš Staliną. Iš
kelta, kad per beveik du de
šimtmečiu Stalinas niekad 
neaplankė kolūkio, kad jis 
retai apleisdavo Maskvą, 
nebent vykti į atostogas So- 
chyje.

Įstatymas padarytų nu
sikaltimą neklausyti Aukš
čiausiojo teismo nutarimo 
apie segregacijos pabaigi
mą mokyklose. Nusikaltę 
asmenys, kurie darbuojasi 
už segregaęijos palaikymą,

galėtų būti teisiami fede* < 
raliniuose teismuose už pa* 
nieką Aukščiausiam teis* 
mui. Pietiniai rasistai rei* 
kalauja, kad tokie nusikal* 
tėliai būtų teisiami vieti* i 
nių prisaikdintų teisėjų, tai 
yra, džiūrių, nčs jie žino,, 
kad tie teisėjai, kurie Pie* 
tuose visuomet išimtinai y*' 
ra balti, būtų rasistams 
daugumoje atsitikimų pa*, 
lankūs.

Rasistai taipgi stengiasi 
atmiešti ir susilpninti tą į* 
tatymo dalį, kurioje kalba
ma apie visų, tai yra, ir 
negrų, teisę dalyvauti bal* 
savimuose. į”;

Grupė reakcinių republic 
konų jau pradėjo sakytį 
kad nereikia balsuoti, ar ‘ 
baigti debatus. Jeigu ta 
grupė laimės, tai pietiniai • 
diksikratai įstengs savo bėj j 
galiniais debatais (filibus^ - 
teriu) neprileisti prie įstą* , 
tymo balsavimo.^ U 3

Pakistano premj^ra^ Amerikoje 
tariasi W prez. Tlsenhoweriu f

i

•JB^itaip dalykai negali pasi
imti amžinai. Izraelis ir Egip
tas turi ieškoti susitarimo ir 
taikos.

Ten nėra karo, bet nėra ir 
taikos. KivirČiai eina, susirė- 
mai įvyksta. O kam iš to nau
da? Ogi niekam.

£ „ Iraną, matyt, valdo dideli 
apgavikai. Jie. paskelbė, kad 
jie suareštavo daug komunis- 

M tų, nes komunistai norėję ar- 
į' ba planavę dinamitu išsprog- 
*4^, dinti didžiuosius Irano žibalo 
v ^fabrikus.

Irano valdovai, jei dar nė
ra visai atsisveikinę su- protu, 
negali bežinoti, jog niekur 
komunistai tokiomis priemo- 

\nSmis neužsiimdinėja.

Kinija ir Burma baigė 
susitarti apie sienaš
Pekinas. — Kinijos prem

jeras Čou En-lajus paskel
bė parlamente, kad Kinija 
ir Burma pasiekė susitari
mą apie Mang Mao taip va
dinamą trikampį, teritoriją, 
apie kurią Kinija ir Burma 
ginčijosi per šimtmečius. 
Susitarta, kad abi pusės iš
trauks savo kareivius iš 
gretimų sričių ir bendra ko
misija bandysrtfustatyti pa
stovų rubežių, kuris paten
kintų abi puses.

Nehru Kaire

Gerai, draugai, pasikalbėti 
; . apie viską, mintimis pasida

linti visokiais reikalais.
Bet visuomet turėkime min- 

Jyje Laisvės vajų. Jeigu nebū
ti Laisvės, neturėtumėm svar- 

P biausio švietimosi ir informa- 
( cijos ^altinio.

Tavo doleris kitas j dešim- 
, ties tūkstančių dolerių fondą 

>*bus garantija, kad Laisvė ne- 
po finansinių bėdų

Pekinas. — Sęn Cun-žu, 
kuris vadovauja Demokratų 
lygai, kritikavo savo parti
jos dešinesnius veikėjus, 
kurie savo ruožtu paskuti
niu laiku aštrokai kritikuo
ja komunistus. Demokra
tų lyga yra viena eilės ne
komunistinių liberalinių 
partijų, kurios dalyvauja 
Kinijos valdžioje kartu su 
komunistais, 
lyvauja net 
revoliucinė 
vadovauto 
kairysis sparnas.

Kairas. — Pakelyje namo 
iš konferencijos Londone 
čia sustojo Indijos premje
ras Nehru. Jis sutiktas kaip 
labai laukiamas svečias — 
neitralistinis Egiptas ir jo 
prezidentas Nasseris į Neh
ru žiūri kaip į ištikimą E- 
gipto draugą ir globotoją.

Didelės kairiečių minios 
sveikino Nehru, kai jis su 
Nasseriu atvirame automo
bilyje važinėjo po miesto 
gatves.1' Kuomet Nehru’ or
laivis atskrido prie aerodro
mo, jį ore pasitiko keturi 
Egipto migai •— Tarybų- 
Sąjungoje pirkti orlaiviai.

Nauji susišaudymai Sirijos ir 
Izraelio pasienyje Galilėjoje

kaimus Galilėjos klonyje. 
Sirijos teritorija ten randa
si aukštumoje, iš kur leng
va apšaudyti Izraelio žemę, 
sako izraeliečiai.

Sirijiečiai, iš kitos pusės, 
sako, kad Izraelio kariniai 
daliniai peržengė pakarto
tinai sieną ir išprovokavo 
mūšius. Izraelio orlaiviai 
skraidinėję virš Sirijos te
ritorijos. !

z Jungtinių Tautų paliau
bų komisija vėl ragino izra
eliečius ir sirijiečius sulai
kyti t bet kokius karinius 

Sirijos < kariai;apšaudo jų | žingsnius. \

Jungtinės Tautos. — Iš 
Palestinos ateina žinios, 
kad Izraelio-Sirijos pasie- 
nyje įvyko nauji susišaudy
mai. Padėtis esanti įtemp
ta. Iš Sirijos pusės pasie
nin atvyko bendros Sirijos 
ir Egipto komandos aukš
čiausieji generolai, iš kitos 
pusės Izraelio ' premjeras 
Ben-Gurionas ir - kariniai 
vadai. Abi pusės/ skaitan
čios padėtį' labai rimta.
11 Versijos apie tai, kas įvy- 
koį iš abiejų t pusių skirtin
goj Izraeliečiai sako, kad

Bh

’ ruklups 
* našta. 

JĮ

Valdžioje da- 
Kuomintango 

lyga, Čiango 
Kuomintango

Viena. -—Austrijos social
demokratų laikraštyje “Ar- 
beiterzeitung” keliama min
tis, kad reikia atgaivinti 
sporto ir apsaugos organi
zaciją “Schutzbud’ą”., Pra
eityje, prieš 1934 metus, ta 
organizacija buvo pusiau 
karinė pusiau sportinė dar
bininkiško jaunimo grupė.

Washimgtenas. ♦*— Prez. 
Eisenhowerio sūnui majo-< 
rui John Eisenhoweriui vie
nas Rytų valstijų universi-. 
tetas pasiūlė postą, už kurį 
jis būtų gavęs tris kartus 
daugiau algos, negu gauna 
armijoje. Bet tėvas jam 
pataręs likti armijoje, kad 
“parodyti gerą pavyzdį”.

Chicago. — Waldheimo 
kapinėse prie Chicagos a- 
tidengtas antkapis neseniai 
mirusiam senam darbinin
kų judėjimo veteranui 
W agenknechtui. „

Paryžius. —Amerikos ka
ro veteranų delegacija, su
sidedanti iš Legijono, VFW, 
katalikų ir žydų veteranų 
grupių, atvyko čia. Jie taip
gi apsilankys Italijoje, Bri
tanijoje ir Izraelyje.

Melbourne. — Australijo
je įsisteigė partija, kuri 
stoja už respubliką ir Aus
tralijos ištraukimą iš Bri
tanijos < bendruomenės. 
Partijos steigėjai y ra airių 
kilmės australieČiai.

Naujas ambasadorius 
atvyko Tar. Sąjįmgon

Maskva. — Čia atvyko 
naujasis Amerikos amba
sadorius Llewellyn E. 
Thonipson Jr. Jis atskrido 
francūžišku orlaiviu. Šio: 
mis dienomis jis perduos 
savo/kredencialus Vorošilo- 
vui. T 7

Naujasis ambasadorius 
nekalba rusiškai, kaip kal
bėjo Bohlenas.

....... ’» '"............ T ' l'"' ' 1 —

Teheranas. — Irano poli
cija sako, kad ^komunistai 
planavo dinamitu išsprog
dinti Abadano žibalo vers
mių įrengimus..

■7—~

- Irano poli-

"fir 
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Washingtonas. — čia tri
jų dienų vizitui atvyko Pa
kistano premjeras Suhra- 
wardy. Aerodrome jį sutiko 
vice-prezidentas Nixonas ir 
sekretorius Dulles, o prie 
Baltojo namo laiptų —pre
zidentas Eisenhoweris. Pas
kui Suhrawardy pietavo su 
prezidentu.

Pasikalbėjimai tarp Ei- 
senhowerio ir Suhrawardy 
tęsis per visą jo. viešėjimo

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

Atidengtas paminkąs 
fašizmo aukoms

Kavarskas. — Čia, ant 
Šventosios kranto iškilmin
gai buvo atidengtas pa
minklas fašistinio teroro 
aūkoms. Prie broliškojo 
kapo susirinko apie 1,500 
miesto gyventojų.

Mitingą atidarė rajonų 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas I. Sargūnas. Jis pa
pasakojo apie žvėriškumus, 
kuriuos okupacijos metu 
padarė fašistiniai grobi
kai ir jų pagalbininkai — 
buržuaziniai nacionalistai 
dabartinįo Kavarsko rajono 
teritorijoje, o taip pat bu
vusioje Utehos apskrityje, 
kur jis pats matė fašistinio 
siaubo siautėjimą.

Po'to kalbėjo partijos 
rajono, komiteto sekr. A. 
Gintautas. Jis * papasakojo 
apie vietinių buržuazinių 
nacionalistų piktadarybes 
pirmaisiais pokariniai^ me
tais.

Tribūnoje “Švyturio” 
žemės ūkio artelės kolūkie- 
tė Bronė Imbrasaitė susi-

laikotarpį. Pakistano prem
jeras ką tik grįžo iš konfe
rencijos Londone. Jis per
duos Eisenhoweriui Pakis
tano nusistatymą link Indi
jos Kašmiro klausimu, 
SEATO klausimu ir t. t.

Iš Karačio pranešama, 
kad valdžiai artimi pakis- 
taniški laikraščiai sako, kad 
dabar nėra abejonės, jog 
Amerika draugingesnė Pa^ 
kistanui, negu Indijai.

Kairo radijas dabar 
bus labai galingas

Kairas. — Egiptas gavo 
iš Čekoslovakijos naujų 
terijų ir kitokių dalių savcį 
radijo stočiai “Al Arab 
(“Visi Arabai’ ), kuri per
duoda programas visam a* 
rabiškam pasauliui. Jorda
nas ir Irakas bando ūžimu 
tą stotį nustelbti, bet dabajr 
ta stotis turės 300 kilovatų 
transmiterius ir ją nustelb
ti nebus lengva.

Northampton, Mass.—Čia 
mirė buvusio prezidento 1
Coolidge našlė. Ji turėję \ į 
78 metus amžiaus.

, ■, . ................ ................ i ARWTO,

rinkusius paragino pakel* 
ti protesto balsą prieš Va* 
karų imperialistų mėgini
mus pradėti naują karą, pa* 
reikalauti, kad būtų nu
traukti atominių ir vande
nilinių bombų bandymai.

Mitinge kalbėjo revoliuci
nio judėjimo Lietuvoje 
1918-1919 metų dalyvis 
Kurklių apylinkės tarybos 
pirmininkas Dedelė, buvęs 
Kirovo vardo kolūkio pir
mininkas Stančikas ir 

Ant paminklo auksu žėri 
įrašas: “Čia palaidoti ti 
biniai piliečiai 
nužudyti fašistinių 
lių 1941 m. VII”.
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ĮVAIRUMAI
Geofiziniai metai

Neseniai prasidėjo taip 
vadinami geofiziniai metai. 
Nors jie vadinasi “metais,” 
jie tęsis 18 mėnesių, ir 
nors jie oficialiai prasidėjo 
tik dabar, faktinai prie jų 
jau rengtasi per kokius 
metus ir jie jau faktinai 
yra dabar pačiame savo 
įkarštyje.

Į£as tie geofiziniai me
tai?

Tai yra 64 kraštų bend
ras užsimojimas sukoncen
truoti mokslines pastangas, 
kad atsiekti naują žinojimą 
apie žemę, jos santykius su 
dangaus kūnais, atmosfera 
ir tt. Tam tikslui įvairios 
šalys yra pasi u n t u s i o s 
m o k s 1 i n es ekspedicijas į 
Pietų ir šiaurės ašigalius, 
į aukščiausius viršukalnius, 
į dykumas ir tt. Astrono
mai ir fizikai, geologai ir 
geografai, matematikai ir 
klimatologai—visi jie dar
buojasi. Tyrinėjimai vyks
ta visuose pasaulio kampuo
se. Pietiniame Ašigalyje ir 
aplinkinėje Antarktės sri
tyje randasi Amerikos, Ta
rybų Sąjungos, Britanijos, 
Argentinos ir kitos ekspedi
cijos. Šiauriniame Ašiga- 
galyje yra mažiau ekspedi
cijų, nes ta sritis jau labiau 
ištirta. Tokiose tolimose 
vietovėse, kaip Evos Perono 
viršukalnyje Argentinoje ir 
Stalino viršukalnyje Bulga
rijoje mokslininkai tyrinė
ja per teleskopus dangaus 
kūnus ir pasikeičia infor
macija.

Kaip anksčiau sakyta, ge
ofizinių metų pastangose 
dalyvauja 64 kraštai, kas 
reiškia, ir “Vakarai” ir 
‘‘Rytai,” tai yra, ir kapita- 

•radėtas statyti vienas gražiausių Rusijos miestų — listinis, ir socialistinis pa- 
mgradas. .
Leningradas, palyginti, sakysime, su Kaunu arba tarptautinio

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year $15.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

AUKŠČIAUSIO TEISMO
NUOSPRENDŽIŲ ATGARSIAI
JCORNELL UNIVERSITETO (Ithaca, N. Y.) vado- 

vybė nutarė sugrąžinti profesorių Marcus SjngeKį uni
versitetą, kad jis tęstų savo mokslinį darbą. Prof. Singer 
buvo ij mokytojavimo paleistas po to, kai federalinis 
teismas jį buvo nuteisęs trims mėnesiams kalėjiman 
ir $100 pabauda “už Kongreso pažeminimą”.

Kodėl universiteto vadovybė grąžino šį profesorių?
Todėl, kad USA Court of Appeals Washingtone su

rado, jog prof. Singer buvo nete>:s$tai nubaustas. Pir
miau šis pats teismas pripažino, kad Singer kaltas. Bet, 
susipažinęs su Aukščiausio Teismo nuosprendžiu Wat- 
kinso bylos reikale, tas pats teismas pamatė, jog pro
fesorius buvo nuteistas neteisėtai!

KITAS ĮDOMUS dalykas: šių metų vasario 28 d. į 
' New Haveną buvo nuvykęs kongresinis ne-amerikinis 

.. komitetas žmonėms, inkvizuoti.
Be kitų, buvo ten pašauktas iš New Britain Stan

ley J. Michalowskis. Komitetas jį klausinėjo apie komu- 
;nizmą; Michalowskis, vadovaudamasis Penktuoju a- 
:.mentu, atsisakė (net 25 kartus) atsakyti į klausimus.

Tuomet Michalowskio samdytojai — Pratt and 
1 Whitney Kompanija, kurios fabrikai yra West Hart- 
7 forde, — atstatė jį iš darbo!

Michalowskis yra United Auto Workers Unijos na
rys.. Jis pradėjo kova, reikalaudamas, kad būtų grąžin
tas darban. Visas reikalas buvo paduotas arbitracinei 

X komisijai, kurios pirmininkas John T. Dunlop įsakė 
1 kompanijai grąžinti Michalowski darban, taipgi apmokė

ti jam algą, pradedant su kovo 1 d., kada; jis buvo iš 
darbo paleistas!

Visa tai padaryta Aukščiausio Teismo nuosprendžių 
J šviesoje!
X (Dėkojame skaitvtojai Ž. už prisiuntimą mums iš- 
; karpos iš Hartfordo laikraščio Michalowskio darban su- 

grąžinimo reikalu.) ;

Mūsų šalyje’ apie tą lenk
tyniavimą nemažai rašoma. 
Tarybų Sąjungos spauda 
daug rašo apie geofizinius 
metus, bet lenktyniavimo 
elemento nemini.

Nors yra tam tikras lenk
tyniavimas, jis yra draugiš
kas. Vienas vyriausių geo
fizinių metų principų yra, 
kad visokia informacija vi
si turi apsikeisti, tai yra, 
ką tik sužino vienos daly
vaujančios šalies moksli
ninkai, tą jie turi perduoti 
ir kitiems. Yra skeptikų, 
kurie sako, kad tai beveik 
negalimybė, ypatingai del 
to, kad kai kurių šalių pa
siųstos mokslinės ekspedi
cijos yra beveik grynai ka-' 
rinės ir k ą r i n i a i moks
lininkai turi kitus apskai
čiavimus, nelinkę laisvai 
dalintis informacija. Taip, 
pavyzdžiui, Amerikos eks
pedicijos Antarktikoje be
veik pilnai karinės. Kiek 
skeptikui turi tiesos, sun
ku pasakyti. į

Bet vienas dalykas aiš
kus—bendrai kalbant, tarp
tautiniai geofiziniai metai 
yra tarptautinio bendra
darbiavimo išraiška ir kai
po tokia jie prisideda prie 
pasaulinės taikos tvirtini
mo. ( N.

Tarybų Latvijoje
(Laiškas iš Rygos) automatinius, elektrinius ir

Dieną naktį didelis judė- hidrometeorologinius prie-
jimas Rygos prekybiniame 
jūrų uoste. Eksporto ra j o*: 
no prieplaukose stovi Tary
bų Sąjungos ir užsienio lai
vai. Jų triumai prikrauna
mi akmens anglies, geležies 
rūdos, kviečių. Ilgos galin
gų portalinių kranų strėlės 
kelia į laivų denį lengvuo-’ 

■ sius automobilius, dėžes su 
įrengimais, medvilnės ryšu
lius ir kitus krovinius. Ta
rybų Sąjungos eksportuoja
mų prekių tarpe yra daug 
dirbinių, kuriuos gamina 
Tarybų Latvijos pramonė.

Yra žinoma, kad senoji 
Latvija eksportuodavo į už
sienį tiktai žemės ūkio pro
duktus. Jos pramonė tada 
buvo labai silpnai išvystyta.. 
Stakles ir įrengimus Lat
vijos fabrikams ir gamyk
loms pristatydavo Vokieti
ja, radijo lempas — Olan
dija, benziną ir žibalą — 
Anglija, žodžiu tariant, vis
kas buvo atvežama. Net 
paprastas vinis ir spynas 
Latvija importuodavo iš už
sienio.

Dabar Tarybų Latviją 
yra viena stambių indus- 1 
trinių tarybinių respublikų. 
Jos pramonės lygis šešis 
kartus pralenkė senosios 
Latvijos pramonės lygį. 
Latvijos respublika gamina' 
elektrinius keleivinius trau
kinius, hidroturbinas, kil
nojamąsias elektrines, išti- 
sametales baržas, vilkikus,

taisus, dizelius, galingus 
šaldytuvus, radijo imtuvus, 
automatines telefono stotis, 
įvairią elektros aparatūrą 
ir t/1. Respublikos pramo
nė vien pernai pagamino 
virš plano daugiau kaip už 
600 milijonų rublių produk- 
cijos.

Tai, kad plečiami Tary
bų Sąjungos prekybos ry
šiai su užsienio valstybė
mis, sudarė Latvijos įmo
nėms plačias galimybes 
vykdyti eksporto užsaky
mus. Tarybų Latvija eks
portuoja į užsienį daugiau 
kaip šimto pavadinimų pra
monės dirbinius. Rygos 
elektrotechnikos gamykla 
“VEF” siunčia radijo im
tuvus ir telefono stotis, ga
mykla “Avtoelektropribor” 
savo produkciją siunčia 
daugiau kaip į 20 šalių, ta
me tarpe į Kinijos Liaudies 
Respubliką, Indiją, Meksi
ką, Argentiną, Angliją ir 
kitas valstybes.

Jūrų laivų trumuose ir 
geležinkelių vagonuose iš 
Tarybų Latvijos į Europos 
ir Azijos šalis vežamos kil
nojamosios elektrinės, auto
mobilių, traktorių ir hidro
meteorologijos prietaisai, 
chemijos ir farmacijos ga
myklų produkcija, statybi-

P

nes medžiagos, mineralinfcaW * 
trąšos, liuminescentinės ' 
lempos, elektros aparatūra, v 
E k s p o r tuojamų dirbinių^ 
skaičius kas metai didėja. 
Pakanka pasakyti, kad pa
lyginti su 1949 metais eks
portas į užsienio šalis pa
didėjo beveik 10 kartų.

Latvijos pramonės įmonių . 
produkcijos pavyzdžius ga-^ ? 
Įima pam'atyti beveik visose ’ 
tarptautinėse mugėse ir Ų 
pramonės parodose. Mila
ne, Izmire, Damaske, Lon
done, Leipcige, Lione, Vie
noje, Salonikuose, Buenos- 
Airise ir kituose miestuos^. 
Rygos radijo imtuvai, por
celiano servizai, tekstilės 
prekės, Latvijos šprotai pa- * 
traukdavo į save didelį lan- 
kytojų dėmesį. 1

Pastaruoju metu eksporto 
užsakymus pradėjo vykdyti . 
respublikos periferijos įmo
nės, tame tarpe Jelgavos ; 
mašinų gamykla, Liepojos 
metalurgijos gamykla ir Li
noleumo fabrikas, Daųgpi- 
lio gamykla “Elektrojnstru- 
ment” ir kitos.

Tarybų Latvijos darbo' “ 
žmonės didžiuojasi, kad jie 
įneša savo indėlį į bendrą 
reikalą — vystyti T S RA < 
tarptautinės prekybos' ry
šius ir padeda normalizuo
ti tarptautinius ekonomių 
nius santykius. L BJ

Šis tas iš šen ir ten

? Vilnium, yra jaunas miestas, bet jis turi labai didingą 
‘f praeitį, įdomią istoriją.

Tai, sbeje, miestas, nešiojęs jau trečią vardą: pir- 
i minusia jis buvo pavadintas Peterburgu, ‘ vėliau, pirmo- 
Į" jo pasaulinio karo metu — Petrogradu, o po 1917 metų 
P Spalio revoliucijos — Leningradu. /

Kiekvienas, kuriam teko būti Leningrade, sutiks, 
jog tai vienas gražiausių pasaulio miestų: jis stovi 

• j;'prie Nevos; mieste išvesti kanalai, kurių tiltus puo- 
šia puikios statulos. Miesto gatvės plačios ir tiesios.

Leningradas — rusų kultūros centras, garsių, tųr- 
? tingų muziejų miestas. Čia gyveno ir kūrė patys di- 
f tižiausieji rusų rašytojai. Leningradas turtingas teat- 
fįrais, mokslo įstaigomis, bibliotekomis.

Leningrade yra milžiniški fabrikai — tai didžiu
li les, svarbios pramonės miestas.

Bet tai toli gražu ne viskas. Šis miestas kadaise 
wHbvo Rusijos sostinė; čia buvo susibūrusi visa carinė' 

Smetona, I
Leningradas buvo centras Rusijos revoliucinio 

gaudies, judėjimo.
’ Čia buvo išstoję prieš caro vald.žią<1825 metais gar- 

Jįj^eji dekabristai; čia pat jie buvo ir sušaudyti; čia į- 
oVyko baisios žmonių skerdynės, kai popas Gaponas ve- 
į’dę juos su prašymais pas carą; čia prasidėjo 1905 me- 
utg revoliucija; iš čia kilo šūkiai, šaukią kovon visos 
{‘Rusijos liaudį prieš carizmą.

Bet ir tai dar ne viskas!
Leningrade 1917 metais buvo įkurta tarybinė vai

zdžia, Lenino vadovaujama; Leninas čia vadovavo Spa- 
revoliucijai, nusiliepsnojusiai per visą plačąją Ru- 

šiame mieste buvo iššautas iš šarvuočio “Aurorą” 
.tJpirmasis revoliucijos šūvis, nuaidėjęs ne tik per Rusiją, 
|jįė‘ir per visą pasaulį; šūvis, skelbiąs, kad žmonija į- 
•ųįtengia į naują erą, į socialistinę erą!

-Nepaprastą didvyriškumą Leningrado' žmonės pa- 
^rodė antrojo pasaulinio karo metu,, kai hitlerinės ar- 
’Jmijos bandė miestą paimti. Hitleris ryžosi žūt būt 

I'*,paimti Leningradą, o kai šį miestą paims, tuomet ir 
Jteavo tikslus —Rusijos užkariavimą — įvykdins. Per 
;$0 dienų miestas buvo apsuptas iš visų pusių; per 90 

dJdienų Leningradą nacių armi jos bombafdavo iš kanuo- 
‘ ir iš bombonešių. Tačiau tikslo pasiekti naciai negalė- 
. rMo: leningradiečių atsparumas, ryžtas fašistams buvo 

didelis. '
, Tiesa,/miestą naciai baisiai apgriovė; žuvo neihaža 

\“ir žmonių, Leningrado gynėjų; mirė jų nemaža ir iš 
; J»do., Bet Leningrado garbę jie išgelbėjo; sukliudo fa

x' įistų * planus užkariauti Tarybų Sąjungą. Savo pasiry-

saulis. Bendradarbiaujama 
' » draugiškumo 

dvasioje, bet negalima pa
neigti ir fakto, kad yra ir 
tam tikro lenktyniavimo. 
Ypatingai lenktyniavimas 
ryškus tarp mūsų šalies ir 
Tarybų Sąjungos. Mat, A- 
merika ir Tarybų Sąjunga 
šiuose geofiziniuose me
tuose lošia svarbiausias ro
les. Amerikiečių. ir Sovie
tų ekspedicijos Antarktido
je didžiausios ir pastangos, 
didžiausios ir kitose srityse, 
bet labiausiai 'lenktyniauja
ma viename dalyke: dirbti
nų satelitų paleidime.

Dirbtinus satelitus, tai
, _v. .. . _ . . . . J yra, mechaniškus raketo-

bet tolydžio čia gimė ir anti-carmis ^j.udeji-:-g Išautus dangaus kū-
j nūs, paleis ir Amerika ir 
j TSRS. Tie kūnai lėks ap
link žemę kaip kokie mėnu
liai, ir juose moksliniai in
strumentai rekorduos viso
kius dalykus .apie didelį 
aukštį ir radijo bangų pa
galba siųs žemėn.

Washingtone pripažįsta
ma, kad tų dirbtinių mė
nulių prirengime, . Sovietai 
yra bent kiek labiau pažen
gę priekin, negU męs, ir at
rodo, kad jų satelitai pirmi 
pakils į aukštį. ą

4 meiiai be sąmeinės
Baltimorės gyventojas 

Adomas Kupidlowskis ket- 
veri metai atgūl ąusižęidė 
auto nelaimėje. Jis buvo 
gaisrininkas ir- jo gaisrinis 
vežimas aliarmo metu susi
rėmė su kita mašina.

Kupidlowskis tada neteko 
sąmonės. Per ketverius me
tus jis radosi lovoje be są
monės. Jis. buvo maitina
mas artificialiu būdu, pri
žiūrimas. Daktarai bandė 
ieškoti būdų jį išgydyti, bet 
praeitą savaitę jis mirė — 
neatgavęs sąmonės nei .vie
nai minutei.

Prūsokai jau naudingi
Prūsokai, sako mokslinin

kai, jau egzistuoja šioje 
žemėje daugiau kaip 40,- 
000,000 metų. Ir jie nuo la
bai seno skaitomi vabalais, 
kurie niekam nenaudingi, 
kuriuos naikinti reikia, 
nes jų įęimetimas į žmo
gaus gyvenamus namus su
daro visokių nemalonumų.

Bet štai dabar Žemės ū- 
kio tyrinėjimo centrąs Ma- 
rylande sako, kad gal pirmu 
kartu istorijoje, prūsokai 
vaidina naudingą rolę — 
jie naudo j am i visokių anti- 
vabzdinių nuodų tyrinėji
mui. Pasirodė, . kad kaip 
zuikiai ir pelės • labiausiai 
tinka visokiems, eksperi- 
mentams tarp žinduolių gy
vių, taip prūsokai tinka 
.eksperimentams vabalų 
tarpe.
■v."n*,1- įk "... ...... w: i.

Žinau leningradiečiai, aišku, gynė ne tik Tarybų Są
jungą, (o ir visą demokratinį pasaulį, tame skaičiuje ir 
mūsų Jungtines Valstijas, kųrįų žmonės išvien su ta
rybiniais piliečiais mušė fašistinius agresoriūs.

t Šiandien Leningradas jau atstatytas; jis apsigy
nė sąvo baisias žaizdas, užpuoliko padarytas. Miesto 
pramone šiandien .(Įidęsnė, negu buvo prieš karą. Le
ningradas įeina į pačių garbingiausių* pasaulio mies
tų gretas, stovėdamas bene pačiame jų priešaky.

Minint Leningrado 250 metų sukaktį ‘Tarybų Sąjun
gos vyriausybė apdovanojo šį miestą^enind Ordinu. 
Apdovanojo ir daugelį jo gyventojų, sąypįdarbais ir ryž-, 
tu užsipeln.ušhį aukštos, pagarbos. • •

Žinios iš Lietuvos
AIDI PIONIERIŲ

TRIMITAI
Galvės ežero kranto 
juodplaukis trimiti- 
šaųkė savo draugus

Valstybi-
Dujos ir auto-nėiairtiės

Susisiekimo (trafikp) ne
laimių ekspertai dabar ty
rinėja klausimą, ar carbon, 
monoxide dujos turi kokį 
nors poveikį į automobilių 
nelaimes. Michigano uni
versitetas asignavo (pasky- ^ios pionierių draugovės ri- 
rė) $44,000 to klausimo ty- kiuotės aikštelė.
rinėjimuj. Yra nuomonių, tik savaitė, kai čia atvyko 
kad tos dujos padaro vai- pirmieji pionieriai — sto- 
ruotoją, kuris važinėja vie-= kloję viskas kruopščiai su- 
kelyje, kur daug automobi- tvarkyta, po kiekvieno bu
lių, arba mieste, labiau mie- rio namo langais paruoštas 

mažiau apdairiu, juodos žemės . sklypelis.gė
lėms. Paskutinės Minutės 
prįeš iškilmingą rikiuotę. 
Būriuinkaį, išklausę savo 
grandjninkų, kartoja rapor
tą. Pagaliau — garsi ko
manda, ir stovyklautojai 
žygiuoja prie tribūnos. Ra
portai.' Pionieriai saliutuo
ja. Pirmą kartą šiais me
tais aukštai pakyla pionie
rių vėliava. Tfimito ir būg
no lydima įnešama dar vie
na geltonai siuvinėta pio
nierių draugovės vėliava. 
Su stovyklos atidarymu pi
onierius pasveikino stovyk
los viršininkas, tėvai, vy
resniųjų buriu pionieriai.

Netrukus tinklinio aikš
telėje ketvirto būrio pionie
riai pradėjo koncertą. Visi 
labai daug plojo 2-os klasės 
mokiniui ąkordeonistui Ole
gui Molokajedovui, kuris

guistu,
Jeigu bus prieita nuomonės, 
kad taip tikrai yra, tai gal 
bus bandyta ieškoti būdų 
išvengimui tų dujų paleidi
mo į orą.

Mechaniškas kurmis
Tunelio kasimas po 

Anglišku (Lamanšo) kana
lu yra sena mintis, bet da
bar vis labiau kalbama apie 
jos įgyvendinimą. Įdomu, 
kad kalbant apie tą tunelį, 
vis minimos p e • britiškos ir 
ne frąpęūziškos, o tarybi
nės mašinos.

Mat, tiesiant geležinke
lius Sibire ir kasant ilgus 
tunelius po kalnais, Sovie
tai išvystė tobuliausias ir 
pajėgingiausias tuneliu ka
simo mašinas. Tos maši
nos yra kurmio principo, 
žmonės sėdi Jto mechaniško 
galingo kurmio viduje," o 
mašina 
pirmyn.

Prieš 
ną,

pamaži stumiasi

išvystant tą maši- 
tarybiniai inžinieriai 

•ilgai studijavo kurmio dar
buotės principus. Kurmis 
kasa savo priešakinėmis le
tenomis, o iškastą ženię šo
nais spaudžia į dešinę ir 
kairę, -tokiu būdu lyg su
tvirtinant jo padaryto tu
nelio sienas. Tarybinės tu
nelio kasimo mašinos sta-, 
ty.tos lygiai tokių principu.

Aph širdūeis ataltas
^Britanijoje pravestas ty

rinėjimas, kokių užsiėmimų 
ir profesijų ž/mųnės .dąž*- 
niaUsiai tampa Airdies ata
kų aukomis. Pasirodė, kad

Nuo 
lieknas 
ninkas 
stovyklautojus —- 
nių įstaigų darbuotojų vai
kus — į iškilmingų pionie- 
r i ų stovyklos atidarymą, 
įvykusį užvakar.

Stovyklos teritorijos cen
tre gražiai papuošta stovy-

Nors dar

laiškanešiai, kurie vaikšto 
po kelioliką mylių kasdien, 
•turi labai mažai atakų, tuo 
•tarpu, kad pašto tarnauto
jai, kurie sėdi- sėdynėje vai
ruodami autobusą, turi dau
giau atakų, negu kondukto
riai, kurie autobuse daug 
bėginėja (britiški autobusai 
yra dviejų aukščių, su laip
tais).

Ir taip toliau — visas ty
rinėjimas rodo, kad fizi
niai dirbantieji žmonės tu
ri mažiau atakų, negu dir
bantieji raštinėse arba prie 
kitokių nefizinių darbų.
V ■ ' N.

vos matėsi iš už savo in- > 
strųmento, šokusioms i r 
dainavusioms mergaitėms. 
O paskui pasirodė svečiai— 
kitų stovyklų pionieriai.

Po koncerto, papietavę vi- į. 
si vaikai nuėjo ilsėtis. Gy
dytojas VI. Vilimas nekrei-U:", 
pe jokio dėmesio į vaiku M 

, prašymus leisti' toliau
ti.š Stovyklos dienos tvarr 
kos laužyti negalima! Tik-^r 
patys vyriausieji pirmo bfl^‘ 
rio pionieriai Šį kartą ne
miegojo. Jie nešė ir krovė J* 
žabus didžiuliam laužui. O ? 
mažesnieji vaikai turi gerai >• « 
pailsėti — jų laukia visa Š 
turininga ir įdomi vasara: 
reikia kaupti jėgas, kad bū
tum stiprus ir kelionėje ne-, i 
pavargtum.

O pamiegoję ir pavalgę 
pavakarius, po visą žalią ] 
stovyklos pievą pasipylė-/ 
linksmi pionieriai. '

Vėliau vyko įvairios & • 
sporto varžybos, pionieriai Tj 
irstėsi ežere. 1

O po vakarienės, nusilei-^wj 
dus saulutei, prasidėjo visų į 
įdomiausia, labiausiai ląibk- M’ 
ta programos dalis — buvo 
uždegtas didžiulis tradici- Jį?’ 
nis pionierių laužas. . T (

—Deki, niekad, niekad 
neužgesk!, pionierių lauže! 
—sušuko-visi pionieriai. II- • 
gai dar šoko ir dainavo prie. ,fę , 
ugnies vaikai, o vėjas toli 1 
toli ežero paviršiumi nėšio- 
jo jų balsus.

R. Baltušytė 1

Kaunas.—“Valstiečių, jgy- 
venimo vaizdavimas Biliūno 5 
kūryboje,” “Kapitalistinės# 
visuomenės kritika Jano-J 
nio lyrikoje” ir “Tarybinio j 
patriotizmo' idėja Cvirkos i 
apsakymuose” — tokias lie- 
tuvių kalbos ir literatūros A 
temas rašė 60 Kauno I jį 
Komjaunimo vardo aiiokyjį- 
los abiturientų. Pirmąjį* 
egzaminą laikė ir daugiau 
kaip 100' septintųjų klasių 
moksleivių? Pirmieji .egza
minai sėkmingai vyko viso
se Kauno miesto 22 viduri
nėse, 9 darbo jaunimo vidu
rinėse ir visose septynme
tėse mokyklose. Elta

M
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wAS VINCAS l

L REALAUS GYVENIMO KELIU
(Tąsa)

“Ar atnešė apatinius!” paklausė prisi
artindamas šeimininkas.

“Atnešė. . . Labai jums ačiū”.
“Tai kas čia per naujenybė?! Po miš

ką lakstai nuogas, o maudaisi su drabu
žiais. Nejaugi tu manai, kad su drabu
žiais vandenyje netaip bus šalta?”

“Atleisk, tamsta. Tai ta išdykus, mer
gina įmetė mane čion su visom kelinėm’ .

“Argi?” Tai pasakęs, gardžiai nusi
juokė ir pridėjo: “Tai niekis. Šaltam 
vandenyje išsimaudęs, žmogus jautiesi 
energiškesnis ir vikresnis. Kaip baigsi 

_ maudytis, ateik prie vakarienės”.
Šeimininkas nuėjo į stubą, o Edis, iš

šokęs iš vandenio, apsišluostęs ir apsivil
kęs apatiniais, pasijuto neturįs viršuti- 

* nių kelinių — jos šlapios. Namiškiai, 
kurių visa šeimyna susidėjo tik iš trijų 
— tėvo, motinos ir duktės Mariutės, jau 
buvo visi stuboje ir rengėsi prie vaka
rienės.

Gi svetys, vėl atsidūręs keblioje padė
tyje, o nenorėdamas pasirodyti, kad 
tikrai iam vieno šulo trūksta, nežino
jo nei ką daryti, nei kaip vėl kreiptis 
prie nepažįstamų' žmonių. Pastovėjęs 
valandžiukę ir neradęs kito išėjimo, alkio 
ir šalčio verčiamas, pabeldė į duris.

“Eik tiesiai į vidų”, pasigirdo šeimi- 
<’ ninko balsas.

' “Atleiskite, bet aš . . . atsiprašau, be 
kelinių”.

X Viduje pasigirdo kuklus merginos 
juokas. Paskui pravėrė šeimininkas, du
ris ir duodamas jam kitas, sausas kel
nes, pajuokavo: “Tai ką sveikas manai, 
ar čia senų kelnių sankrova? Te, apsi
mauk šitom ir atmink, jeigu šitas, pra
ganysi, tai galėsi vaikščioti be kelnių”.

Vaikinas, apsimovęs kelnėm, įėjo į 
stubą, su visais pasisveikino, o pakvies
tas, sėdo už stalo ir godžiai pradėjo val
gyti rūkytą kumpį su kiaušiniais, kas 
jam buvo taip skanu, kad jis savo gyve
nime taip skaniai nebuvo valgęs.

Kiek užvalgęs, pradėjo leisti per savo 
> ^akis kambarį ir namiškių veidus.. Kam- 

f’. baryje nebuvo jokių papuošalų, ar bran
gių rakandų. Viskas labai paprasta, tik 

,4^įatys reikalingiausi rakandėliai švariai 
ir tvarkiai užlaikomi. Šeimininkės vei
das, nors ir saulutės nubučiuotas, bet 
labai simpatiškas, malonia šypsena pa
puoštas. Jos* prasti, bet švarūs drabužiai 
liudijo, kad ji švarą laiko didžiausiu 

, ’ namų idealu. '
Pats šeimininkas didelis, stambus, pe

tingas, gyslotomis rankomis sunkaus 
darbo milžinas. Jo rankos bei veidas net 
iki juodumo įdegę saule. Tik jo kakta, 
kurią visuomet laiko pridengęs skrybė
lės brylis, palikus originališka jo jaunys
tės skaitumo kopija, kuri labai skyrėsi 
nuo io veido ir priminė jaučio vardą— 
žebrys. Jo akys plačios, tamsiai mėlynos, 

k atviros, teisingos.
Apie merginą jau nėra ko ir kalbėti. 

Tai buvo vos tik pumpurą atvožus rę- 
Jr Edis, tik tada nuleido savo akis 

fe»wuo jos veido, kuomet ji pakėlė savo 
Ką mėlynas akis aukštyn ir norėjo atsimo- 
£ keti tuom pačiu vaikinui — apžiūrinėti 
L-ir jo 'veidą. Iš karto, kol visi nuramino 
£ > alkio kirminus, valgė tylėdami. Paskui 
| pats šeimininkas, metęs rimtą žvilgsnį 

į vaįkjno akis bei veidą, pradėjo:
“Na, vaikinuk. Pasakyk mums kas 

• esi, kur keliauji ir kas tave privertė iš- 
|£, ^įrengti?”

“Tegul buna tikro įvykio apsakymas”, F pridėjo mergina.
“Pirmiausia turiu padėkavoti jums už 

tokią skanią , vakarienę ir duodu žodį, 
. /p kad nepaliksiu jums skolingas. . .\

Čia Edį pertraukė skanus šeiminin- 
: ko juokas, kuris gaidžiai nusijuokęs, 

dribtelėjo: ^Plikis nuogaliui atsilygins. 
LĄ Ir kuo tu, biednas velniūkšti, Įygįnsiesi, 

kuomet pats nuogas esi? ’
f K Čia neiškentė neįsikišus ir šeimininkė. 
OiJi subarė savo vyrą, kam jis pertrauke 

vaikino kalbą ir visai nežinodamas, kas 
L' jis yra, galėjęs jį užgauti. Vaikinas tik

rai buvo truputį įsižeidęs ir tuoj norė
jo pašisakyti, kas jis yra ir kuo vadina- 

j nuo to, lyg kas su
laikė. Jis pasisakė tik tiek, kad jo var- •JJ das yra Edis, kad baigęs kolegiją moks- 10 < teivis, kur važiavo ir kaip paliko nuo-

Kada vaikinas baigė savo istoriją, šei- 
minihko akys perbėgo per vaikino vei-

>.

A si, Bet kažkodėl jį
l laiVa Tie ai cci Izč

dą. Paskui per jo veidą nupliskė kokio 
tai užsidegimo prošvaistėlė ir jis gan 
šiurkščiu kalbos tonu, lyg ir pasiteira
vo :

“Tai, sveikas, ne darbo žmonių klasės 
žmogus esi? Labai esu užganėdintas, 
kad nors kartą savo gyvenime teko tau 
susipažinti su darbo žmonių kasdieniniu 
svečiu alkiu ir truputį pak'aštavijai varg
dienio gyvenimo”.

“Apie jūsų padėtį bei vargus pakal
bėsime kiek vėliau. Bet dabar, malonėki
te duoti man patarimą, kaip aš galiu 
surasti savo drabužius ir automobilį?”

“Kiek iš tavo kalbos supratau, tai ta
vo automobilis randasi ant valstijos 
plento keturiasdešimt ketvirto. Per miš
ką iki jo bus apie pora mylių, o aplink 
apie šešetas. Bet kas nakties laiku no
rės per mišką eiti? Drabužius, jeigu die
nos laiku negalėjai surasti, tai būtų dau
giau negu žiopla, ieškoti jų nakčia. Jei- 
gUz jų niekas*nepaėmė, atrasime rytoj. 
Pas automobilių galime nuvažiuoti, gal 
ir surasime? Mariute, ką tu ant to sa
kai?”

“Kodėl ne? Jeigu, jau pradėjome gel
bėti, tai ir baikime”.

“Oh, kaip aš jums būsiu dėgingas už 
tai!” Nudžiugo vaikinas ir pastiro.

“Kas tau pasidarė?” paklausė pastebė
jus mergina.

“Prakeikimas! Raktukai liko kelnių 
kišenėje, o be raktukų kaipgi įeisi ir kaip 
važiuosi su užrakintu kėravojimo ratu?”

Šeimininkas užsiganėdinančiai nusi
juokė, o Edis pamislino: “Ar tik čia 
nebus vienas iš tų taip vadinamų komu
nistų, kurie, pasak laikraščių, jei valią 
turėtų, turtingiems žmonėms gyviems 
skūras nuluptų?’

Paskui visi susėdo ir pradėjo šneku
čiuotis. Vaikinas vis tėmijo šeimininko 
veidą bei akis, lyg norėdamas išskaityti, 
ar jis toks baisus ir išrodo, kaip Ameri
kos didlaoiai juos piešia? Tiesa, iš jo 
akių bei veido galima buvo •iškošti kiek 
neapykantos, keršto ir didelio nepasi
tenkinimo. Bet rimtas jo būdas, lūpų 
šypsą nedaleido prie akiplėšų jį priškai- 
tytj. ' ■ .

Po trumpo ir betikslio pasikalbėjimo, 
mūsų Edis, norėdamas išgirsti, kaip dar
bo žmonės j turčius žiūri, aplinkiniais 
keliais pradėjo: “Turiu julms prisipažin
ti, kad nesu didelio kapitalisto sūnus. 
Mano tėvas yra šiek tiek prasisiekęs biz
nierius, o mudu tik du, aš ir sesuo, tai 
ir leidžia mane į mokslą.’ Tokiu būdu, 
kaipo moksleiviui, žingeidu būtų žino
ti, kaip farmeriai verčiasi? Kap jūs, 
tik iš ūkio gyvenimą darote, ar ir dirb
tuvėje dirbate?”

“Ar tu, vaikinuk, amerikonas esi?” 
Nusišypsojęs, paklausė šeimininkas.

“Suprantama. Kodėl?”
“O aš maniau, kad visai neseniai ir vi

sai iš kito’ pasviečio atvažiavęs’ .
“Ar aš netaisykliškai kalbu anglų kal

ba?”
“Kalba čia visai nesvarbu. Svarbu 

tas, kad tu šios šalies žmogus ir dar ' 
moksleivis, o statai man tokį klausimą 
—Ar įr dirbtuvėje dirbate? Kuomet mli-

tonai jaunų vyrų negauna darbo!
“Kokiam tu pasvietyje augęs,’ jog ir to 

dar nežinai, kad Amerikos kapitalistai 
savo darbininką, sulaukusį 45 metus am
žiaus, įmeta iš dirbtuvės ir neduoda jam 
darbo? Truputį senstlėjai, neneši kapi
talistui tiek pelno, kaip jaunas, —išme
tė tave už tvoros ir stipk badu!”

Šeimininkas, ant paskutinių savo žo
džių uždėjo tokį stambų kirtį, kad Edis 
net krūptelėjo ir pats s&vęs paklausė: 
“Nejaugi ir mano tėvas su darbininkais 
taip daro?”

Paskui nei tai užginčydamas, nei tai 
teiraudamasis, dadėjo: “Bet ir kapita
listus negalima viena miera mieruoti. Aš 
žinau kelias lygiai dirbtuves, kur darbi
ninkas dirba,, kol gali paeiti ir jo niekas 
neme.ta iš darbo’. \

“Nenorėčiau tikėti, kad bent vienas 
Amerikos kapitalistas būtų toks miela- 
širdingas dėl savo darbininkų. Man nori
si tave spirti prie sienos, kad įvardin
tum tokius darbdavius ir tuos darbiniu- • 
kus. Vienok galima daleisti, jog taip 
yrą. Bet ar tu žipai, vaikine, yeluk ko 
jie tokią inielaširdystę daro?”

“Todėl, kad jie per daug metų ten 
dirba”, atsakę šis.

(Bus daugiau)
't

pasiaukojimą šio$ šventes la
bui. Nors šventė nieko gero 
nedavė nei Lietuvai, nei lietu
vių tautai, bet tų jaunuolių 
širdyse ilgai ji pasiliks ir po 
daugelio metų jie atsimins, 
kad jie yra buvę lietuviais. 
Bet kodėl jiems buvo lemta 
paskęsti svetimoje jūroje, var
giai ar bent vienas jų supras, 
kai 'metų našta pradės juos 
lenkti šioje dolerių šalyje, ku
rioje nėra nei gegutės, nei vie
versėlio, nei lakštingalos, nei 
purienų, nei rūtų darželio.

—Buvęs

Apie, lietuviu liaudies tautiškų 
šokių šventę Chicagoje

Kaip žinia, birželio 30, 
Chicagos Amfiteatre įvyko 
lietuvių liaudies šokių švente, 
kurią surengė vietinis Lietu
vių Bendruomenės skyrius. 
Jau pirm šios šventės, kokius 
du mėnesius, aiškiai buvo ga
lima jausti, kad kas norš bus 
“iškepta”.

Atžagareiviški 1 i etuviški 
laikraščiai mirgėjo šventės po- 
puliarizavimu, y p a t i n gai 
“Draugas” net užspringda-' 
mas rašė veik kiekvieną die
ną. Lietuviškų parapijų klebo
nai, kunigai, parapijinių mo
kyklų mokytojus pranciškiėtės 
vienuolės irgi darbavosi sukai
tusios. Na, o apie šventės or
ganizatorius nereikia nei kal
bėti — jie lakstė, kaip padū
kę, ir po radijų stotis,’ ir po 
\ietinių angliškų didlapių re
dakcijas, ir įtakingose miesto 
bei visuomenės įstaigose, ir 
kur tik galėjo prilįsti.

Negalima sakyti, kad šven
tės organizatorių ir jų talki
ninkų dėtos tokios didelės pa
stangos nedavė vaisių. Vien 
tik šokėjų ir* programos pildy- 
tojų Amfiteatran sutraukta 
apie 700. Nemažai svečių tu
rėta iš įvairių Amerikos lietu
vių kolonijų ir net iš Kanados. 
Publika, nors ir nepripildė 
Amfitearto, bet visviena, pa
gal specialistų apskaičiavimą, 
buvo susirinkę virš 8,000 žmo
nių. Abejojama, ar Chicagoje 
yra kada nors buvęs toks di
delis lietuvių susibūrimas.

Bet tuoj po pietų, kai Amfi
teatran pradėjo rinktis publi
ka, specialiais busais važiuo
ti seselės pranciškiėtės, kuni
gai... tuojau galėjai pajusti, 
kad šventės galia Chicagos 
lietuvių klerikalų rankose, 
dėka jų šventė realizuojasi. 
Nei Shotai, nei Bajerčiai, nei 
Kreivėnai be jų nieko nebūtų 
padarę ir viskas būtų išėję tįk ^geidaus. Kada darbo uni- 
piš-š-š. j

Publikos absolitišką didžiu-, 
mą sudarė 1 vadinamieji lietu
viai dipukai. Didesnę jos pusę 
sudarė jaunimas pačiame savo 
gražume, pačiame žydėjime 
— buržuazinėje "Lietuvoje bu
vę gimnazijų ir pradinių mo
kyklų pirmamečiai mokiniai. 
Kai kurie iš jų Lietuvos visai 
neatsimena, nes buvo išvežti 
labai jaunučiai.

Darėsi graudu žiūrint į 
šiuos pulkuojančius Amfiteat
ro koridoriuose lietuvius ža
liukus ir lietu vaites-r uteles, 
atplėštus nuo lietuvių .tautos 
kamieno ir atblokštus sveti- 
man krkštan sutirpti tarp sve
timų.. Ar kądą pasidžiaugs jų 
lietuviškomis vertybėmis Lie
tuva Tėvynė ? Vargiai. Nes iš 
šių lietuvių-dipukų jaunuolių 
jausmų sukąsi sau gūštas pikti 
Lietuvos liaudies priešai, savo 
tautos renegatai, visokie poli
tikieriai smetonininkai, krikš
čionys dernokratai, socialde
mokratai ir kitokių partijų ly
deriai. Jie mintą išnaudodami 
šių jaunuolių patriotiškus 
jausmus ir darosi sau karje
ras viejrąis pildami ant šio 
žaliuojančio jaupimo antjtary- 
binę propagandą.

Reikia tik stebėtis kokias 
pastangas ir kiek vargo turėjo 
įdėti šis jaunimas susimoky
mui šokių, kad juos išpildytų 
šventėje. Bet kas jų tuo triūsu 
pasinaudojo ? Ar ne .klerikalų 
lyderiai pasigirdami kardino
lui Strich ką jie sturi ? Pasinau
dojo, ir politikieriai, pasikvies
dami Chicagos merą bei kitus 
pareigūnus. O ypatingai daug 
pasinaudojo šventės pirminin
kė p. D.aužvardienė gavus 
progą pareklafnuoti savo vy
rą. Nors šis ir nepasirodė vie
šai, bet žmąnos buvo pagar
sintas bęnt keletą kartų, kad 
“mąno vyrąs, ponas konsulas 
Dr. Petras Dąužvardįs...” sa
kė tajp ir tajp, Tai b.aįsiai 
šlykštu' buvo girdėti tokioje 
šventėje netlnką^^iūs išsireiš
kimus. Bet kfhgi padarysi, 
kad ji buvo surengta tam tiks
lui ar tam pai}ašiaip.

Jaunuoliams ir jaunuolėms, 
ypatingai/ šokėjams ir šokė
joms, reikia duoti'kreditas už

Worcester, Mass.
ALDLD 11 kuopos specialis 

susirinkimas įvyks liepos 15 
d., 7 $0 v. vakare. Šis susirin
kimas turėjo įvykti liepos 8 
d., bet kadangi mūsų narių 
mažai atsilankė, tad negalė
jom susirinkimą laikyti. Svar
biausia: komisijos nariai neat
silankė. Gal dauguma pamir
šo. Todėl dabar visi pribūkite, 
nes mūsų piknikas įvyks rug
pjūčio 4 d. Turėsim išrinkti 
darbininkus ir galutinai ap
tarti visą prisirengimą.

J. Skliutas

Cleveland, Ohio
JOHN GATES PASAKĖ 

ĮDOMIĄ KALBĄ
Daily Workerio vadovau

jantis redaktorius John 
Gates kalbėjo temoje “Ar 
mūsų anūkai gyvens po so
cializmu,” ir taipgi rišo 
klausimą, kokį kelią Ameri
kos žmonės pasirinks perė
jimui į socializmą. Gates 
įrodinėjo, kad galimas daik
tas, kad Amerikos žmonės 
galės pasirinkti legalų bū
dą, balsavimo būdą, perėji
mui į socializmą, kada dau
guma Amerikos žmonių jo

įjos apsivalys nuo biurokra
tų ir nuo buržuazijos agen
tų, jos galės patapti vado
vaujančiu organu į socializ
mą.

Gates sake, kad Amerikos 
žmonės jau pergyveno dvi 
revoliucijas, bet nei viena 
iš jų nebuvo baigta. Revo
liucijos už išsilaisvinimą iš 
Anglijos kolonizacijos lai
mėjimus pasigrobė valdan
čioji klasė, turčiai. O tie, 
kurie kovojo su ginklu ran
kose ir liejo kraują karo 
laukuose, buvo paskandinti 
negirdėtame skurde ir dau
gelis buvo sugrūsti į kalė
jimus. Antra revoliucija, 
sakė Gates, buvo Civilinis 
Karas už vergijos panaiki
nimą, už išlai’svinimą neg
rų iš vergijos . Bet daugy
bė negrų ir šiandien netu
ri balsavimo teisių, dar te
bėra laikomi antros klasės 
piliečiais.

Gates’u.i kalbą baigus, 
buvo padaryta pertrauka ir 
po pertraukos prasidėjo da
vimas klausimų kalbėtojui. 
Klausimų buvo daug ir dau
gumoje klausimai buvo sta
tomi apie Amerikos žmonių 
kelio pasirinkimą į socializ
mą, kas tam vadovaus ir 
kaip greitai bus galima' 
socializmą pasiekti.

%Nekurie įš klausimų buvo, 
netaip tobuli, bet daugumu 
buvo rimti klausiniai, bet. 
Gates į visus atsakinėjo 
nuosekliai, smulkmeniškai 
ir su pabrėžimais, Klausi
mai tęsėsi daugiau poros 
valandų, iki vėlaus vakaro. 
Tai buvo įdbmios prakalbos, 
iš kurių buvo galima kiek
vienam daug pasimokyti. 1

Publika irgi buvo įdomi, 
nes jaunosios kartos, kole
gijų studentų amžiaus žmo
nių, buvo daugiau negu bet 
kada pirmiau. Buvo daug' 
ir negrų jaunimo, ir daugu-: 
ma tų jaunų, žmonių statė j 
kalbėtojui klausimus.

Buvęs prakalbose

fe:

Spaudos Detroite

PIKNIKAS
Rengia Detroito Draugijų Sąryšis

Liepos-July 14 d
Beechnut Grove

Middle Belt Rd., Inkster, Mich.

Kas metai Detroito organizacijos rengia vieną 
iš didžiausių piknikų spaudos naudai. Todėl 
mes kviečiame visus, ne tik Detroito lietuvius, 
bet ir iš visų apylinkių dalyvauti piknike ir 
linksmai laiką praleisti.

GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS

Visus kviečia Detroito Lietuvių 
Draugijų Sąryšio Komitetas

LDS 5-tos Apskrities

PIETŪS
Sekmadienį, Liepos-Jiily 14

Pietūs 1 vai. dieną. Bilietas $2 asmeniui. 
Rengėjai prašo pribūti minėtu laiku.

Indian Grove Parke
West Haven, Conn.

KELRODIS: Iš West Havcno centro klauskite Platt avenųe, 
ir privažiavus Jonės Hillį sukitės i dešinę, čia rasite parką

.......... 1 -T I ................ .. ........... ........................ . 1 11 1"^"

New Yorko Apylinke
Literatūros Draugijos Il-sios Apskrities

Pelnas skiriamas išleidimui knygos

GYDYMO ISTORIJA
Parašė Dr. J. Stanislovaitis ir Dr. Petriką

Įvyks sekmadienio popietį

Liepos 14 July
Steamboat Inn Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Pradžia 1-mą vai. d., Įžanga 75c.

Iš Brooklyno eis busas, kelionė $1.50 į abi pu
ses, iš anksto įsigykite buso bilietą. Bus išeis:

Iš Williamsbuigo 12 vai. dieną nuo Lituanica 
Square, Union Avė ir Stagg Street.

Iš Richmond Hill 12:30 d. dieną, nuo Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Aye.

KeturiŲ Kavalkųi Orkestrą 
Gros Šokiams

Brooklyno Aido Choras 
Vadovaujamas Mildred Stensler 
Atliks Gražią Dainų Pnogrąmą

Visi apšvietą branginanti žmonės privalo at- 
\ silankyti į šį pikniką ir tuomi prisidėti prie iš

leidimo labai svarbios knygos, Tuo pačiu kari$ 
čia ir patys turėsite daug malonumo,. \

RENGĖJAI
'M1 i .
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3 pusi. Laisvė (Liberty)Penfctad., liepos (July) 12,
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F Juozas Kovas he£p wanted male

Juozas Kovas gimė 1890 m. 
gruodžio 19 d., Ostaukino kai
me, Virbalio parapijoje, Vil
kaviškio apskrityje. Jo tėvai, 
Juozas ir Marijona Kovai, gy
veno labai vargingai. Turėjo 
ketvertą vaikų. 2 sūnus ir dvi 
dukteris, Juozas iš jų buvo, 
vyriausias; jaunesnysis Juozo 
Kovo brolis Jonas buvo atvy
kęs i Ameriką, dirbo angliaka- 
syklose, Įkrito j atvirą gi
lią duobę ir u ž s i m u š ė 
jaunas. Seserys, Ona Prisevi- 
čienė gyvena Virbaliuose, ir

Matukienė gyvena 
(buvusiojo

kaip jis

ir ap- 
reikalams sekamai: 

Chorui

fl ■ i „„.—  ̂ •„

NewYorto^^Kžžfer2liiloi

tik pražydęs 
vargų slėgia-

pasi- 
esant

Uršulė
Kapsuko mieste 
Marijampolėje).

Juozas Kovas 
savo jaunystėje,
mas, turėjo apleisti savo gim
tąją šalį Lietuvą ir ieškoti sau 
laimės svetur. 1909 metų ge
gužės 19 d. jis atvyko į Ame
riką, apsigyveno Waterbury, 
Conn. Darbą gavo pas savo 
giminaiti krautuvėje, kuris jį 
stengėsi žiauriai išnaudoti, 
skrumnai apmokėdamas. Juo
kias jam buvo taip nedėkin
gas, kad nenorėjo nė jo vardo 
minėti suteikdamas informa
cijas iš savo gyvenimo. Neil
gai gyvenęs Waterbury je, 
Juozas išvyko i angliakasyklų 
sritį, į Mahanoy City, Pa. čia 
jis išgyveno (su mažom per
traukom) iki 1933, m. Būda
mas aukštas, stiprus vyras, 
angliakasyklose dirbo su pa- 
sisekim u.

1933 m. Juozas Kovas at
vyko į Brooklyn, N. Y. čia jis 
dirbo visokius paprastus dar
bus, bet daugiausia pasilaikė 
prie keltuvų operavimo aukš
tuose budinkuose. Brooklyne 
gyvenant,- nuo 1943 metų Juo
zui pradėjo sveikata blogėti. 
Pasireiškė aukštas k r a u j o 

,spaudimas, turėjo labai 
ribotos dietos prisilaikyti. Lan
kė gydytojus privatiniai ir lai
kas nuo laiko pasiduodavo į 
ligonines, tačiau liga darėsi 
vis komplikuotesnė, ir paga
liau daktarai pripažino kad 
tai yra leukemija, kraujb 
kimas. Daug rūpesčio ir kaštų 
turėjo Juozas, bet gero nesusi
laukė. Laikui bėgant sveikata 
vis silpnėjo; daėjo prie to, 
kad jau ' reikėjo imti kraujo 
transfiuzijas. Už puskvorfyę 
kraujo ligonis mokėdavo, 
$35.00 ir daktarui už įleidimą 
kraujo po $10.00 už kiekvie
ną kartą. Pagaliau ir įleidžia
mas kraujas pradėjo silpniau 
veikti ir Juozas Kovas pajau- 

- tė, kad jo gyvenimo kelio ga 
la« artėja. Savo likimą jis pri
ėmė šaltai, rimtai, kaip pride
ra apšviestam žmogui. Mirė 
1957 metų liepos 4-tą dieną, 
Williamsburg General ligoni
nėje.

Palaidotas liepos 9 d. Cyp
ress Hills kapinėse.

Su Juozu Kovu man teko 
susipažinti nuo 1915 .metų, 
kada jis dar gyveno Pennsyl- 
•vanijoje. o jamz gyvenant 
Brooklyne, per kelioliką me
tų susieidavome kuone kas 
dieną. Buvo kieto charakterio, 
griežtas ir stipriai darbinin
kiškai nusistatęs žmogus. Tei
singas, draugiškas ir visame 
savo gyvenime tvarkus. My«;

' lintis meną,* turėdamas gerą 
tenoro balsą, jis priklausė pa
žangiųjų chorui Shenandoh, 
Pa., dargi prisidėjo prie jo su- 

/ organizavimo, o 
Brooklyną, įstojo į

'J 'Geras unijistas, 
.mainiorių unijoje. 
Inas Brooklyne, 
keltuvų darbininkų unijos.

1913 m. įstojo į Lietuvių So
cialistų Sąjungą. Prasidėjus 

■ Sąjungoje vystytis kairiąįam 
įspamui,

Su^ kairiečiais. Priklausė kito
je darbininkiškose organizaci- 

jįose ir gražiai finansiniai rė- 
.<'įmė darbo žmonių kovas už 

|Į;Jinksmesnę ateitį.
Buvo linksmo būdo, mylėjo 

, draugiškas sueigas. Neskūpus 
kur reikia, kompanijoje ar or
ganizacijų reikalais, šiaip ma
terialiai tvarkus ir taupus. At
vykęs į Ameriką bemokslis, 

.rūpinosi apšvietę. Lankydavo 
prakalbas, pirkdavo ir skaity-

ciavo laikraščius ir knygas. 
Pats savo pastangomis lavin
ti amasig puikiai apsišvietė.

Sveikatai silpnėjant, gavęs 
pesimistiškų žinių apie savo 
sveikatą nuo daktarų, Juozas 
Kovas neįpuolė j desperaciją 
dėl savo likimo. Jis pasišaukė 
keletą savo artimų draugų, 
pranešė, kokioje padėtyje jis 
randasi ir pareiškė,
nori būti palaidotas, paskyrė 
palaidojimui pinigus 
švietos
Laisvei $1,000, Aido
$100, A.L.D.L.D. $50.

Pasiprašė draugus 
tupinti juomi sergant, 
ligoninėje ir atlikti šermenų
pareigas. Tam reikalui pasky
rė $850. Palaidojimo kaštams 
paskyrė $1,000.

Likusįjį turtą jis paskyrė 
savo mylimoms pusseserėms,' 
Mary Gurklis ir Helen Chesko, 
gyvenančioms Mahanoy City, 
Pa.

Tai puikiausias pavyzdis 
asmens reikalų tvarkingumo. 
Savo sunkiai sudėtą taupą jis 
parvedė tam, kam jis norėjo. 
Jis apsirūpino ligoje ir sutvar
kė palaidojimo reikalą. Iš 
Juozo Kovo reikia visiems pa
simokyti. Net nereikia laukti, 
senatvės - nusilpnėjimo ar li
gos suspaudimo. Ir jaunam ir 
senesniam bikada gali atsitik
ti mirties priepuolis. O kada 
tai atsitinka dalykams esant 
netvarkoje, tavo sūtaupos lie- 
k a s i kaip pamestos.' 
Ne kartą jas sunaudoja, 
tokie elementai, kuriems as
muo savo turto niekad nebūtų 
skyręs. Ypač pavieniai, be šei-> 
mų asmenys turi turėti padarę 
testamentą, kad atsitikime 
mirties jųj sūtaupos nenueitų 
vėjais.

LIETUVIU TARPE
Aidiečiai pasiruošę LLD 

apskrities piknikui

Anądien girdėjau aidiečius 
Liberty Auditorijoje smarkiai 
dainuojant, o jų mokytoją 
Mildred Stensler mikliai juos 
muštrąvojant. Pasiteiravęs su
žinojau visą sekretą; jie lavi
nasi gerai pasirodyti LLD pik
nike šį sekmadieni, liepos 14,- 
Great Necke.

Užtikrinu ir tuos, kurie 
skundėsi, kad LDS piknikus 
birželio 16 d. buvęs nuobodus, 
nes nebuvę nei muzikos, nei’ 
programos. Tai šį sekmadienį 
bus visko: gera programa ir 
skambi muzika' šokiams.’ Net’ 
keturi muzikantai gros polkas 
ir kitokią šokiams muziką.

Tad 
kad į 
Ypač
Draugijos nariai turėtų 
daryti, kad šis piknikas visais 
atvejais pavyktų. O jis pa
vyks tik tada, kada visi ir vi
sos dalyvausime piknike, ka
da ir savo šeimas atsivešime, 
savo kaimynus pakviesime da
lyvauti. Rep.

Grįžo iš atostogų

Susitikau ir pasikalbėjau su 
Jonu Grubiu, plačiai žinomu 
brooklyniečiu. Jis atrodo labai 
sveikai ir nusiteikęs labai 
linksmai. Mat, Jonas tik 
sugrįžo iš atostogų.

Vieną savaitę atostogų 
kacijų) jis praleidęs net
chigano valstijoje, Saginaw 
mieste, pas seserį ir švogerį, 
Mrs. ir Mr. York. Džiaugiasi 
aplankęs savo gimines. Sagi
naw kadaise buvo nemaža ir 
gana veikli lietuvių kolonija, 
bet dabar, sako Jonas, ten 
lietuvių belikę mažai ir jų 
•veiklos beveik nebėra. >

Kaipo nuoširdus laisviems, 
Jonas neparhiršo . ir Laisvės 
reikalui Jis grįždamas parve
žė savo dienraščiui penkinę. 
Tai auka nuo , Mrs. ir Mr. 
York. A. B.

žiūrėkime,kiekvienas 
pikniką patektume.

Lietuviu Literatūros 
viską ■

ka A

(va-
Mi-

|įro

P. Buknys

LAIDOTUVĖS

Liepos 9 d. Juozo Kovo pa
laikai buvo išlydėti iš Bieliaus
ko šermeninės (Brooklyne) į 
Cypress Hills kapines.

Koplyčioje kalbą pasakė It. 
Mizara, o kapinėse — A. Bim
ba. . > .

Nors tai buvo darbo diena, 
žmonių laidotuvėse dalyvavo 
apie 70.

Po laidotuvių palydovams 
buvo patiekti užkandžiai Lie
tuvių Kultūriniame Centre.

Beje, liepos 8 d., vakare, ai- 
diečiai, pagerbdami' J. Kovą, 
kuris ilgai dainavo Aide, su
giedojo keletą atitinkamų 
posmų.

Lai Juozas ilsisi ramiai, 
gražiajame Cypress Hills ka
pinių kalne, o mes, likusieji, 
darbuokimės!

MIRE
Elmhurst, L. L, gyventojas 

Motiejus Venskus mirė liepos 
2 d., palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis liepos 5 d. šv. 
Jono kapinėse.

Liko.žmona Julija ir duktė 
Julija Šeputiienė.

BROOKLYN, N, Y.

Liepos 4-tą klieną, 1957

Mirė

JUOZAS KOVAS

Reiškiame Juozui pagarbą kaip rėmėjui 
kultūrinių ir politinių dirbančiosios žmonijos 

• kovų ūž ‘šviesesnę ateitį.
■ • • > i • t ; i :

' ‘ Taipgi' reiškiame širdingą užuojautą Juozo
Kovo giminėms ir draugams, netekusiems jo 
savo tarpe.

Charles Alex P. Grabauskas
K. I. Levanai M. E. Simanavičiai 1
Ona Cibulsky J. E. Grubiai 1
S. Sasna M. Stankus 1
J. Gužas J. Siurba |
V. Šibeikienė J. K. Ručinskai 1
K. Karpavičienė M. Grigas Į
J. M. Kalvaičiai A. Jasulaitis 1
J. E. Kasmočiai F. O. černiavičiai I
Jonas Mikaila Albina Mikalaus 1
G. Waresonas W. O. Baltrušaičiai 1
J. Balčiūnas V. Gironaitis 1
E. Sungailienė V. Žilinskas 1
Mary Wilson A. Krapas 1
R. E. Mizarai S. Večkys 1
P. N. Bukniai . ; 0. Jasinskienė |
Leo Nekvidavičia J. Karpavičius 1

< V., Janauskas , , A. Goodwin 1
Jonas Stepas Judita Sadauskas 1
Jonas Grybas Mary Tamelis 1
Wm. Skodis Bertha Demsey 1
A. Višniauskienė Alb. Bepirštis Į
J. Kriadčiūnas A. Balčiūnas 1
Eleha ješkevičiūtė J. Gasiūnas ! 1
Amelia Ydung Lilija • ff
Jonkšf Juška Ona Malihauskienė 1
K‘ Juknys 1 Ant. Malinauskas 1
F. M. krungliai Vincai Malinauskas 1
M. O. Dobiniai Mr.' ir Mrs.'A. Meškis 1
Vera Pranaitiene Adelė ir J. Gaitisx I
P. Gustaitis, K. Balčiūna&C :W 'T 1

I A. Bimba 11 ■ - ;•............... 1

Po miestą pasidairius
Tūkstančiai pageidauja 
adoptūoti katę Feliksą

atvykęs į 
Aido Cho-

darbavosi 
Gyvenda- 

buvo nariu

JO

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

RANDAVOJIMAI
KAMBARIAI IŠNUOMAVIMUI
Išnuomavimui yra 5 gražūs kam

bariai, garu apšildomi. Pageidauja
ma, kad šeima turėtų ne daugiau 
kaip 2 ar tris narius, suaugusius, 
ir kad yra dirbantieji. Norime ge
ros, tykios šeimos. Privatiškas na
mas, arti transportacijos. Dėl dau-. 

| giau informacijų, prašome skambinti į 
bile dieną, Midway 7-3108. t 

(132-134)
• • X » r

........... ..........■■■■■■■ .............

Namo savininkas kaltas 
už 7 žmonių mirtį

’ • . * . . ■ ' ' • .

Safvatore Colucci teisme 
prisipažino, kad jis savo na
me nepataisė1 vandens šildytu
vo, nuo kurio dujų, užtroško 
jo name gyveną septyni žmo
nes. Numatoma jam bausmė: 
15 metų kalėjimo ir $1,000 pi
nigais.

Areštuoti 9 gengsteriukai

Bronxe areštuoti devyni 
jaunuoliai, kurie esą vienos 
Bronxo jaunukų gengės na
riai, taipgi užsiiminėją apiplė-: 
šinėjimais, vagišiavirriais.

1 • ' I • •

Važiuokite Bušu J Pikniką
Liepos-July 14 įvyks Literatūros draugijos j 

2-osios Apskrities Piknikas. Pelnas skiriamas 
išleidimui knygos Gydymo Istorija, kurią para
šė Dr. J. Stanislovaitis ir Dr. A. Petriką.

Į šį pikniką iš Brdoklyno eis busas, kelionė į 
abi pusi tik $1.50. Iš Williamsburgo busas išeis 
nuo Lituanica skvero 12 vai. Iš Richmond Hill 
—12:30 vai. dieną. Busas grįš iš parko 8-tą vai. 
vakare. • ,

Piknike bus gera muzika šokiams ir Aido 
Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, duos 
gražią dainų programą. Taipgi bus geru val
giu ir gėrimų. Piknikas prasidės 1-mą valandą 
dieną. Įžanga 75c.

Pikniko vieta: Steamboat Inn, 91 Steamboat k 
Rd., Great Neck, L. I.

Visi dalyvaukime šiame piknike.. \

‘»V-TA*..

Feliksas yra keturių mėne
sių jaunas katinukas. Visai 
neseniai jis buvo paprastas 
katinukas Anglijos uoste,' vie
nas tarp daugelio, be savinin
kų, pamestinukas. Dabar, bet
gi, tūkstančiai Amerikos žmo
nių nori jį “įsūnyti”, adoptuo- 
ti ir siūlo didelius pinigus už 
jį. Priežastis: jis atkeliavo su 
Mayfloweriu...

Taigi, kadangi jį pasiėmė' 
Anglijoje vienas jūrininkas ir 
jis atvežtas istoriniu1 naujuoju’ 
M.ayflovėriu; pats Feliksas ta
po lląip ir istoriniu asmenimi. 
Kačių mylėtojų draugija pa
skelbė, kad Jiors Feliksas yra 
plebėjiškės Rimties, “ne (gry- 

jnos rasės” katinukas, jis da- 
įbar turi tėisį skaitytis aristo
kratu. L U t ; >
•> /j ,

Kapitonas) Villiers sako, 
kad už jį dabar siūloma ne 
šimtai, bet tūkstančiai , dole
rių. Ir jis Bus atiduotas pir
kėjui, kuris daigiausia už jį 
pasiūlys.

Kaip “kalinamas” Dio

* Pas mus jau y buvo rašyta, 
kad sukčįuš-raketierius John
ny Dio,. kuris sėdi New Yorko 
kalėjime ir Taukia teismo, iš
leidžiamas kasdien. 4 valandą 
po pietų ir gali likti laisvėje 
iki dešimtos; vakare, kad jis- 
“galėtų tartis sų/advokatais”. 
Visi kiti kaliniai, kaip žinia, 
su advokatais tariasi pačiame 
kalėjime. • . > '

Dabąr p||įrodo, kad tai dar 
ne-. 5 Johnny

Vų

Dio nevalgo vakarienės kalėji
me (jis valgo ištaiginguose 
naktiniuose klubuose, kur 
puotauja su savo sėbrais), tai 
kalėjimo virėjui įsakyta turė- 
t: gatavą jam “vėlyvą vaka
rienę”. Taipgi,- jeigu Dio, at
važiavęs kalėjimai! savo limo- 
zinu dešimtą valandą vakaro, 
dar norėtų ūžkąsti, tai val
gykloje jo laukia sandvičiai ir 
panašūs dalykai... -

Tai taip ‘‘kalinamas’’ Dio...

Liberalai jau 
nominavo savo

lj •

N Y kandidatus

Lašas jūroje...
Anądien miesto majoro pa

dėjėjas John J. Theobald sto
vėjo prie miesto rotušės ir 
Inosikavo, kai trys autobusai 
pilni vaikučių pradėjo nuva
žiuoti. Autobusuose radosi 
150 vaikų — “neprivilegijuo
tų” vaikų, kaip juos vadina 
spauda ir labdaringos organi
zacijos, kitaip sakant,—skur
džių šeimų vaikai. Tai juos 
vežė miesto autobusai vienai 
dienai į laukus, į kokią tai sto
vyklą Staten Islande.

Theobald nusifotografavo 
su ta grupe, laikraščiai apra
šė, kaip mūsų miestas rūpina
si savo “neprivilegijuotais” 
vaikais (žodis “skurdus” ne
vartojamas — mes juk gyve
name po taip vadinama “liau
dies kapitalizmo’’ sistema!)

Ir taip kas dieną keli šimtai 
vaikų gauna progą pabūti už
miestyje. Bet mieste lieka šim
tai tūkstančių vaikų. Tie išva
žiuojantieji yra tik lašas jūro
je.

Nurodoma, kad gal joks ki
tas kraštas nesirūpina taip 
menkai savo vaikais. Laikraš
tis “Teachers News” aną sa
vaitę sakė, kad joks kitas did
miestis pasaulyje neturi tiek 
senų, apšepusių ir apgriuvusių 
mokyklų. Ir jokiame kitame 
mieste pasaulyje tiek vaikų 
nelieka vasarą, kaip proporci
niai lieka New Yorke.

Socialistiniame 
ypatingai Tarybų 
kiekviena mokykla 
vasaros stovyklą ir
pilnai vasarai iškeliami į už
miestį. Ir kai kuriuose kapita
listiniuose kraštuose, net to
kiuose neturtinguose kaip Ita
lijoje, dauguma vaikų pra
leidžia * vasaros stovyklose 
bent po dvi savaites. Tik čia 
dauguma biednūomenės vaikų 
vasarai lieka tvankiame, karš
tame dulkėtame didmiestyje...

M.

(12) PRIE UOSTO DAILYDftS (12)
Su patyrimu prie uosto darbo.v 

$2.15 į valandą. 40 valandų savaitė. 1 
Pirmadieni-Penktadienį. Amžiaus 
iki 45. Darbas tiktai per liepos 
ir rugpjūčio mėnesius. Kreipkitės 
pas: J. PATTERSON, Supervisor of 
Bridges & Building. Room 5, N.Y. 
Central Railroad, Weehawken Pas
senger Sta., Weehawken, N. J.

(131-137)

MALE and FEMALE

Pora prie namų ruošos, privatiški 
daktaro namai. Puiki vieta prie 
vandens. Moteris mokanti gerai 
prižiūrėti namus ir virti. Vyras mo
kantis vairuoti ir tinkamas prie 
įvairių darbų. . Be vaikų. Mokanti 
angliškai. Gera alga. Mr. Leonard 
Breger IĮ. 7-1300. (133-134) ’

HELP WANTED—FEMALE

FILE CLERK ./ >
Mature Woman. No experience 

necessary. Steady. 40 hour week. 
No Saturday.

MANHATTAN EYE, 
EAR & THROAT

210 E. 64th St. N.Y.C. TE.8-9200.
(133-135)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Great Kills, Staten Island, N. Y.
Naudokitės proga, 
arti geležinkelio stoties, 
dimas. Privatus savininkas, 
kite bizni Staten Islande, 
kaina greitam pardavimui, 
tikrinkite po pamatymo. 
1720.

Delikatessen, 
Alaus lei-

Plės- 
žema 

Persi.
HO. 6-

(130-134)

I

i

i
I

i

{

I

Coney Island. Puiki vieta. \TtįT 
sąrą nuomoti restauraciją, atviri 
langai. Pilnai ištaisyta. Prasta 
sveikata priverčia parduoti už že- L 
mą kainą $2,500. Dabar geras biz- 
n'is. NA. 8-1555. Brooklyn.

(131-137)
pasaulyje, 
Sąjungoje, 

turi savo 
visi vaikai

Bronx, N. Y. Luncheonette-Foun
tain. $500 pinigais, jūsų biznis pra
sideda. Lengvi išmokėjimai. Tuoj 
užimama. Privatiškas savininkas, 
tuoj reikia parduoti. Geras lease, 
maži iškaščiai. Puiki proga. FO. 4- 
8647. KI. 6-7656. (131-137)

Maspeth - Queens Combination- 
Luricheonette, Stationary and 
Greeting card store. Business sec
tion. Ideal for family, partners, 
individuals, etc. Sickness forces 
sale. Maspeth^ is growing. Grow 
with it. Reasonable. HA. 9-8376.

(133-1

Liberalų partijos pildoma
sis komitetas jau nominavo še
šis kandidatus į miesto tarybą. 
Kaip žinia, Liberalų partija 
remia demokratų kandidatą į 
majorus dabartinį majorą 
Wagnerį, bet nori pravesti sa
vo kandidatus miesto tarybom

Nominuotieji yra sekami: 
advokatas S. C. Vladeck, de- 
šiniai socialdemokratinių nusi
statymų žmpgus; W. kirsch- 
nebaum, žydų socialdemokra
tų veikėjas; F. Tąylor, libera
las, ADA žmogus; Jose Lu
men Roman, puertorikietis li
beralas, laikraštininkas; Stan
ley Isaacs (dabar tarybos na
rys), kuris yra bendras re- 
publikonų ir liberalų kandida-' 
tas; teari Brown (dabar tary
bos narys), vkuris yra bendras 
visų trijų partijų^ demokratų, 
republikonų ir liberalų, kart* 
didatas.

New Yorko spaudoje
Clark apie paskutinius, 
įvykius Tar. Sąjungoje

“Daily Worker’io” užsienio 
žinių redaktorius ir buvęs ko
respondentas Maskvoje Jo
seph Clark 
mintis apie ; 
kius Tarybų

Ko'munistų 
komitetas ten 
tikimus tarp Molotovo vado
vaujamos grupės iš vienos pu
sės ir Chruščiovo grupes iš ki
tos. Tai yra didelė pažanga 
nuo tų laikų, kuomet vienas 
Stalinas darė nutarimus. Bet 
tai dar toli nuo tikro proleta
rinio demokratingumo ir tie
sioginės darbininkų klasės ga
lios, nes visi nesutikimai tapo 
išrišti slaptybėje centralinia- 
me komitete, o masės neturėjo 
progos išklausyti visų nuomo
nių.

Dabartinė vadovybė kovoja 
prieš blogiausius stalinizmo 
aspektus, bet pati dar vartoja 
daug stalinistinių metodų. 
Kritikuoti Molotovą , ir jo 
draugus už ideologines klai
das yra vienas dalykas, bet 
kaltinti juos dabai* nemokėji
me eiti visokias techniškas pa
reigas praeityje tai jau sena 
stalinistinė metodą.

Taipgi neteisinga 
kaltinti Malenkovą, 
Va ir Kaganovičių Leningrado 
bylos fabrikavime ir 1930 va
lymuose, tuo tarpu, kai už tą 
atsakomingi ir kiti vadai.

Bet pažangą visvien daro
ma, pažanga, kad apkaltintie
ji nesuimami ir nesušaudomi, 
kaip tai būdavo Stalino lai
kais...

Garage and Repair Shop for kale. 
Established 27 yrs. Long tease, 
folk is growing. Grow with it. Well 
established, where ( good will has 
been - -built -up.. .Appointment by 
phone only. HAmllton 7-1313.

(133-139)

TRUCKS

Maskvoj 
reiškia sekamas 

paskutinius įvy- 
Sąjungoje:
partijos centro 

i diskusavo nesu-

/
dabar

MolOtO-

Jei jūsų dantys tapgedę, 
prakiurę, skauda, nesku- 
pauk kreipkis ūpas dentistą. 
Iš sugedusių dantų išsivys
to kitokių ligų.

Ford, 1950. Wrecker, % ton 
with power winch. Only 18,000 
miles. In A-l condition. Private 
owner selling very, very reasonable. 
Inspect and convince yourself. Sta
ten Island. TO. 8-1020. (133-139)

PRANEŠIMAS
MONTEtLO, MASS.

LLD 6 kp rengia pikniką, liepos i 
14 d. Liet. Tautiško Namo Parke, 
Keswick Rd. Bus atsaita buvusio 
Laisvės pikniko. Komisija kviečia 
visus dalyvauti. Turėsime valgiųW 
gėrimų. Pradžia 1 vąl. dieną. Ko
misija. (133-134)

* i

Kalbink užsirašyti 'Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito. I

ROCKAWAY PARK 
HOTEL

Tai puikiausia vieta visoj Rock
away. Praleiskite savaitę, mėnė- 
sl, pabaigą sezono ar apskritus 
metus čia. Galima pasidaryti 
valgi. Tik vienas blokas Anuo 
IND. SubvSs. Kainos prieinamos. 
158 Beach 116th St., NE. 4-0469.

Long Island.

MATTHEW A. 13 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)
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LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

* i «

t

*O0**OG*

426 Lafayette St 
Newark 5, N. X 

z MArket 2-5172'

——

K
a} ;

i




