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Rašo R. Mizara

Praėjusią savaitę aplankė 
mus dvi kalifornietės: M. Al- 
vinienė ir Ks. B. Karosienė.

Su drauge Karosiene teko 
daugiau pasikalbėti.

— Ką žmonės dabar m a n o 
apie Laisvę, kai ji eina du kar

elu per savaitę?—^klausiu vieš-

Susprogo 8 raketos 
ir užmušė 1O žmonių

Vakariniu vokiečių socialistų 
siūlymai taikos reikalais

Sukilę francūzai
_____

jau puola Tunisiją
Middletown, N. J. — Į 

pietų pusę nuo New Yorko 
miesto, už siauros Atlanto 
užlajos, susprogo astuonios 
“Niki” raketos. Jos. sprogo 
armijos raketų stotyje. Vie
toje užmušė 10 kareivių ir 
karininku. Yra ir sušeistų.

Sprogimas buvo neišpasa
kytai didelės jėgos, kad tri
jų mylių plote aplink išby
rėjo langai ir sutruko namų 
sienos. Viena “Niki” skevel
dra, 12—kos pėdų ilgio, nu
krito į gyventojo kiemą už 
mylios atstos.

Generolas C. B. Duff, 
New Yorko srities koman- 
dierius, sako, kad 24 “Niki” 
raketų sandėliai buvo pavo
juje. Jeigu tie sandėliai jau 
būtų pradėję sproginėti, tai 
būtų .kliuvę ir New Yorko 
miestui.

New Yorko miesto aplin
koje yra 20 “Niki” raketų 
šaudymo centrų. Jie įrengti 
miesto “apgynimui nuo 
priešo bombinių lėktuvų”. 
Kaip matome, tai ta “ap
sauga” mums patiems suda
ro pavojų.

—Kiek esu girdėjusi, dabar
tinė Laisvė visie'ms labai pa
tinka. Patinka ji ir man. 
Mums, kurie gyvename Kali
fornijoje, pasaulinės žinios, 
telpančios Laisvėje ir Vilnyje,
n e <1 a u g tereiškia, kadangi B ffOOA AOA AAA 
laikraščius gauname pavėluo-1 Vdl <P44U,WV,UVU 

ginklams 
vos, taipgi korespondencijų iš 
Įvairių miestų apie pažangiųjų 
lidtuvių judėjimą. Viso to da
bartinėje Laisvėje užtenka
mai...

i Stoja už draudimą
I atominį bombų

Washingtonas. —Washingtonas. — Prezi- • Washingtonas. — Kon- 
dentas Eisenhoweris reika- gresmanas Durham, demo- 
lavo $3,000,000,000 pagalbai kratas iš N. Carolina, pir- 
Amerikos talkininkų. Kon- mminkas Kongresinio Ato- 

I gresas tą sumą buvo suma- miniais Reikalais Komiteto, 
i žinęs beveik 400 milijonų i pasisakė už sulaikymą ato- 
dolerių. minių 1

Bet dabar Senato Užsie- kaip pirmąjį žin.gsn> priejų

Stuttgart. — Vakarų Vo
kietijos Social-Demokratų 
partijos kongresas priėmė 
rezoliuciją, kurioje reika- 
ja Vokietijos vienybės ir tai
kos. Rezoliucijoje yra seka
mi pamatiniai punktai:

(1) Vakarų Vokietija tu
ri siekti sutvirtinimo eko
nominių, kultūrinių ir vi
suomeninių reikalų su Vo
kiečiu Demokratine Res
publika (Rytų Vokietija). 
Vakarų Vokietija privalo 
taip veikti, kad mažinus 
“šaltąjį karą” vokiečių tar
pe.

(2) Socialdemokratai sa
vo rezoliucijoje reikalauja,

1 kad Anglija, Francūzija, 
Jungtinės Valstijos ir tary
bų Sąjunga (Keturios di
džiosios) veiktų abiejų Vo
kietijų apvienijimui į vieną 
valstybę.

(3) Vokiečiai raikalauja, 
kad Anglija, Francūzija, 
Jungtinės Valstijos ir Ta
rybų Sąjunga ištrauktų sa
vo armijas iš abiejų Vokie
tijų; taipgi, kad tos valsty
bės ištrauktų savo ginkluo
tas jėgas ir iš Centralinės 
Europos.

(4) Vokiečiai social-de- 
mokratai reikalauja panai
kinti visus Bonnos (Vaka
rų Vokietijos) karinius pla
nus, susiejusius su NATO, 
paleisti, verstiną armiją, o 
jos vietoje sudaryti tik iš 
laisvanorių mažas militari- 
nes grupes.

(5) Ekonominiais reika
lais social-demokratai pasi
sakė už anglies, elektros 
gaminimo priemonių paėmi
mą į bendras savininkų ir 
darbininkų unijų rankas. 
Jie pas;sakė prieš naciona
lizaciją ir valstybinę nuosa
vybę.

Tunis. — Bourguiba, Tu-j Francūzija prieš alžyrie- 
nisijos- prezidentas, šaukia- čius turi sutraukus 500,000 

vyrų armiją ir .galingą kasi į žmones, kad jie būtų 
pasirengę ginti, savo šalį. 
Francūzų generolai, kurie 
Alžyre sukilo • prieš Francu- 
zijos valdžią, jau puldinėja 
Tunisiją, .Visoje eilėje vie
tų jų jėgos buvo įsiveržę į 
Tunisiją, padegė namų,’ pa
grobė civilių žmonių ir vie
tomis pasienio armijos sar
gu.

Alžyro gyventojai jau ke
linti metai kovoja prieš 
Francūzijos imperializmą.

rinį orlaivyną. Bet vis vien 
neįveikia šalies gyventojų 
— sukilimai plečiasi. Fašis
tiniai francūzų generolai 
kaltina Tunisiją, kad būk ji 
ginkluoja ir palaiko Alžyro 
gyventojus.

Tunisiją išsilaisvino iš 
Francūzijos pavergimo 1956 
metais. Ji yra į rytus nuo 
Alžyro, užima 48,000 ketv. 
mylių plotą ir turi 3,000,000 

i gyventojų.

K. B. Karosienė papasako
jo kitą Įdomų dalyką: Jos tė
velis A. Baltrūnas (labai se- ___ _______
niai miręs) buvo prasilavinęs! niniais Reikalais Komitetas 
ir gabus žmogus. Jis 1906 me-, nUtarė pridėti prie pirmes- 
tais dirbo “Keleivio“ redakci-jn-g 
joje. Po to, apsigyvenęs Ver-į 
monto valstijoje, rašė lietuvių 
socialistinei spaudai nemaža 
straipsnių; ypatingai jis mėgo 
4’ašyti iš astronomijos mokslo 
srities.

Bet tai ne viskas. Daug A. 
Baltrūno raštų nebuvo niekur 
spausdinta — tebestovi rank
raščiuose. Jis, matyt, galvojo 
kada nors išleisti knygą. Kai 
kurie tų raštų buvo parašyti 
praėjusio šimtmečio gale. Yra 
palikta ir nemaža jo paties 
padarytų braižinių.

Patariau Karosienei, kad .ii 
visus velionio tėvo rankraščius 
pasiųstų į Vilnių, Į Literatūros 
Institutą. Kitaip jie gali žūti. 

Vešnia pažadėjo tai pada-

minių bombų bandymų,

uždraudimo.
Jis sako, kad kaip tik 

sumos dar $220,000,000. Amerika baigs dabartinius

KRIZES vaisiai 
KANADOJE

bandymus, tai privalo tar
tis su Tarybų Sąjunga jų 
uždraudimui

lyti.

Gegužės 27 d. sukanka 70 
metų mūsų laikraščio admi
nistratoriui ir pažangiųjų A- 
merikos lietuvių darbuotojui 
granui Bukniui.

Atvyko jis iš Žemaitijos 
(nuo Papilės) į New Britain, 
Vonn., prieš daugiau kaip 50 
metų. Vėliau gyveno Brock- 
tene. Pirmojo pasaulinio ka
ro metu buvo persikėlęs į Či
kagą, kur per keletą metų 
dirbo rūbsiuvykloje, priklau
sė ILGWU, dalyvavo darbinin
kų streikuose ir kovose prieš 
unijos biurokratus. Unijos lo- 
kale Pranas buvo vienas lietu
sią, bet {ėjo į lokalo vadovybę, 
nes darbininkai juo pasitikėjo.

Prieš daugiau kaip ,30 metų 
Laisvės direktorių taryba pa
kvietė Pr. Buknį būti mūsų 
laikraščio administrator i u m . 
Na, ir tas pareigas jis tebeina. 
Jis ne tik administratorius, o 
pastaruoju metu ir ekspedito
rius; dirba ir kitokius darbus 
spaustuvėje.

Gamta nepašykštėjo Pranui 
sveikatos: jis dar tebėra pilnas 
energijos—tivrtas ir lankstus. 
Parašo jis (slapyvardžiu) ir 
laikraščiui straipsnių.

Toks yra šis kietasis mūsų 
žemaitis!

Svarbios sukakties proga

mė-■ Ottawa. — Pereitąjį 
nesį Kanados išvežimai į 
užsienį prekių nupuolė 57 
procentais, lyginant su 1957 
metų tuo patim laikotarpiu.

Canadian National 
Steamship Co. parduoda aš
tuonis laivus, kurie pirmiau 
plaukiojo tarp Kanados 
ir West Indies. Jau devyni

USA MOKSLININKAI 
VYKS Į SOVIETUS

Washingtonas. — Septy
ni Amerikos mokslininkai 
vyks į Tarybų Sąjungą. Jie 
yra: E. H. Litchfield iš 
Pittsburgh Universi t e t o, 
T. K. Glennan, — Indiana, 
D. Malott — Cornell, H.D.

mėnesiai jie stovi prieplau- įGideonse Brooklyn kole-

TURKAI STOJA Už 
KIPRO PADALINIMĄ
Ankara. — Turkijos vy

riausybė siūlo naujai Grai
kijos valdžiai, kad abi šalys 
susitartų ir reikalautų Ang
lijos. pasitraukimo iš Kipro 
salos, o pati sala kad būtų 
padalyta tarpe Turkijos ir 
Graikijos.

Kipro saloje gyvena apie 
400,000 graikų ir 100,000’ 
turkų. Šalies gyventojai da
lijasi savo nuomone: vieni 
nori jungtis su Graikija, ki
ti su Turkija, o progresy
viai reikalauja salos nepri
klausomybės.

DEMOKRATŲ PARTIJA 
PRAŠYS DOLERIŲ

Washingtonas. — Demo
kratų partijos vadai jau da
bar planuoja, kaip sėkmin
giau pravesti prezidentinių, 
rinkimų kampaniją I9601 
metais.

Vadai siūlo prašyti iš 
kiekvieno demokratų šali
ninko paaukoti mažiausia 
po dolerį. Jie sako: jeigu 
10 milijonų duos tik po do
lerį, ir tai bus $10,000,000 
fondas. Jie pąsigamino tam 
ir obalsius.

koje be užsiėmimo.

JAV PARDUOS GINKLŲ 
IR INDONEZIJAI

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas paskelbė, 
kad jis jau nebebus priešin
gas Amerikos privatiniams 
biznieriams, kurie parduos 
nedidelių ginklų Indonezi
jai. Jų išvežimui duos leidi
mą. Taipgi sutiko parduoti 
Indonezijai ir 37,000 to
nų ryžių.

Honolulu, Hawaii. —Mi
rė James D. Dole, sulaukęs 
80 metų. Jis buvo ananasų 
auginimo ir industrijos ka
ralius. Jo turtai siekia 
$120,000,000.

mes.linkime Pranui: sveikatos, 
ilgo amžiaus!

Ateina šventės. Prasideda 
vasariški mūsų parengimai. 
Bandykime, darbuokimės, kad 
jie būtų sėkmingi, kad 
daugiau neštų naudos 
meniniams reikalams.

juo 
vsi uo-

man 
lėktu-

Nesuprantamiausias 
dalykas yra šis: kodėl 
vai susikulia ore ?

Kai automobiliai susikulia 
kelyje—natūralu, 
ra platus. Bet ore 
tenka. Taj kodėl 
tragedijų atsitinka

Kelias nė- 
erdvės už- 
tiek daug 
ore ? •

gijos, G. Harnwell — Penn
sylvania ir F. D. Murphv iš’ 
Kansas Universiteto. Visi 
jie yra universitetų moksli
ninkai.

JAPONAI DAUGIAU 
MOKŪS Už ALIEJŲ

Kuwait. — Japonijos spe- 
cialė kompanija gavimui 
aliejaus sutiko mokėti Ku- 
waitui ir Arabijai 57 pro
centus pelno nuo gaunamo 
aliejaus. Anglai, amerikie
čiai, francūzai ir hollandai 
arabams mokėjo tik 50 pro
centų.

ADENAUERIS VIS 
GINKLUOJASI

Bonna. — Adenaueris ne
paiso ką sako Vakarų 'Vo
kietijos liaudis, jis skubiai 
ginkluojasi. Armija jau ne 
už ilgo bus 500,000 vyrų. Iki 
1963 metų pradžios jie sie
kia turėti 80,000 lakūnų ir 
aviacijos technikų, taipgi 
3,000 pirmos rūšies karinių 
lėktuvų.

EINA MŪŠIAI 
TUNISIJOJE

Tunis. — Jau kelinta die
na eina mūriai pačioje Tu- 
nisijoje Gabes . ir Remanda 
srityje. Francūzija ten tu
ri armijos ir karinio orlai- 
vyno bazes, kur randasi iki 
25,000 francūzų. Francūzai 
nori išeiti iš bazių, mato
mai, tikslu užimti Tunisijos 
svarbius centrus. Tunisu 
armijos daliniai tam prieši
nasi.

ISPANIJOS SUTARTIS 
SU VAKi VOKIETIJA
Madridas. — Ispanija ir 

Vakarų Vokietija susitarė 
prekybos reikalais. Vokieti
ja duos Ispanijai 75 nuošim
čius kredito, o Ispanija į 
penkerius metus pristatys 
Vokietijon, Kruppo fabri
kams, 575,000 tonų geležies 
rūdos.

ATOMŲ BOMBOS IR 
TŪLI MANEVRAI

Helsinkis, Suomija. — 
Penki amerikiečiai grįžta 
atgal. Jie važiavo į Tarybų 
Sąjungą reikalauti iš 
Chruščiovo, kad uždraustų j 
atomines bombas.

Tarybų atstovybė nedavė 
jiems įvažiavimo vizų ir pa
aiškino, kad Tarybų Sąjun
ga yra sulaikius atominius 
bandymus. Atstovybėje 
jiems patarė išreikšti jų pa
geidavimą Londone ir 
Washingtone.

TSRS mokiniai yra 
sveiki ir kultūriški

Maskva. — “Sovietu Są
jungoje vaikai y re sve'ki, 
kultūriški, entuziastiški, in
teligentiški ir užsilaiko 
drausmingai, net sunk u 
amerik’ečiams ir suprasti”, 
rašo Ernie Hill. 1

Jis rašo, kad apavai ir 
drabužiai dar vis labai 
brangūs, bet rendos labai 
pigios, taipgi atpigo mais
tas. Duona ir bulvės labai 
pigios. Bekono svaras $1.10, 
veršiena ir kiauliena po 80 
centu už švara, v v

PAKĖLĖ ALGAS 
KARO TARNYBOJE

• Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris jau 
pasirašė bilių. sulyg kurio 
pakeliamos algos esantiems 
karinėje tarnyboje. Genero
lai ir admirolai, kurie gau
davo* nuo $1,276 iki $1,843 
per mėnesį, dabar gaus nuo 
$1,700 iki $2,267. Bet eili
niai kariai kaip gavo $78, 
taip ir gaus tiek pat per 
mėnesį.

Anglija šnipinėja 
Tarybų Sąjungoje

Londonas. — Vasario 26 
diena Oxford Usiversiteto 
laikra'tukas “Isis” išspaus
dino straipsnį apie anglų 
šnipavimą Tarybų Sąjungo
je. Valdžia patraukė teis
man Paul Thompsoną ir 
William Millerį, kaipo 
straipsnio autorius.
' Teisme paaiškėjo, kad 
straipsny s “dalinai teisin
gas”, kaip pripažino teisė
jas M. G. Jones. Anglų lai
veliai plaukioja Tarybų Są
jungos pasieniais, lėktu
vai nuleidžia šnipų į TSRS 
plotus, ir anglai turi radijo 
susisiekimus su savo agen
tais, — taip liudijo kaltina
mi studentai.

“LAISVe” NEIŠEIS
Penktadienis, gegužes 

diena, yra kapų puošimo 
diena (Memorial Day). Tai 
legališka šventė ir Laisvė 
šį penktadienį neišeis.

30

TARYBŲ SĄJUNGA 
ĮSPĖJO ANGLIJĄ

Londonas. — Tarybų Są
junga pareiškė, kad Anglija 
ima didelę ir pavojingą at
sakomybę, nesusilaikydama 
nuo atominių bandymų; 
Tarpe kitko, Sovietų notoje 
sakoma: “Anglija pasiima 
pati ant savęs atsakomybę 
už būsimas pavojingų ato
minių bandymų pasekmes.”

NIKSONAS STOJA 
Už PAKAITAS

Wassingtonas. — R. Nik- 
sonas, Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentas, kai bėjo 
National Press Club banke
te. Jis sakė, kad JAV turi 
įtikinti Lotynų Amerikos 
studentus ir darbininkus, 
kad jos neina išvien su tų 
šalių diktatoriais.

DULLESAS SAKO, 
NEKEIS POLITIKOS
Washingtonas. — Vals

tybės sekretorius Dulles sa
kė, kad jis nekeis Jungtinių 
Valstijų užsienio politikos. 
V ėlesni įvykiai Lotynų 
Amerikoje, Francūzijoje, 
Artimuose Rytuose jam 
nieko nereiškia. Jis kartoja 
tą patį, kaip pirmiau.

TSRS KOMPOZITORIAI 
ATVYKS AMERIKON
Maskva. — šiemet į 

Jungtines Valstijas vyks 
žymūs tarybiniai kompozi
toriai, jų tarpe Dimitrius 
Šostak o v ič i u s, Aramas 
Khatčaturijanas ir Dimit
rius Kabalevskis. Artistų 
grupė iš Didžiojo Teatro 
vyks į Ameriką kitais me
tais..

DAR 10 BILIJONŲ 
BUS SKOLŲ

Washingtonas.. — Jung
tinių Valstijų iždo tvarky
tojai paskelbė, kad 1959 me
tais mūsų valstybinis neda- 
teklius bus nuo aštuonių iki 
dešimt bilii o n ų dolerių. 
Daugiau turės valstybė sko
lų, didesni bus taksai. 4. f

FRANCŪZAI VĖL 
PUOLĖ TUNISIJĄ

Tunis. — Francūzų armi
jos daliniai, 30-yje šarvuo
tų automobilių, buvo įsiver
žę į Tunisiją Remanda sri
tyje. Jie buvo pagrobę šešis 
tunisų pasienio karius, bet 
vėliau juos paleido.

$60,000,000 IŠLEIDO 
I}E JOKIO REIKALO
Washingtonas. — Gene

rolas F. J. Dau, direktorius 
supirkimui karines aviaci
jai reikmenų, pareiškė, kad 
be jokio reikalo išleista 
$60,000,000. Jis sako, kad už 
tokią sumą buvo pirkta da
lių dėl “F-100” karinių lėk
tuvų, o dabar tos dalys ne
reikalingos.

JAPONIJOJE KISHI 
PARTIJA LAIMĖJO

Tokio. —•— Dar nėra pil
nų smulkmenų iš šiomis die
nomis įvykusių parlamenta
rinių rinkimų. Bet jau da
bar aiškų, kad dabartinio 
premjero Kishi Liberalų-de- 
mokratų partija yra laimė
jusi užtikrintą daugumą,

ATGAIVINA ŠUNES
Maskva. — šešios Ameri

kos daktarės matė, kaip ta
rybiniai daktarai atgaivino 
mirusį šunį. Amerikietės 
yra žymios daktarės iš įvai
rių universitetų. Jų tarpe 
yra D r. Jean Henley iš Co
lumbia universiteto.

TSRS IR MAROKAS 
VES PREKYBĄ

Rabatas. — Maroko vy
riausybė sutiko, kad Rabate 
būtų Tarybų Sąjungos pre
kybos misija. Tam priešino
si Jungtinių Valstijų diplo
matai ir militaristai. Maro
koje JAV dar nuo pereito
jo karo turi karinio orlai- 
vyno bazių.
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Vilti Clibunt

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Canada and Brazil, per year $10.00
Canada and Brazil, 6 rhhnths
Foreign
Foreign

countries, 
countries,

per ycrtr
6 months

$5.50 
112.00 
$6.50

APIE TAI, KO IR PATYS 
KOMUNISTAI NEŽINO

Klerikalų Draugas (gOg.,
17 d.) sušilęs įrodirtėja, 
kad de Gaulle, paėmęs ga
lią Prancūzijoje, būtų ge-l

XdT Pagiriojo. Geg. 19 d. jis jau
* ’ dėsto:

niekad nebuvo joksNEW YORKO ISTORIJOJE 
menininkas pasitiktas taip iškilmingai, kaip pianistas 
Van Cliburn (lietuviškai, atsieit, bus Van Klaiburnas).

Kas gi yra Van Cliburn? Iš kur jis grįžo? Kodėl jį 
newyorkieciai taip iškilmingai pasitiko? Kodėl jam buvo 
suruoštas pasitikimas taip, kaip, sakysime, Lindberghui, 
pirmą kartą perlėkusiam lėktuvu per Atlantą, bei ki
tiems, žymiems žmonėms?

Van Cliburn grįžo iš Tarybų Sąjungos, kurią Ame
rikos reakcininkai keikė ir tebekeikia!

Jis grįžo laimėtoju — Van Cliburn laimėjo Maskvo
je, Čaikovskio salėje, pirmą premiją tarptautinėse pia
nistu varžybose.

Visa tar fntls veda prie kito dalyko.
Prieš arti 20 metų į Ameriką atvyko lietuvis pianis

tas Vytautas Bacevičius. Mūsų žmonių, mūsų draugų pa
stangomis ir pinigine parama jis buvo išimtas iš Ellis 
Islando, kur jį amerikine vyriausybė buvo sulaikiusi.

V. Bacevičius pirmiausia sakė:
— Aš noriu duoti koncertą Carnegie Hall SVetainė-

fiausias komunistų ii* Mas
kvos talkininkas. Jis, g..... ,
yra Vakarų Vokietijos ir 
Vakarų Europos priešas. 
Draugas neabejoja, jog de 
Gaulle “užmegstų artimes
nius santykius sti Maskva, 
kuri jam tikrai 'padėtų 
drumsti vandenis...”

žinia
Prancūzijos komunistai la
bai nenori de Gaullės įsiga
lėjimo. Jie net žada grieb
tis generalinio streiko, jei
gu de Gaulle pabandytų pą-

Maskva persergsti Francū- 
zijos žmones, kad jie budėtų 
ir neleistų fašistiniam sąjū
džiui, su de Gaulle prieš
akyje, įsigalėti.

Vadinasi,
g a s g e r i a u 
kas gera ir kas bloga 
munistams, negu ‘patys 
munistai!

kunigų Drau- 
n tįsima no, 

ko- 
ko-

Kai jis buvo paklaustas, kodėl jis taip nori, kad jo 
koncertas būtų Carnegie svetainėje, pianistas Bacevi
čius atsakė:

— Kas įeina į Carnegie, tas prasiskina kelią į didžią

Mūsų žmonės, mūsų draugai surengė Bacevičiui net 
du koncertus. Tačiau jis, Bacevičius (nesakome, kad jis 
prastas pianistas, ne!) sau kelio neprasiskynė... (Vėliau 
Bacevičius, beje, visiškai suklupo.)

Šiandien menininkui kelias į pasaulį eina ne per Car
negie Hall, bet per Maskvos Čaikovskio auditoriją! Tai 
pripažįsta kiekvienas turįs ausis ir akis.

Čaikovskio auditorija ir Carnegie Hall svetaine — 
simboliai. Pirmoji atstovauja socialistinį pasaulį, antro
ji _ kapitalistinį. Su Carnegie Hall šiandien jau mažai 
kas tebesiskaito. Su Čaikovskio svetaine skaitosi visas

“Ana jis (ar ji) davė koncertą Čaikovskio auditori
joje Maskvoje!” kalba žmonės, galvodami, jog tai reta, 
/bet garbinga proga.

Gerbdami iaunąjį pianistą Van Cliburną, newyor
kieciai tuo pat kartu gerbė ir tą šalį, kurioje .šis talen
tingas pianistas, jaunuolis, patapo pasauliui žinomas.

Van Cliburn grįžo iš Tarybų Sąjungos su didele mei
le tarybinėms tautoms. Jis tai pasakė viešai; Jis^ paga
liau, kitaip ir negalėjo pasakyti, kadangi jį būvo labai 
pamilę tarybinės tautos.

Vakarų Vokietijos 
soči aldettiokra tai

KAIP NEKALBĖSIME, Vakarų Vokietijos social
demokratai yra politiškai blaivesni už savo vienminčius 
Francūzijojė bei Belgijoje ar Hollandijoje. Gal būt tai 
pareina iš to, kad Vakarų Vokietija neturi užgrobusi 
kolonijų, kuomet Francūzija, Belgija ir Hollandija turi 
kolonijas ir deda visas pastangas jas palaikyti engti 
ir išnaudoti, kaip darė ligi šiol.

Vokietija, kaip žinia, yra padalinta į dvi: Rytų ir 
Vakarų. Rytų Vokietijoje socialdemokratai susijungė su 
komunistais į viėną darbininkų partiją. Vakarų Vokie
tijoje, kuri įeina į NATO, Komunistų partija pavaryta 
pogrihdin, nelegalizūota. Komunistus Adenauerio val
džia žiauriai puola, persekioja.

Tiek Rytų, tiek Vakarų Vokietijos žmonės nori, kad 
juo greičiau būtų šalis apvienyta, kad būtų tik viena Vo
kietija. Dėia, Adenauerio valdžia, imdama įsakymus iš 
Washingtono ir Londono, vienybei daro visokias kliūtis. 
Adenauerio valdžia atsisako net pripažinti Rytų Vokie
tiją, atsisako tartis sū jos valdžia, ją visaip “ignoruoja.” 
O tai, be abejojimo, kenkia vienybei.

Dėl to buvo nemaža diskusijų Vakarų Vokietijos 
Socialdemokratų partijos kongrese, neseniai įvykusiame 
Štutgarto mieste. Po diskusijų, tapo priimta rezoliucija, 
skelbianti, kad Vakarų Vokietija privalo jtid greičiau 
ivlrt iri t i ryšius su Rytų Vokietija. Reikia praplėšti pre
kybą, teikia sustiprinti kultūrinius saitus, reikia būtinai 

.guartėti abiem Vokieti jom, sako rezoliucija.
Vakarų Vokietijos socialdemokratai stoja už tai, 

kad iš jų šalies būtų ištrauktos svetimos-okupacinės ar
mijos; ji stoja už tai, kad ir iš Rytų Vokieaijos būtų iš
braukta tarybinė armija.

Vakai-ų Vokietijos socialdemokratai reikalauja, kad 
jų šalis pasitrauktų iš NATO; tai padėtų pagrindus Vo
kietijos apvienijimui.

Vakarų Vokietijos socialdemokratai stoja už sulai
kymą atominių bombų bandymų.

Aišku, jei Vakarų Vokietijos socialdemokratų pro
grama būtų priimta, tai Vokietijos apvienijimas -į vieha 
valstybę būtų galima lengvai pravesti. Tolydžio, tai su
mažintų ir pasaulinio karo pavojų.

KANADIEČIAI IEŠKO 
NAUJŲ KĖLIŲ

Savaitraščio “The Work
er” kolumnistas George 
Morris d a r o palyginimą 
tarpe Amerikos organizuo
tų darbininkų ir Kanados. 
Kaip žihia, neseniai įvyku
sioje vienybės konferencijo
je Kanadoje susivienijo 
AFL ir CIO ufiijos į vieną 
Kanados Darbo Kongresą 
(CLC).

Vienybės konvencija pa
darė keletą nutarimų ir 
prie m e eilę rezoliucijų. 
M o r r i s o 1 supratimu, visi 
ženklai rodo; kad . Kanados 
darbininkai žada ieškoti 
naujų kelių savo tikslų pa
siekimui. Jie pradeda “at
šalti” nuo jiems teikiamos 
k o n s e r v atyviškos mūsų 
AFL-CiO vadovybės.

Pairtikime tris svarbiau
sius klausimus. Pirma, Ka
nados darbo unijų konven
cija pasisakė už. platų ma
sinį darbo žmonjų nepri
klausomą politinį veikimą. 
Amerikos gi darbo unijų 
nacionalinė v a d O v y bė su 
Georgė Meany priešakyje 
nenori nė kalbėti apie bet 
kokį organizuotų darbinin
kų atsiskyrimą nuo demo
kratui ir republikonų.

Kanados darbininkai pa
sisakė už didžiųjų valstybių 
pasitarimus ir susitarimus^ 
prieš, nuklinį ginklavimąsi, 
už ėjimą prie visokio nusi
ginklavimo; Tuo tarpu mū
sų darbo unijų judėjimas 
šiandien stoja už dar dides
nį apsiginklavimą. Mūsų 
AFL-CIO vadovybe dar 
kritikuoja vyriau s y b ę. už 
“menkinimą” mūšų L 
luotų pajėgų.

Kanados organizuoti dar
bininkai pasisakę už pripa
žinimą Kinijos. Tuo tarpu 
hiūsii darbo unijų vadovybė 
griežtai priešinga tokiahi 
pripažinimui.

Dabar tik toks yra klaU- 
sifiiąs: Ar Kanados darbo 
linijų judėjimas pajėgs iš
silaikyti saVo konvencijoje 
nutiestų gaiHU? Jis susi; 
lauks nemenko spaudimo iš 
mūsų AFL-CIO vadų pusės, 
kad pamirštų minėtos kon
vencijos nutarimus ir rezo
liucijas.

KAIP ‘CHULIGANIZMAS’ 
PAVIRTO ĖROTEŠTU

Aną dieną- menševikų 
Naujienos, išgirdusios apie 
mūsų šalies .viceprezidento 
Nikono ' Lotynų Amerikoje

nemalonumus, s u suko: toja tai, ką jau seniai svie- i 
“Chuliganizmas.” Tada jos 
sakė, jog tai yrU grynai ko
munistų ik kitų “raudonų
jų” darbas.

Praėjo kelios dienos ir, 
matyt, N. redaktorius išsi-

viceprezidento 
“geros valios” 
misija baigėsi 
tikėtasi, k a d

Amerikos 
Richard Nixon 
ambasadoriaus 
fiasko. Buvo
toji misija labiau suartins A- 
meriką su Pietų Amerikos 
valstybėmis ir išlygins tuos 

, kuriei • .tiesusi pratimus, kurie pasta
ruoju laiku pradėjo pasireikš-

basadoriaus misija, 
Amerikos 
Amerikos 
dar labiau 
st racijos 
tuo pačiu 
jos prieš Ameriką, 
t; studentai Venesueloje ir 
Peru apspjaudė bei apmėtė 
a k fne n i m i s vice p re z i d e n t ą.

Tiesa, girdi, kad “komu
nistai prikišo savo nagus,” 
“tačiau yra ii; kitų priežas
čių, kodėl ‘jankiai’ nėra mė
giami Pietų Amerikos kraš
tuose.”

Gerai, kad savo chuliga
nizmą menševiku laikraščio 
redaktorius pavertė žmonių 
protestu. Mes sveikiname 
net ir menševikų progresą!

Tačiau atsitiko visai kitaip : 
ne tik viceprezidentui Nixonuj 
nepasisekė? ‘‘geros valios’’ am- 

bet tarp
ir kai kuriu Pietų 
valstybių santykiai 
pablogėjo. Demon- 
prieš Nixona buvo 
metu demoristraci- 

Su k ursty-

Naūjienų kaimynas kuni
gų Draugas (geg. 20 d.) ir
gi jąū pripažįsta, kad “R. 
Ni^ono kelionė Pietri' Ame
rikos žemyne išryškino nuo
taikas, kurių jau seniai bu
vo galima laukti. Anksčiau 
įvykę kai kurie nesklandu
mai buvo toli nustelbti ypa
tingos minios pasireiškimo 
Venesueloje, Caracas mies
te.”

Tačiau Draugui tas tik 
parodo^ kad “Pietų Ameri
ka yi’a palankiausia dirva 
Maskvos įtakai pasireikš
ti ” Maskva pasiuntus Pie
tri Amerikon tūkstančius 
agitatorių, suorganizavus 
dalihius ir aprūpinus juoš 
gihklais!

Tokiu nesąmonių nėra 
paliejęs dar nė vienas net 
ir akliausias fanatikas.1 
Draugo galvočiai turėtų 
gauti medalį už politinį blū- 
dą. Tik pagalvokime: Mask
va pasiuntė į Pietų Ameri
ką tūkstančius agitatorių* ir 
įkūrė ginkluotus dalinius, 
bet niekas jų iki šiol nema- 
tėj nepastebėjo ir negirdė- 
jo! \

m Vėl “VEIKSNIAI” 
BUVO VVASHINGTONE

Gegužės 19 d. Lietuvos 
priešai iš Amerikos Lietu
vių Tarybos vėl btivo nudū- 
ir*ę i WashihgtOna ii* “vada- ginK- f tLvo" Lietuvį. Jie giriasi, 
kad jiems labai pasisekusi 
jų ttiišija. Nors jie nesima
tė su valstybės sekretoriu
mi Dullešū,.ar kuriuo kitu 
įžymesniu valdininku, bet 
pilnai pasitenkinę, kad juos 
“priėmė einantis pareigas 
Valstybės Sekretoriaus Pa
dėjėjo Rytų Europos Rei
kalams Mr. Foy Kohlef.”

Kaip ir visuomet, “veiks-
niaiH susidėjo iš Grigaičio, 
Šimučio, Vaidylos ir Kižy- 
dės; . Jie, girdi, “įteikę me
morandumą, kurio turinį 
žodžiu išdėstė ALT sekreto
rius i 
kohler ,
Vykd. Komitetui už savo 
nusistatymo par e i š k i m ą 
opiais JAV politikos klausi
mais/’ *

Minėtas “veiksnių” me
morandum as tiktai pakar-

Grigaitis.” O ponas 
■ ‘ ‘ p a d ė k o j o ALT

tui pasakojo Lietuvos prie-į 
šai. Jie nužemintai prašo 
mūsų Valstybės departmen
ts nesiderėti ir nesiskaity
ti su Tarybų Sajūfigft: Dar 
kartą Grigaitis^ Šimutis ir 
Vuidyla pareiškia savo pri- 
tafimą šaltajam karui ir 
pasižada laukti Tarybų Są
jungos sugriuvimo.

Darbininkų Sveikata
J. J. Karkiančius, M. D.

SĖMENYS.
MAGNEZIJOS PIENAS
Pradėjau nuo įpročių, pa

minėjau gerą įprotį imti po 
lašą jodo tinktūros, kas 
diena ar kas pora ar treje
tas dienų. Priedui, ir po 
truputį skydinės liaukos 
tabletėlių esti 
ypač jei jūsų

ne pro šalį, 
gydytojas as-

Tai y^sa tik parodo, kaip j men-^aį jus apžiūrėtų ir
tie “veiksniai” apgaudinėja 
save ir savo pasekėjus. Juk 
šiandien tikėtis Tarybų Są
jungos sugriuvimo gali tik 
tie, kurie seniai nebepajė
gia suprasti šių dienų pa
saulinės tikrovės ir kurie 
seniai nebesiskaito su blai
vu protu. Kai visas pasau
lis mato socialistinės šalies 
nepertraukiamą st i pr ė j i m ą 
ir didžiulius laimėjimus vi
sose gyvenimo srityse, šitie 
trvs ritieriai iš Amerikos

rastų naudinga jų jums 
priskirti.

Geras įprotis — vartoti 
sėmenų, (flax seed, linseed), 
—po šaukštą ar du įmaišy

tegul pastovi keletą valan
dų, ir paskui visa tai išger
ti. Po keliu valandų sėme
nys pabrinksta, pasidaro 
slidesni. Kai juos išgeri, 

I tai jie tau gražiai natūra
liai išjudina vidurius. Vi
duriu neerzina, nedrasko,

Lietuvių laiybos tebejuoki- priduoda jiems glitumo
.-X ■* x < I «x T T X“x I ■« I z"x T 'na pasaulį savo kvailomis 

viltimis apie socializmo 
griuvimą.

ir slidumo ir padeda jiem 
geriau išsituštinti, išsivaly-

I , •

KEISTAS “BENDRAS 
FRONTAS”

Francūzijos komunistai 
visomis pajėgomis kovoja 
prieš de Gaulle kaipo fašis
tinių jėgų vadą. Jie bijo, 
k a d įsigalėjęs de Gaūlle 
įvestų fašistinę diktatūrą.

De Gaullės bijo ir So. Bos
tono menševikų Keleivis. 
Bėt jis bijo iš kitos pusės. 
Keleivis t v i r t i n a, kad de 
Gaulle, stojęs valdžion, 
“bandytų remti Francūzi
jos didvbe Maskvos bičiu
lyste.” “

Keleivis sunkiai nuside
da. kalbėdamas prieš tai,prieš 
ką taip aštriai kalba komu
nistai. Paprastai, keleivi
niai menševikai piestu sto
ja prieš viską, už ką pasi
sako komunistai.

Tatai labai daug kam 
naudinga tarpe pagyvenu
siu žmonių. Kuriuo laiku 
geriau imti sėmenis? Gali
ma iš ryto, tai į vakarą vi
duriai išsivalys. Nakčiai 

■ vėl galima vandenin įberti 
sėmenų: lai pastovi per 
naktį, o paryčiais rytrytą 
išgerti.

Ne tik kad viduriai išsi
valo geriau, bet tie sėmenys 
kaip ir iššluoja storąją 
žarną, padeda prašalinti 
įstrigusias klostėse a r b a 
maišeliuose užsigulėjusias 
nuosėdas. Mažiau tada es-

ti dujų, lengviau jos prasi
šalina, o tatai pagerina vi
są savijautą. Vidurių Tegu- 
lingumas — labai didelis 
daiktas.

Jei tau viduriai tingūs, 
nepaslankūs, tai tau per
daug susidaro dujų. Išpūs
ti viduriai didina viduje 
pilvo spaudimą, trukdo na
tūralų širdies mušimą, pa
daro žmogų apsunkusį, mie
gūstą, aptingusį. Tuomet 
vargu esti bet kokį darbą 
atitinkamai atlikti. Ir, kad 
greičiau išsijudintum iš ši
tokio snudumo, eik tuoj 
kur nuošalion vieton ir ge
rokai pamankyk, pabrau
kyk, pamaigyk, padaužyk 
pilvą keliose vietose, kad 
galėtum atsiraugėti, atsi
rūgti ir kad tau dujos pra
sišalintų per apačią. Jei už 
pusvalandžio vėl tave ima 
varginti atbukimas ir ap- 
glušimas, tai ir vėl pakar
tok vidurių maigymą. Dar 
ir pakvėpuok giliai.

Jei kartėlis ėda, esti nau
dinga bet kada paimti 
šaukštą magnezijos pieno 
(milk of magnesia). Vidu
rių rūgimą palengvina ir 
bendrai pagyvina žarnų ju
dėjimą. Jeigu kaip, mag
nezijos pieno galima ir vėl 
paimti šaukštą. Jei jo pa
daugintum, tai vidurius 
praskiedžia, paleidžia tam 
kartui. Tai dozę gali ir 
pats nustatyti, pagal savo 
patyrimą. Magnezijos pie
nas permuša bent dalį rū
gimo, tai irgi smagiau jau
čiasi.

t ■
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Žinios iš Lietuvos
NAUJI SPEKTAKLIAI

ŠVENTĖMS
VILNIUS. — Balandžio

27 d. Lietuvos Valstybinio 
i akademinio operos ir baleto 
teatro kolektyvas parodė 
šventinį pastatymą — nau
ją V. Klovos lietuvišką ope
rą “Vaiva.” Opera sukur- 

s. ‘ta pagal lietuvių liaudies 
riigų Drauge (geg. 19, d.);pasaką, kurioje pasakoja- 
koks ten P. Kesiūnas patie- ma apie jaunos merginos

PAVYKO, AR 
NEPAVYKO?

Ekonominė krizė 
darbas palietė ir mūsų bro
lius katalikus. Chicagos ku-

ir ne-

kia receptą tos nelemtos li
gos pagydymui. Pagal tą 
receptą, kapitalizmas pasi
lieka čielybėje. Viskas, ko 
reikia, tai valdžios įsimai
šymo. Tegu valdžia patvar
ko, kad pelnagrobiai ma
žiau grobtų, ir visos mūsų 
nelaimes kaip beregint iš
garuos !

Savo labai ilgoje “filosofi
joje” šis klerikalų “ekono
mas” sukerta ne tik visus 
komunistus, bet ir patį ko
munizmą. Jis suradęs, kad 
komunistų “vykdomas ko
munizmas — tai niekas ki
ta, kaip valstybinis kapita
lizmas.” Tuo būdu nors, 
tiesa, komunistai buvo pir
mieji šią problemą-—krizės 
ir nedarbo — spręsti plačiu 
mastu,” bet, girdi, iš jų pa
stangų niekas neišėjo.

Bet argi, taip?
Kaip tik priešingai, 

mūništai arba marksistai 
ne tik pirmieji pasiėmė Šią 
problemą spręsti, bet ją la
bai sėkmingai išsprendė. 
Tai byloja Tarybų Sąjun- j pradėta statyti nauja kran
uos istorija. Ten apiė eko
nominę krizę ir nedarbą 
niekas nė nekalba;

, Argi tos tiesos dar ir 
šiarldien nėra girdėję kuni
gų Draugo -bendradarbiai?

Vaivos likimą, apie jos mei
lę žvejui Nagliui. Šių dvie
jų karštai mylinčių širdžių 
neįstengia išskirti net tam
siosios jėgos — galingasis- 
Perkūnas.

Naujos lietuviškos operos 
premjera turėjo didelį pasi
sekimą.

Naują spektaklį paruošė 
taip pat Lietuvos Valstybi
nis akademinis dramos te
atras. Švenčių dienomis čia 
įvyko G. Landsbergio-Žem
kalnio pjesės “Blinda’’ 
(“Svieto lygintojas”) prem-| 
j era.

£

Ko-

Washirigtonas. — Perei
tąjį menesį vėl labai nupuo
lė naujų x namų statyba. 
Kartu nukrito ir morgičių 
paskolos. Tas reiškia, kad 
Sumažėjo namų pirkimas, o 
todėl ir jų statymas.

STAMBIAUSIOS 
PASAULYJE NAFTOS 
BAZĖS STATYBOJE
KLAIPĖDA. — šiaurės 

vakarų miesto pakraštyje 
išaugo neįprasta statybinė 
aikštelė. Čia gailina pama
tyti didžiulius metalinius 
bakus, sušipyntisius vamz
džius,. daug Įvairių pastatų.

Kuršių marių pakrantėje

ti nė.
Dar šių metų pabaigoje 

prie šios krantinės turi pri
sišvartuoti pirmieji užsie
niniai tanklaiviai.

PASKAITOS APIE
UŽSIENIO ŠALIS .

Vilniaus darbo žmonės la
bai domisi užsienio Šalių 
tautų gyvenimu. Atsižvelg
dama į visuomenės pagei-

dąyįniųs, Lietuvos Politinių 
ir nVokslinių žinių skleidimo 
draugija pradėjo organi
zuoti daugiau paskaitų ge
ografinėmis temomis. A

Tokios paskaitos reguliSk 
riai skaitomos drau gijos 
C e n t r i niame lektoriume. 
Lektoriumo lankytojus la
bai sudomino profesoriaus 
V. Mackevičiaus paskaita, 
kurioje jis papasakojo savo 
kelionės po Italiją įspū
džius. Daug žmonių klau
sėsi Jakovlevo pas kaitos 
apie Čekoslovakijos Respub
liką, Tarvydo — apie Ru
munijos Liaudies Respubli
ką, o taip pat paskaitų apie 
Indiją, Kiniją ir kitas šalis. 
Apie emigrantų gyvenimą 
Pietų Amerikoje papasako
jo savo paskaitose Vaivuts- 
kas ir Valbasys.

Paskaitos iliustruojamos 
dokumentiniais filmais.

Pagal darbo žmonių pa
raiškas draugija organizuo
ja tokias paskaitas jmon&jr 
se, klubuose, namų valdy
bose.
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NAUJOVĖS MIESTO 
TRANSPORTE

PANEVĖŽYS. — Auto
transporto kontora mieste 
atidarė ketvirtąją autobusų 
susisiekimo liniją, kurios il
gis 3 kilometrai. Jr jungia 
miesto centrą — Lenino 
aikšte — su statomu linų V 
kombinatu — viena stam
biausių Panevėžio pramo
nės įmonių; Dabar miesto 
keleivinių mašinų susisieki- ‘ 
m o linijų bendras ilgumas 
sudaro 22 kilometrus, o 3 
priemiestinių— 45 kilomet
rus.

šiuo metu kiekvieną die
ną įvairiais ruožais važinė
ja 18 keleivinių autobusų.

Daugiau įtairių pare 
mų Laisvės naudai

2 pusi. Laisvė (Liberty) Antradien,, geg. (May) 27, 1958
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ĮVAIRUMAI
SKARDA PLONESNE 

Už PLAUKĄ
TSRS Centrinio Juodo

sios metalurgijos moksli
nio tiriamojo instituto ko
lektyvas iš specialių lydinių 
pagamino skardos juostą, 
kuri yra 10—12 kartų plo
nesnė už rūkomąjį popierių 
ir 20 kartų už plauką. Ši 
skarda pasižymi dideliu at
sparumu ir bus naudojama 
tiksliųjų aparatų gamyboje.

NAUJI NARDYMO 
APARATAI

Kryme išbandyti du nau
ji tėvyninės gamybos nar- 
d y m o aparatai. Pirma
sis aparatas skir i a m a s 
vandens gelbėjimo tarnybai 
ir aprūpintas dviem deguo
nies balonais, antrasis skir
tas povandeniniam turiz
mui. Aparatas sveria 20 ki
logramų. Su juo po vande
niu galima išbūti visą va
landą. Bandymai parodė, 

f kad abiejų nardymo apara- 
3Ų mechanizmai gerai vei
kia apie 150 pėdų gilumoje. 
Netrukus šie aparatai bus 
pradėti gaminai masiškai. 

CITRINOS RŪGŠTIS 
Iš MEDVILNES

Citrinos rūgštis — bran
gus produktas. Be jo šian-Į 
dien negali apsieiti medici-i 
na, fotografija, dažų ga

myklos ir maisto pramonė. 
Anksčiau ši rūgštis buvo 
gaminama tiesiog iš citrinų 
ir cukraus.

Prieš kurį laiką Uzbeki
jos TSR Mokslų Akademi
jos medvilnės tyrimo labo
ratorijoje, tiriant medvilnės 
augalo lapus, buvo pastebė
ta, kad juose esama citrinos 
rūgšties pėdsakų. Tarybi
niai mokslininkai paruošė 
naują citrinos rūgšties ga
minimo technologiją iš med
vilnės augalo lapų, kurie 
anksčiau kaip nenaudingi 
buvo sunaikinami. Dabar 
Uzbekijoje statomas didelis 
kombinatas, kuriame citri
nos rūgštis bus gaunama 
pagal išrastąjį būdą.

KRANAS- MILŽINAS
Bratsko * hidroelektrinės 

statyboje reikalinga sukloti 
beveik 6 milijonus kubinių 
metrų betono. Tai yra du 
kartus daugiau betono, kiek 
pastatytiems Lenino kal
nuose Maskvos universiteto 
rūmams su visais jo pasta
tais.

Kadangi pati hidroelekt
rinės užtvanka turės 127 
metrus (412 pėdų) aukščio 
ir bus visų didžiausia savo 
apimtimi ne tik Tarybų Są
jungoje, bet ir visame pa- 

! šaulyje, užtvankos betona- 
! vimo darbams dabar pro
jektuojamas kranas-milži- 

nas. Jo keliamoji galia su
darys 22 tonas. Per mėnesį 
į statybos aikšteles kranu- 
milžinu galima bus sukloti 
iki 24 tūkstančių kubinių 
metrų gelžbetoninių blokų 
ir betono. Palyginimui pri
minsime, kad iki šiol nau
doti hidroelektrinių staty
boms portaliniai - strėliniai 
kranai turėjo maksimalią 
krovinių kėlimo galią tik 10 
tonų. Jų darbo našumas per 
mėnesį sudarė 6—7 tūks
tančius kubinių metrų.

Krano-milžino perveži
mui iš gamyklų ,į statybos 
vietą reikės 20 geležinkelio 
vagonų.

MIKROSKOPAS
Neseniai Anglijos par

duotuvėse pasirodė neįpras
tos formos ir didumo 
(10x6.5—5 cm) mikrosko
pas. Sveria jis tik 510 gra
mų. Mikroskopas sūri 3 kei
čiamus objektyvius, kurie 
padidina nuo 24 iki 1,500 
kartų. Prie jo lengvai gali
ma pritvirtinti bet kokį fo
to aparatą, fotografuojantį 
ant 35 milimetrų juostos, ir 
gauti fotonuotraukas, padi
dintas iki 2,000 kartų. Šiuo 
mikroskopu galima dirbti ir 
gauti fotonuotraukas naktį 
arba tamsiose patalpose, 
nes jame yra mažutė elekt
ros lemputė, maitinama 
sausa baterija.

Kišeniniu mikroskopu ga
lima naudotis tiesiog le- nors jam galvoje netvarko- 
kiančiuose lėktuvuose, plau- je”. Bet dažnai neigiamo 
kiančiuose laivuose, auto- žmogaus galva yra tvarko- 
mašinose. Ypač jis patogus'je. Kitaip gali būti su jo ko-

ekspedicijų daly v i a m s —• 
geologams, botanikams, bio
logams ir kt.

KINO KAMERA
Leningrade sukonstruota 

universali kinokamera, ga
linti padaryti nuo 1.000 iki 
700.0000 kadrų per sekun
dę. Su jos pagalba galima 
sėkmingai tirti tokius grei
tus bei akimirksnio dalį 
trunkančius procesus, kaip, 
Pavyzdžiui, metalo struktū
ros kitimus^ greitajame ap
dirbime, reiškinius, vyks
tančius apdorojant kietą 
paviršių rėžtuvu, lėktuvo 
variklio veikimą paleidimo 
metu, įgalina stebėti šau
dyklės darbą beaudžiant ir 
patikrinti smulkiausio laik
rodžio mechanizmo pulso 
ritmingumą.

Kamera gali pagaminti 
įvairaus dydžio kadrus, fik
suoti šviečiančius ir apšvie
čiamus procesus. Ji lengva 
ir nedidelė, todėl ja galima 
naudotis ir lauko sąlygomis.

Konstruojamos kinoka- 
meros, kurių dažnumas 
sieks pusę milijono kadrų 
per sekundę. Inžinierius Sa- 
murovas parengė schemą 
kinokameros, kuria galima 
bus padidinti filmavimo 
greitį iki 10 milijonų kadrų 
per sekundę.

KAS NETVARKOJE: 
GALVA AR KOJOS?

Dažnai žmonės sako: “Kas 

jomis. Ar žinote, kad Ame
rikoje iš kiekvienos dešim
ties žmonių devyni turi vie
nokį ar kitokį kojų nesma
gumą?

Dr. J. Lėly vėl sako, kad 
85 procentai berniukų ir 65 
procentai mergaičių turi 
sugadintas kojas pirmiau, 
negu jie baigia vidurinę mo
kyklą.

JUGOSLAVIJOS JŪRŲ 
LAIVYNAS

Jugoslavijos jūrų laivy
nas dabar turi 340 laivų, 
kuriu bendras tonažas su
daro 415 tūkstančių brutto 
registrinių tonų, t. y. 12 
tūkstančių brutto registri
nių tonų daugiau, negu 
prieš karą.

Vien tik pernai Jugosla
vijos jūrų laivynas gavo 46 
krovinius ir keleivinius lai
vus, tinkamus vandenynų 
ir kabotažo laivybai. Bend
ras jų tonažas sudarė 136,- 
500 brutto registrinių tonų. 
Dauguma šių laivų buvo 
pastatyti Jugoslavijos laivų 
statyklose.

Jugoslavijos laivynas ga
vo eilę naujų keleivinių lai
vų, tame tarpe ir tokius 
puikiai įrengtus keleivinius 
laivus, kaip “Jugoslavija.”

JAV IR ANGLIJA 
LAIKOSI BENDRAI

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos ir Anglija su
sitarė iš vieno laikytis Le-
banono klausime. Tas reiš-'dai pridėjo daug gyvenimo 
kia, kad abidvi re'ms ir metų širdies ligomis ser- 
ginkluos Lebanono valdžią, gantiems žmonėms. Dau-

Viltis širdies ligoniams
Vienas iš nuostabiausių 

moderniųjų laikų pasieki
mų yra pasikeitusi opinija 
apie tūkstančius žmonių 
paliečiančią širdies ligą.

Prieš 10 metų širdies li
ga buvo laikoma beviltiška. 
Šiandien į ją žiūrima 
su pasitikėjimu. Širdies li
gonių gydymas yra daug 
efektingesnis negu anks
čiau. Be to, didesnių šir
dies ligos formų kontrolia
vimas duoda labai daug 
vilčių.

Pats dramatiškiausias yra 
padarytas dviems dažniau
sioms širdies ligoms: sukie
tėjimui širdį aprūpinančių 
(koronarinių) arterijų ir 
aukštam kraujo spaudimui, 
kurios abi gali būti viena 
su kita susijusios.

! Šių ligų gydymas yra la
bai pasikeitęs. Nauji vais
tai ir parinktos dietos svo- 

; rio sumažinimui ir druskos 
f vartojimui padeda sukont
roliuoti aukštą kraujo 
spaudimą, kuris daugelyje 
atvejų daktarams būdavo 
tikra problema. Vaistai 
prieš kraujo krešėjimą 
dabar yra plačiai v a r - 
tojami koronarinių arterijų 
užsikimšimo sumažinimui, 
—tai širdies priepuolis, kai 
susiformuoja kraujo krešu
liai širdies arterijose.

Statistika parodė, kad šie 
,ir kiti širdies gydymo bū- 

gelis iš jų šiandien gali 
grįžti į savo darbą ir užsi
dirbti pragyvenimą dažnai 
su labai nežymiais gyveni
mo būdo pakeitimais. Dau
gelis dabar gali džiaugtis 
savo vaikais ir sekti jų su- 
gusių gyvenimą.

Kova prieš širdies ligą 
vis tęsiasi. Tyrinę tojai 
energiškai mėgina susekti 
visas aukšto kraujo spaudi
mo ir arterijų sukietėjimo 
priežastis. Kokią rolę vaidi
na hormonai? Ar psichinis 
ir fizinis įtempimas veikia 
į širdį ir kitus organus? Ar 
riebalai, vartojami maiste, 
turi kokios itakos? c

Vienas iš žymiausių da
bartinių atradimų yra fak
tas, kad moterys prieš mė
nesinių sustojimą yra daug 
mažiau paliestos koronari
nių širdies arterijų užsi
kimšimo, negu to pat am
žiaus vyrai, apytikriu san
tykiu 1:20. Tai tyrinėtojus 
nuvedė prie naujo kelio: iš
mėginti seksualinius hor
monus, ar jie turi įtakos į 
arterijų sukietėjimą.

Nuo šio šimtmečio pra
džios žmogaus gyvenimo il
gis daugiau negu padvigu
bėjo... Infekcinių ligų šu
nį a ž ė j i m ’a s yra tam di
džiausias faktorius. Tokia 
medicinos pažanga drau&e 
su intensyviais ir produk- 
tingais tyrinėjimais duoda 
stiprią viltį, kad širdies 1U 
gos vis geriau suvaldomos.

C. C.

FRANCŪZIJA SERGA NUO APSIRIJIMO
Žymus istorikas Kraševs

kis rašė: “žmogus, kaip 
tauta, o tauta, kaip žmogus, 
tiek tiktai teturi maisto ry
ti, kiek galima suvirškinti, 
o perviršis maisto pavirsta 
jiems liga bei nuodais, kar- 
bris gi mirtim.” 
t/Manau, kad labai teisin
gai pasakyta ir pilniausiai 
atitinka Francūzijos padė
čiai.

Tik pagalvokime, nuo pa
baigos Antrojo pasaulinio 
karo, Francūzijoje yra dvi
dešimt penktoji valdžia!Kai 
kurios valdžios tik po 
kelias dienas tegyvavo. Ko
dėl taip yra? Kas gi grau
žia Francūziją?

Serga ji nuo apsirijimo! 
Francūzija užima 212,660 
ketvirtainių mylių plotą ir 
turi 44,000,000 gyventojų. 
Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje jos kolonijos turėjo 
.4,442,140. ketvirtainių mylių 
ir 80,000,000 gyventojų. Iš
eina, francūzai imperialis
tai du kartus tiek buvo pa
vergę kitų žmonių, kaip pa
ti Francūzija turi. Gi kolo

nijos dvidešimt kartų dides
nės už pačią Francūziją.

Biskis iš istorijos
Nesigilinsime į senąją 

praeitį. Francūzijos kara
liai buvo išlaidus ir ištvir
kę. Tas atvedė prie revoliu
cijos. 1789 metais įvyko Di
džioji Francūzų Revoliuci
ja. Karaliaus valdžia buvo 
nuversta. Šalyje rado at
garsius Amerikos Revoliu
cijos, Jeffersono dvasia, ir 
buvo paskelbta žmogaus 
teisių deklaracija. Karaliui 
ir jo artimiems nukirto gal
vą.

Europoje, kur viešpatavo 
senos karalių dinastijos 
toks įvykis kaip perkūnas 
trenkė. Prieš Francūziją 
jungėsi karaliai ir popiežiai. 
Jie iš visų pusių puolė res
publiką, kad atimti francū- 
zų liaudies teises, pasodin- 
ftzvėl į sostą karalių. Bet 

liaudis stojo kovon. Užgimė 
jos himnas, kuris sako: 
“O, išgamos mūsų gadynės! 
Pasaulį plukdote, kraujais! 
Bet mes išvysime ir jus, 
Tam esame karžygis

kiekviens!”
Francūzijos liaudis apsi

gynė nuo užsienio užpuoli
kų. Bet liaudies laisvę pa
smaugė savoji išnaudotojų 
klasė. 1804 metais Napoleo
nas Bonopartas buvo pasta
tytas į imperatoriaus vietą.

Pirmoji Francūzijos res
publika buvo pasmaugta. 
Napoleonas pradėjo karus 
kitų tautų pavergimui. 1812 
metais jis buvo sumuštas 
Rusijoje. Rusijos armija 
nusivijo jį į Francūziją. Su
kilo Europoje jo pavergtos 
šalys\ir 1815 metais galuti
nai sumušė Napoleono jė
gas. >

Francūzijoje į sostą vėl 
atsisėdo senoji Bourbonų 
giminė. Bet ne ilgam. Ij48 
metais karaliaus valdžia bu
vo nuversta ir Francūzijoje 
paskelbta Antroji respubli
ka. Ji neilgai gyvavo. 1852 
rnėtais Napoleono giminai
tis pasiskelbė imperatoriu
mi — Napoleonu Trečiuoju.

Jis buvo baisus nenuora
ma. Puolė Rusiją, Meksiką, 
ruošėsi pulti Jungtines 
Valstijas, eidamas talkon 
pietiečiams (Piliečių Karo 
laiku). 1870 metais pradėjo 
karą prieš Prūsiją.

Vokiečiai sumušė francū- 
zus ir Napoleoną paėmė į 
nelaisvę.

Paryžiaus Komuna
1871 m. kovo 18 dieną Pa

ryžiaus darbo liaudis pirmu 
kartu žmonijos istorijoje 
paėmė į savo rankas galią, 
įsteigė Paryžiaus Komuną, 
paskelbė proletariato dikta
tūrą.

Septynias savaites Pary
žiaus darbo žmonės gynėsi 
prieš Francūzijos ir Vokie
tijos reakcijos jėgas. Reak-

cija įveikė Paryžiaus Ko
muną. Virš 100,000 paryžie
čių išžudė. Bet reakcija ne
galėjo pasmaugti liaudies 
išsilaisvinimo idėjos, nega
lėjo išdildyti pirmosios dar
bo žmonių valdžios pavyz
džių.

Rusai kariauja, o 
francūzai lobsta*

Turkų (otomanų) imperi
ja buvo galinga ir didelė. 
Francūzijos Revoliucijos 
laiku turkų imperija turėjo 
apgrobus didelę dalį Užkau- 
kazijos, Balkanų pussalį ir 
arabų kraštus. Visu Vidur
žemio jūros pietų kraštu, 
beveik ik Gibraltaro, Azijos 
ir Afrikos plotus valdė tur
kai. Palestina, Sirija, Egip
tas, Libija, Tunisija, Alžy
ras, Marokas — buvo turkų 
imperijos dalimis.

Bet turkų imperija jau 
buvo nusilpus. Beveik 200 

i metų jos karai su Rusija ją 
parbloškė. 1877-1878 metų 
Rusijos karas prieš Turkiją 
galutinai sunaikino jos jė
gas. Savais laikais buvusi 
Turkų imperija, prieš ku
rią drebėjo didelės valsty
bės, liko tik “liguistas žmo
gus”.

Francūzijos buržuazija, 
kuri, pasmaugus Paryžiaus 
Komuną, įsteigė Trečią, res
publiką, puolėsi grobti pir
miau turkų pavergtus kraš
tus Afrikoje.

Ispanija jau buvo nusil
pus. Italija dar tik jungė
si į centralizuotą valstybę.

Francūzija veržėsi už Vi
duržemio jūros ir grobė vie
ną po kitos šalis. Ji iškėlė 
savo armiją Alžyre, Tųnisi- 

ijoje, Maroke ir kitur. Į 50 
metų Francūzija pavergė 
trečdalį milžiniško Afrikos 
sausyno. Dar ir dabar Afri- 
kije jai priklauso 4,082,000 
ketvirtainių mylių.

Perdaug apsirijo
Imperialistai, pavergę ki

tas šalis, nesirūpina žmonių

gerove, bet stengiasi kuo 
daugiau apiplėšti tuos kraš
tus, kuo daugiau pasidary
ti pelno. .Ir kad išsilaikyti 
galioje, smaugia tų šalių 
žmonių judėjimą. Plėšikas 
su plėšiku daro sąjungą, 
kad neįleisti trečio plėšiko.

Varžytinės už rinkas, 
ir prieštaravimai atvedė 
prie Pirmojo pasaulinio ka
ro (1914—1918), iš kurio 
Francūzija išėjo pergalėto
ja. Ji dar pačiupo buvusių 
Vokietijos kolonijų Afriko
je.

Po Pirmojo pasaulinio 
karo Francūzija buvo suda
rius karinę sąjungą su Bel
gija, Jugoslavija, Lenkija, 
Čekoslovakija ir Rumunija 
prieš Tarybų Sąjungą.

1933 metais Vokietijoje 
įsigalėjus hitlerininkams ir 
Anglijai jiems pataikau
jant, Francūzija 1935 me
tais sudarė su Tarybų Są
junga bendro apsigynimo 
sutartį.

Bet Hitlerio - Mussolinio- 
Japonijos planai pulti Tary
bų Sąjungą, kuriuos rė4nė 
visi imperialistai, paaksti- 
no Francūzijos buržuaziją 
į išdavysčių ir hitlerinin
kams pataikavimo kelią.

1938 metais ji ir Anglija 
išdavė Čekoslovakiją.

Francūzijos, Anglijos ir 
kiti imperialistai tikėjosi, 
kad Hitleris puls Tarybų 
Sąjungą, tai Francūzija ir 
panaikino su ja bendro ap
sigynimo sutartį.

Vėliau jos ir Anglijos at
stovai šešis mėnesius Mask
voje vedė derybas neva 
“bendram apsi gynimui 
prieš agresorius”, bet nie
kas iš derybų neišėjo.

1939 m. prasidėjo 
Antrasis karas

1939 m. rugsėjo 1 dieną 
Hitleris užpuolė Lenkiją. 
Francūzija ir Anglija, Len
kijos talkininkės, paskelbė 
hitleriškai Vokietijai karą 

Bet karo jos nevedė. Vaka
rų frontas buvo ramus. Jo 
diplomatai vis ieškojo kelių 
susitarti su Hitleriu ir pa
sukti jo jėgas prieš Tarybų 
sąjungą.

Francūzai generolai dėjo
si dideliais karo žinovais ir 
strategais. Jie aiškino, kad 
negalima Vokietiją iš Fran
cūzijos pusės įveikti, nes 
naciai ten turi galingų tvir
tumų—Siegfried Liniją. 
Francūzai generolai siūlė 
pirma nukariauti Tarybų 
Sąjungą ir tik per ją eiti j 
Vokietiją. Generolas Wey- 
gandas, kuris komandavo 
francūzų jėgas. Sirijoje, sa
kė:

“Su kai kuriais kariniais 
pastiprinimais ir 290 lėktu
vų iaš paimčiau Kaukazą ir 
įžengčiau į Rusiją, kaip pei
lis per sviestą?’

Tais sumetimais 1939 me
tų gale jie sukurstė Suomi
ją į karą prieš Tarybų Są
jungą ir ruošėsi siųsti į 
Suomiją 100,000 anglų-fran- 
cūzų korpusą. Tais laikais 
buvęs Francūzijos premje
ras Paul Reynaud sakė:

“Tas eksepedicijos korpu
sas, per Norvegiją išsilipi- 
nęs Suomijoje, greit išvai
kytų netvarkingas Rusijos 
gaujas (armiją) ir žygiuo
tų į Leningradą.”

Šie jų pareiškimai rodo, 
kaip Francūzijos generolai 
ir politikai buvo neišmanan
ti ir pasipūtę O kaip jie be
gėdiškai susmuko 1940 me
tais, kada Hitleris kirto 
Francūzijai Smūgį!

Atminkime, kad Lenin
gradas per trejus metus, at
silaikė prieš milijoninę Hit
lerio armiją, o 1940 metais 
Francūzija neatsilaikė nei 
trijų savaičių! Nuo pirmų
jų smūgių sugriuvo viskas. 
Ir taip baigėsi Trečioji res
publika.

1940 m. birželio 14 dieną 
Hitlerio armija įžengė į Pa
ryžių. Francūzijon x atsku
bėjo Anglijos premjeras 
Churchillas ir ęudarė su 
Paul Reynaudo valdžia su

tartį, kad Anglija ir Fran
cūzija sudaro vieną valsty
bę.

Anglija siekė 
pagrobti kolonijas

Tai buvo gudrus Chur- 
chillo planas pagrobti į ang
lų rankas milžiniškas Fran
cūzijos kolonijas. Bet jis 
neišdegė. Birželio 16 d. su
griuvo Paul Reynaudo val
džia. Francūzijos kolonijose 
organizavosi lokalinės val
džios, kurios tęsė pasiprie
šinimo karą prieš hitleri
ninkus.

1944 metais Tarybų Są
junga visur sumušė hitleri
ninkus. Pasitraukė nuo na
cių Bulgarija, Rumunija, 
Vengrija ir Suomija. Fran
cūzijon išlipo Amerikos ir 
Anglijos armijos. Francūzi
ja buvo išlaisvinta. Įsisteigė 
Ketvirtoji respublika.

Krinka francūzų 
imperija

Gyvename naujoje gady
nėje, kada senoji tvarka 
krinka. Tik reakcininkai 
mano, kad jie galės ir toliau 
išlaikyti šimtus milijonų 
žmonių kolonialėje vergijo- 
4 — Franc serga nuo apsir 
je. Francūzijos imperialis
tai, kaip ir jų patarėjai, to 
nesupranta.

Po karo Francūzijoje, 
renkant parlamentą/ Ko
munistų partija buvo gavus 
daugiausiai balsų. Buvo su
daryta koalicinė valdžia. 
Bet Jungtinių Valstijų poli
tikieriai pareikalavo paša
linti komunistus, kitaip jie 
neduos pagalbos. Prie bur
žuazinių partijų prisijungė 
socialistai ir amerikinio im
perializmo reikalavimą iš
pildė.

Dabar Francūzijos parla
mente komunistai turi dau
giausiai atstovų, būtent 148. 
Sekama partija yra radika
lų su 9|9, socialistai turi 96, 
liaudiški republikonai —73, 
o kitos partijos po mažiau.

Kas sudaro tas valdžias, 
kurios viena po kitai griū
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va? Įvairios partijų kombi
nacijos, bet komunistai, ku
rie turi 148 atstovus iš 586, 
yra neįleidžiami į valdžią. 
Reiškia, sudaromos valdžios 
neat stovauja Francūzijos 
liaudies valios ir viena po 
kitos pakrinka.

Komunistai sakė, kad at
ėjo laikas susitarti su buvu
sių kolonijų žmonėmis ir at
sisakyti nuo viešpatavimo. 

| Buržuazinės partijos su ko- 
I munistais nesiskaitė. Kas 
gi atsitiko?

Indo-kinuose per 10 metų 
francūzai vedė karą prieš 
vietos liaudį. Turėjo iki 
500,000 vyrų armiją. Virš 
200,000 neteko užmuštais, 
pasidarė per 20 bilijonų do
lerių piniginių nuostolių ir 
turėjo iš ten pasitraukti. 
Arti 300,000 ketv. mylių 
plotas ir 30,000,000 žmonių 
pasiliuosavo iš svetimų jun
go.

Sirija, kuri užima 72,000 
ketv. mylių ir turi 4,000,000 
gyventojų, atsikratė fran
cūzų 1943 m.

Lebanonas, kuris užima 
3,400 ketv. mylių ir turi 
2,000,000 gyventojų, atsime
tė nuo Francūzijos 1943 m.

Marokais. kuris užima 
154,000 ketv. mylių ir turi 
10,000,000 gyventojų, . pasi
liuosavo 1955 m.

Tunisija, 50,000 ketv. my
lių su 4,000,000 gyventojų, 
atsimetė nuo Francūzijos 
1956 m.

Jau kelinti metai Fran
cūzija kariauja prieš Alžyro 
liaudį. Francūzija sutraukė 
iki 500,000 vyrų armiją, ga
lingą orlaivyną, turėjo di
delių piniginių nuostolių, 
neteko daug žmonių užmuš
tais, nupuldė savo vardą ir 
dabar pati susilaukė fašis
tinių generolų sukilimo.

Ir pakol Francūzija vilk
sis NATO politikoje, neši- 
skaitys su savo šalies liau
dies valia, su kolonijų žmo
nių reikalais, tol ją purtys 
tokie sukrėtimai.

V. Sūnus



EUGENIJA TAUTKAITĖ

Takais takeliais j didį kelią
(Tąsa)

Tačiau opalografas negalėjo paten
kinti vis augančių mūsų poreikių. Nu
tarėme įsigyti savą komjaunimo raidinę 
spaustuvę, kad galėtume visą savo lite
ratūrą patys gaminti. Pradėjome ruoš
tis. Mūsų komjaunuoliai, dirbantieji 
spaustuvėse, po truputį pradėjo atnešti 
raidžių. Kai kam pavyko nupirkti rai
džių ir dažų. Juozui Greifenbergeriui 
pasisekė per spaustuvininką Adomą Bui
vydą gauti nedidelę geležinę dėžę, kur 
buvo įstatomos surinktos -eilutės. Jos 
buvo suveržiamos tam tikrais metali
niais varžtais. Komjaunuoliai, kurie dir
bo stalių dirbtuvėse, pagamino mums 
medines dėžes, vadinamas raidžiu rinki- 7 v
mo kasas. Taip įsigijome beveik visą 
reikalinga inventorių mažajai spaustu
vėlei. Trūko tiktai rinktuvo,—jo mums 
nepavyko gauti. Neturint rinktuvo, la
bai sunku buvo pradėti darbą, bet Juozas 
Greifenbergeris pamokė mus rinkti rai
des tarpupirštvje. Surinktą tarpupirš- 
tyje žodi apiakdavome siūlu ir ^statyda
vome į geležinę dėžę. Iš tokių žodžių su
sidarydavo sakiniai.. Tai buvo labai 
kruopštus, sunkus ir nespartus darbas. 
Būdavo, vargais negalais surenki žodį 
tarpupirštvje, laikai suspaudus, net 
pirštai tirpsta, prašai kita draugą, kad 
surištų siūlu, o čia berišant kiek atleidi 
nuvargusius pirštus, ir staiga visas žo
dis vėl tampa atskiromis raidėmis ir pa
byra ant grindų. Draugams juokian
tis, vėl kantriai pradedi iš naujo rinkti 
tą patį. Kai kada mūsų kom jau nuo
liams, dirbantiems spaustuvėje, pasisek
davo išsinešti rinktuvą. Tada jie spar
čiai atlikdavo mums dideli darbą, bet to
kia laimė nusišypsodavo retai.

Nors musų darbas buvo nepaprastai 
sunkus ir nespartus, tačiau mums vis 
tik pavyko šį tą nuveikti. Atspausdino
me daug atsišaukimų ir net išleidome 
brošiūrą “Ką turi žinoti kiekvienas jau
nas darbininkas ir darbininkė.” Vėliau 
pasisekė nupirkti šrifto ir kitų įrankių, 
ir darbas ėmė eiti sparčiau. Bet neilgai 
mums teko džiaugtis savo spaustuvėle.

Kartą R. Vidisaitė, grįžusi namo, ra
do išplėštą durų užraktą? ’ Ji labai susi
jaudino ir. nesiryždama eiti i vidų, at
skubėjo papasakoti įvykį draugams. Mes 
nutarėme, kad reikia vis dėlto patikrin
ti, kas ten atsitiko. To dalyko ištirti 
nuėjo Manė Chodosaitė, apsimetusi ieš
kanti kambario išsinuomoti. Prie buto 
durų buvo tylu. įėjusi ji pamatė, kad 
ant grindų išmėtytas raidynas, išversta 
viskas iš lovos, iš komodos, kur šlepėm 
opalografą, bet niekas nepaimta. Pasi
tarę nusprendėme, kad ten būta ne žval
gybos, o veikiausiai vagių. Radę opa
lografą ir raidyną, ji-e, matyt, nutarė, 
kad čia daromi pinigai, ir, jų beieškoda
mi, viską išvertė. Šiaip ar taip, atsargu
mo dėlei reikėjo kaip galima greičiau iš
sinešdinti ir to buto, nes vagys galėjo 
pranešti apie radinį žvalgybai.

Netrukus Radai pavyko rasti naują, 
gerą butą Didžiosios Vilniaus ir Turgaus 
gatvės kampe, mansardoje. įėjimas į jos 
kambarį buvo per tuščią aukštą. Ten 
laikinai įkūrėme savo spaustuvę. Šis bu
tas buvo labai patogus Komjaunimo 
Centro Biuro būstinei, todėl spaustuvę 
vėliau perkėlėme kitur.

PIRMŲJŲ KOMJAUNIMO 
KUOPELIŲ KŪRIMASIS 

LIETUVOJE
Viena iš pirmųjų komjaunimo kuope

lių susikūrė Rokiškyje 1919 metigpabai
goje. Pradžioje kuopelėje buvo trys na
riai: Matas Mickis, Povilas Šklėrius ir 
J. Čepas, kiek vėliau prisidėjo N. Paš
kevičius (Daukša), P. Masiulis, J. Bula
vas, B. Valevičiūtė. Visi jie buvo moks
leiviai, kilę daugiausia iš neturtingųjų 
valstiečių, kuriems tais laikais nelengva 

• buvo prasimušti į mokslą. Tos kuopelės 
organizatorius buvo Matas Mickis.

1920 metais komjaunuolių moksleivių 
pastangomis Rokiškio dvare susikūrė 
penkių dvariukų komjaunimo kuope
lė, o moksleivių k u o p e 1 ė padidėjo 

, iki devynių narių. Tai buvo labai stipri 
moksleivių ir darbininkų komjaunuolių 
organizacija, kuri su dideliu pasišventi
mu ryžosi šviesti ir šaukti į kovą var
ginguosius valstiečius, dvaro kumečius, 
samdinius. Tais laikais Rokiškio moks
leivių ir darbininkų tarpe buvo daug 
pažangaus jaunimo, kuris prijautė revo
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liuciniam judėjimui. Moksleivių ir dar
bininkų jaunimo vadovai buvo Matas 
Mickis ir Povilas Šklėrius. Jie palaikė 
glaudžius ryšius su komunistų partija. 
Tuo metu Rokiškio parajonyje dirbo Pet
ras Pajarskis (Palėpis), Kirstukas ir 
kiti. Komjaunuolių kuopelė yra atlikusi 
nemažą darbą organiuojant profsąjun
gas, skaitant paskaitas dvaruose ir kai
muose. Be to, Rokiškio komjaunimas 
platino komunistinę literatūrą, ruošė 
prie profsąjungos vakarinius kursus, 
kur moksleiviai būdavo neapmokami 
dėstytojai. Vėliau buvo suorganizuota ir 
jaunųjų darbininkų sekcija prie profsą
jungos.

Per Petrą Pajarskį, tuomet dirbusį 
partijos pogrindžio darbą, mes užmez
gėme ryšį su rokiškiečiais komjaunuo
liais. 1920 metų vasarą Juozas Greifen
bergeris nuvyko į Rokiškį. Rokiškiečiai 
padarė jam labai gerą įspūdį. Vėliau 
ir aš ten nuvažiavau. Užėjau į dvaro 
kumetyną, kur gyveno kai kurie mūsų 
komjaunuoliai: Matas Mickis, Povilas 
Šklėrius, Masiulis ir dar vienas, kurio 
pavardės neatsimenu. Ten jie buvo iš
sinuomoję kampą iš dvaro kumečių, tas 
jiems pigiau atsieidavo. Ten pat, ku
metyno, suruošėm ir moksleivių kom
jaunimo kuopelės susirinkimą. Uždangs- 
tę antklodėmis vienintelį langą, beveik 
visą naktį posėdžiavome. Mums pavyko 
išspręsti daugelį labai aktualių klausi
mų, konkrečiai nustatyti kiekvie
no komjaunuolio pareigas. Aš padariau 
keletą pastabų dėl jų darbo, dėl konspi
racijos. Daug kalbėjome apie profsą
jungų veiklą, kuri tada dar šlubavo. 
Komjaunuoliai pareiškė, kad, norint 
greičiau pritraukti darbininkų jaunimą, 
reikia organizuoti prie profsąjungų va
karinius kursus dvaro darbininkams ir 
miesto varguomenės jaunimui. Kalbėjo
me taip pat, kad kai kur dar visai nėra 
profsąjungų, ypač dideliuose dvaruose. 
Komjaunuoliai nutarė sukurti ten prof
sąjungas ir prie jų organizuoti jaunimo 
sekcijas.

Būdayo atsitikimų, kad mūsų kom
jaunuoliai sudarydavo komunistų parti
jos kuopeles, nors patys dėl savo jauno 
amžiaus dar negalėdavo būti jų nariai. 
Suorganizavę komunistų kuopelę, jie 
pranešdavo apie ją parajonio komitetui 
ir užmegzdavo ryšius.

Kitą vakarą man teko kartu su Matu 
Mickiu pravesti dvaro darbininkų kom
jaunimo kuopelės susirinkimą.

1921 metų vasarą visoje Lietuvoje 
siautė reakcija. Nelaimės neaplenkė ir 
Rokiškio—ten buvo suimta daug parti
jos narių ir komjaunuolių. Mūsų parti
jos Centro Biuras ilgai negavo iš ten jo
kiu žinių. Pasitarė su Karoliu Požėla 
ir Juozu Greifenbergeriu, nusprendėme,
kad man reikia nuvažiuoti i Rokiškį ir 
pamėginti per komjaunimą vėl užmegzti 
ryšius su likusiais Rokiškio parajonyje 
mūsų draugais.

(rnąSnup sng)

Su jaunyste
Ne, nereikia man pagalbos rankos,— 
Dar toli matau, tvirtai einu.
Netikėsite, draugužiai mano brangūs,— 
Aš ir vėl, kaip ant sparnų.

švelnūs vėjo pirštai plaukus sklaido, 
Šlama vėliavos laisvų šalių . . .
. . . Augau aš ant akmenuoto šlaito, 
Ties išdrožtu tėvo kryželiu.

Aš virpėjau, kai du broliai mušės 
Dėl saujelės žemės nuartos,— 
Pagalys, į nugarą nulūžęs, 
Zvimbdavo pro išverstus vartus.

Motina per kiaurą naktį verkė, 
Kai už skolą išvedė žmogus 
Jos vaikų maitintoją žalmargę, 
Nes išpirkt ją neturėjo pinigų.

Užmaršty juodi laikai nuskendo,—1 
Vėl į viršų jie nebeišplauks;
Vardas Lietuvos aplink žemyną
Pasivyti jį aš privalau. [skrenda,—

Skleidžiasi po šaule mūsų šventė,— 
Užtvenkiu kasmet naujas gatves; 
Antrą amžių pradedu gyventi, 
Tiek daug ž/cmės, saulės ir erdvės.

Teofilis Tilvytis

Pradėjai vakarinę 
mokyklą lankyti.

Ir kyla, plasnoja
' svajonių sparnai, 

Ir drąsiai eini ten,
kur ketinai, 

Progreso keliu
vilties kupina, 

Širdyje džiaugiesi,
laisvąja dvasia. 

Tos skaidrios idėjos
tau nuotaiką kelia, 

Kaip eiti pirmyn
matai aiškų kelią. 

Linkiu dar daug metų,
Onute, gyvuok, 

Per Vilnį ir Laisvė 
žinias mums paduok!

E. L. Panzer
Užbaigę pramogas sve- 

me rūpintis piknikais. Pir
mas piknikas įvyks birželio 
1-mą dieną, Jasūnų darže 
ant 422 kelio tarpe Welsh- 
field ir Parkman. Jį rengia 
L.D.S. 55 kuopa. Pikniko 
rengimo komisija turi viską 
tam tinkamai pparuošus. 
Šokiams paimtas P. Pleikio 
orkestras. Kviečiame visus 
atsilankyti.

55 kp. susirinkimas įvyks 
birž. 4 d. Patartina visiems 
nariams pasižiūrėti į mo
kesčių knygutes. Kurie esa
te mokėję tik už 3 mėn. šių 
metų, būtinai ateikite irpa- 
simokėkite duokles.

i Pereitą sus. kuopa išrin
ko 8 delegatus į būsiantį 
Seimą Pittsburghe. Taipgi 
nutarė suruošti delegatų iš
leistuvių pobūvį, kuris 
įvyks birželio 21 d. Klubo 
svet. Visi kp. nariai turėtų 
laikyti už pareigą tose iš
leistuvėse dalyvauti.

Štai visų mūsų piknikų 
kalendorius. Patartina vi
siems piknikų lankytojams 
jį išsikirpti. Tuomet nei 
vienas jų nebus pamirštas.

Birželio 1 dieną L.D.S. 
55-tos kuopos.

Birželio 15 d. L. D. Pašel- 
pinės Draugijos.

Birželio 29 d. Spaudos 
piknikas.

Liepos 13 d. L.L.D. 15 Ap
skrities ir visų kuopų.

Liepos 27 d. L.M.S, vieti
nės kuopos.

Rugpiūčio 3 d. L.D.S. 4-os 
Apsk. bendrai su Akrono kp.

Rugp. 17 d. Lietuvių Mo
terų Klubo.

Visi jie įvyks Jasūno dar
že ant 422 kelio, išėmus 
rugp. 3 dienos pikniką, ku
ris įvyks netoli Akrono. Į jį 
nuvažiuoti kelrodį nurody
sime vėliau.

J. žebrys

Bonna. — Vakarų Vokie
tija priėmė Vokiečių Demo
kratinės Respublikos pasiū
lymą turėti pasitarimą upių 
transporto reikalais.

Kairas. —- Jungtinė Ara
bų Respublika atmetė Leba- 
nono * valdžios protestą,'ku
riame kaltino J.A.R. už le- 
banoniečių sukilimą.

Maskva. — “Pravda” ir 
“Izviestijos” kritikuoja tuos 
veikėjus, kurie .priešakiu 
stato lokalinius, o ne šalies 
reikalus.

MIRUS

ANDRIUI GRINIUI

BOSTON, MASS.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai 
Elenai, sūnums Kazimierui ir Viktorui, 

dukterims Adelei ir Julijai, švogeriui
Juozui Baltrušaičiui ir visiems jo 

giminėms ir artimiesiems.

LLD 190 KUOPA
Cleveland, Ohio

Cleveland, Ohio
Gražus buvo korespondentų 

pagerbimo banketas
Vietos Moterų Klubo 

darbščiosios gaspadinės ne
juokais rengėsi prie šio 
banketo. Jos, matoma, nu
jautė, kad nemažai svečių 
turės, ir jos neapsiriko. Tai 
buvo viena iš skaitlingiau
sių sueigų. Mūsų L.D.S.Klu- 
bo svetainė bvo permaža, 
kad visus svečius prie pietų 
kartu susodinti. Gaspadi- 
nėms prisiėjo atkarto tinai 
stalus svečiams paruošti. 
Bet jos tai be jokių trūku
mų atliko.

Kadangi originaliai Mo
terų Klubas buvo nutaręs 
pagerbti savo koresponden
tę A. Rodgers, J. Simans ir 
vajininką P. Rodgers, tad 
aš visai nesitikėjau į tas ei
les patekti. Matoma, rengė
jos paskutinėse dienose ir 
mane į gerbiamųjų eiles 
įtraukė. Ačiū joms už tai, o 
taipgi ir už gražią dovaną 
(puikią rašomą plunksną), 
kokias visiems korespon
dentams įteikė

Kad korespondentų dar
bas ir pastangos yra įverti
nama, tai liudija visa eilė 
sveikinimo laiškų iš visos 
plačios Amerikos. Jie buvo 
nuo Laisvės ir Vilnies re
dakcijų, nuo draugų Sliekų, 
taipgi nuo drg. Dominai- 
tienės iš Miami,, Florida, ir 
nuo M. Raulynaitienės (vie
tinės) net su pinigine dova
na.

Iš koresp. kalbų banketo 
proga buvo galima suprasti, 
kad gerai sutvarkius rašy
mo darbo pasidalinimą ir 
dar pakvietus keletą ret
karčiais šį tą parašančių, 
būtų galima kas savaitę po 
čielą puslapį mūsų laikraš
čiuose užpildyti.

Draugė E. Panzer šia 
proga parašė dėlei Onutės 
Radgers eilutes, kurias irgi 
bankete perskaitė. Po to 
publika reikalavo, kad jos 
būtų ir į laikraščius įdėtos. 
Jos skamba:

Korespondentei 
Onutei Rodgers 

Sveika, Onute, 
susirinkome mes 

Tave pagerbti,
nes verta garbės. 

Draugijų paskirtas
, pareigas eini, 

Darbinga, maloni,
kalboje švelni. 

Vaikystėj pagavo
tave vargo verpetai, 

Parduotos vasaros, — 
jaunų dienų metai. 

Mokyklos nei durų
neteko matyti, 

Nes vargas išvarė
duonelę pelnyti. 

Tavo mokyklai
ganykloj ant kelmelio, 

Kai banda ilsėjos,
prie avių būrelio. 

Ant beržo tošelės
pradėjai braižyti 

Ir taip pramokai
raides parašyti. 

Bėgo metai, augai
ir bujojai, 

Už laisvę žmonijai
dirbti pasiūloj ai. 

Siekeis nors dalelę
apšvietos įsigyti,

pasklydė po visą kapitalisti
nį pasaulį mūsų tautieęįA 
visas negeroves, vykusias 
per pasikeitimo iš fašistinės 
valstybės į liaudies santvar
ką laikotarpį, gudriai pri
meta komunistams. Su iš
verstomis akimis ir visa 
gerklės jėga puola rusus. 
Kas skaito jų raštus, tiems 
nereikia priminti apie tai, 
kaip išvietintieji iš Lietuvos 
visokiais būdais stengiasi 
dabartinę Lietuvą šmeižti... 
Posakis: “už gerą piktu at
simoka” jų poelgiams la
bai tinka. Su protu neper- 
siskyrusieji turėtų žinoti, 
kad juos išmokslino kaip 
tik toji biednuomenė, kuri 
dabar kuria naują socialinę 
santvarką, o jie kaip, vilkai 
prieš tą pačią darbininkiją 
staugia.

Ant kiek mums yra žino
ma, tie vadinamieji išvietin- 

1 tieji žmonės labai daug pri-' 
side j o ir prie pailginimo 
“partizaninio” karo Lietu
voj.

Nors esu įsitikinęs, kad 
reikėtų kreipti daugia 
mesio į ateities planavimus, 
o tik retkarčiais pažvelgti į 
buvusius veiksnius praeity, 
iš kurių pasimokinus geres
nę ateitį sukurti, tačiau įvy
kiai po Antrojo pasaulinio 
karo dar tebėra labai arti
ma istorija, iš kurios, jei 
teisingai suprasime, labai 
daug galime pasimokinti.

Mūsų galvosena
Paskutinėj Liet. Pil. Klu

bo sueigoj dalyviams leista 
reikšti savo nuomonę net 
keliais klausimais. Kalbėta 
apie Liet. Literatūros Drau
gijos liepos (July) 6 dieną 
pasiuntimą tokių delegatų, 
kurie yra ir LDS nariais. 
Numatyta seįųsti du dele
gatus; o jei su automobiliu 
važiuojant ir vietos esant 
keturiems, tuomet kiti du 
delegatai gali vykti, kad ir 
vien tik L.L.D nariai.

Svarbiausiu disk u s i j ų 
punktu buvo apšvietos 
klausimas. Vieni galvoja, 
kad pagerinti žurnalo Švie
sos raštus ir su tuo pasiten
kinti, daugiau knygų nebe- 
spausdinti. Kiti sako, kad 
reikia šviešą sustabdyti, 
nes mes turime užtenka
mai peri j odinės spaudos, 
kuri atlieka nuolatinį ap
švietos darbą, o nuo išleidi
mo knygos neatsisakyti. Gi 
trečioji nuomonė tokia: 
leisti žurnalą Šviesą, kaip 
yra, o knygą, jei jau neturi
me kas tinkamą šių dienų 
mūsų skaitytojams galėtų 
parašyti patartina parsi
traukti vieną iš vėliausių 
dabartinės Lietuvos išleis
tų knygų ir ją čia, jei tech- 

Inikinės jėgos leidžia, at
spausdinti. Už tokios kny
gos išleidimą reiškėsi žy
mesnė pietauti susirinku
siųjų nuomonė. Bent jau 
taip aš supratau.

Jeigu būtų nutarta iš T. 
Lietuvos partrauktą knygą 
čia ją perrinkti ir atspaus
dinti, kyla klausimas ko
kią? Mano supratimu, rei
kėtų daugiau tokių aprašy
mų, kurie plačiai ir aiškiai 
nušviestų ypatingai civilinį 
karą, partizaninių kovų 
(11945—1950 m.) laikotarpį.

Išbėgusieji iš Lietuvos ir

Dar noriu atkreipti dė
mesį į tai, kad partraukus 
iš dabartinės Lietuvos rašy
tojų knygą per renkant dėl 
spaudos būtų gerai neku- 
riuos žodžius pakeisti lietu
viškais ar bent jau ameri
koniškais, kad galėtų čia 
gyvenantieji ir tik per save 
išsimokslinę mūsų skaityto
jai ; suprasti.

A., K—a

Brockton-Montello, Mass.

Pirmas Dviejų Dienų

RENGIA LIET. TAUT. NAMO DRAUGOVĖ
Tai bus oficialus Lietuvių Tautiško Na‘mo 
Parko atidarymas vasariniams parengimams. 
Antrašas Winter St. ir Keswick Rd., Montello.

ĮVYKS MEMORIAL ŠVENTĖJE

Gegužės-May 30 ir Birželio-June 1 dd.
Pradžia abi dienas 1-mą vai. popiet

BUS GERA MUZIKA '
Bus įvairių namie gamintų valgių, taipgi šiltų ir 
šaltų gėrimų. Yra gerai pataisytas kelias. O 
parke žaliuoja medžiai ir kvepia pušynai. Kvie- 

čiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti.
Rengimo Komitetas

Lawrence-Methuen, Mass.
Vasarinis

BANKETAS
Rengia Maple Parko Komitetas

Įvyks Sekmadieni

Birželio 1 June
Pradžia 2-rą vai. popiet

Maple Parke, Methuen, Mass.

Kviečiame visus atsilankyti į šį šaunų pokylį. 
Nariai ir svečiai ateikite visi. Kviečiame 

ir kitų kolonijų lietuvius.
Maple Parko Komitetas

E



Philadelphia, Pa.
* Daugelis kalba ir laukia

Dar neseniai retai kurią 
dieną tebuvo galima išeiti 
iš namų pas draugus dėl 
blogo ir lietingo oro. Ta
čiau dabar, prašvitus pa
dangei ir atšilus orui, jau 
galima išeiti ir išvažiuoti 
kur tik norima... Tenka 
susitikti daug pažįstamų, ir 
visi klausia: Ar šiemet su
ruošite autobusu išvažiavi
mą į baltimoriečių pikniką? 
Mat, yra daugelis tokių, 
kurie laikraščio “Laisvės” 
neskaito ir nemato skelbi
mų, tad mes jiems priva
lom žodžiu paaiškinti. Mes 
ir šiemet, sulaukę pirmojo 
birželio sekmadienio, vėl vi
si susėdę didžiuliam auto
buse linksmai dainuodami
vyksime į Baltimorę. Kurie 
t i kietų iš anksto nenusi- 
pirks, tie atėję prie autobu
so galės nusipirkti. B ūsas 
išeis 9:30 vai. ryte nuo 
kampo 4th St. ir Girard 
Ave. Antroje vietoje sustos 
ties Pierce ir S. 2nd Sts. 10 
vai.
i Nepamirškit dienos, bir
želio (June) 1 d.

Tikietas i abu šonus tik 
$3.50. Išvvkos ruošinio ko
misija prašo nesivėluoti. 
Viskas bus paskirtu laiku.

Komisijos ncivĮ^'

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

LLS 6 kuopos susirinki
mas įvyko gegužės 5 dieną. 
Narių dalyvavo daugiau, 
negu kituose susirinkimuo
se, vienok galėjo gerokai 
daugiau dalyvauti.

Kuopos finansų sekreto
rius L. Šimoliūnas pranešė, 
kad J. Kaminskienė pasvei
ko. Buvo linksma girdėti, 
kad mūsų kuopoje ligonių 
skaičius mažinasi. Taip ir 
reikia. O dabar turime tik 
u\eną ligonį: Igną Vareiką, 

^kuris gydosi savo namuose.
Linkime jam greitai pa
sveikti.

Centro Valdybos rinki
muose daugiausia balsų ga
vo dabartinė valdyba.

Vienbalsiai nutarta iš
rinkti delegatus į būsimą 
LDS 13 Seimą, kuris įvyks 
liepos 7, 8 ir 9 dienomis, 
Pittsburghe. Kuopa išrinko 
5 delegatus: A. Žemaitienę, 
P. Jasilionienę, A. Maldai- 
kienę, J. Navalinskienę ir 
O. Wellus. Žymėtina tai, 
kad visos šios draugės ap
siėmė būti delegatėmis su 
pakilusiu ūpu ir be jokio at
lyginimo iš kuopos iždo. Tai 
pagirtinas dalykas iš drau
gių pusė, kad jos įvertina 
organizociją ir atstovaus 
mūsų kuopą LDS Seime. 

^Geriausių pasisekimų jums, 
draugės!

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks birželio 2 die
ną A. Klimo studijoje. 
Lauksime skaitlingo susi
rinkimo.

Sekr .0. Wellus

Chicago, ill.
Kankliečių “žirgeliai 

sukinkyti”
Malonu pastebėti, kad 

mūsų LKM choro ansamb
lis gegužės 11 d., (Mildos 
teatre) parodė lietuviškų 
vestuvių vaizdą “Žirgeliai 
sukinkyti”. Tai buvo bene 
pirmoji šių metų kankliečių 
grynai lietuviška premjera. 
Veikalas dviejų veiksmų il
gai geriau tiktų jį vadinti 
operete, nes lengvo turinio 
imizika ir dainavimas kai
taliojasi su dialogais bei 
mokiais.

1 r, ~ ---- .. ..... ...... ■■ . . *-------

5 pusi.—Laisve (Liberty)- Amtradien., geg. (May) 27, 1958

Vaizdelį state, dirigavo ir 
kai kurioms lietuviškoms 
dainoms muziką kompona
vo LKM choro vedėjas Clem 
Deffner.

Dėl veikalo pastatymo, 
reikia pasakyti, jis gerai' 
pavyko. Žiūrovas žavėjosi 
klausydamasis lietuvi š k ų 
dainų, tautinių muzikos mo
tyvų ir grožėjosi lietuviškų 
vestuvių apeigomis ir šo
kiais.

Už šio veikalo pastatymą, 
tenka tarti muzikui Deffner 
nuoširdų padėkos žodį. Jis 
kad ir nebūdamas Lietuvos 
sūnumi, suprato mūsų liau
dies dainų bei muzikos mo
tyvus, puikiai ir aukštu me
niniu lygiu pastatė minėtą 
veikalą. Muzikos ir dainų 
interpretacija taip puiki ir 
miela kiekvieno lietuvio šir
džiai.

Ne vienas, klausyda'masis 
dainos ir muzikos, prisimi
nė tolimos, bet mielos Tė
viškės dainų garsus.

žiūrovas

Miami, Fla.
Gegužės viduryje čia įvy

ko Nacionalė Audėjų Uni
jos konvencija, kurioje da- 

, lyvavo pora lietuvių delega
tų, būtent: Karosienė iš Ka- 
i lifornijos ir Vilkauskas iš 
New Hampshire. Kadangi 
miamiečiai lietuviai svetin-
gi žmonės, tąja proga su
rengė šeimynišką pasikal
bėjimą su delegatais. Suei- 
gėlė įvyko pas draugus Ko- 
chius. Kadangi delegatai 
seni, veiklūs unijistai, tai po 
skaniu užkandžiu ir vaišiu 
jie papasakojo mums, pen
sininkams, apie utiijistų bė
das.

Reakcingieji politikieriai, 
visada palaikydami samdy
tojų pusę, be perstojo kepa 
vis naujus ir naujus prieš- 
darbininkiškus įstatymus, 
varžančius unijas ir ir abel- 
nai organizuotą darbinin
kišką judėjimą. Daug tų 
įstatymų yra atmušama, bet 
nekurie praeina. Didžiau
sia, sako, bėda su mūsų uni
jomis, kad patys eiliniai 
unijistai mažai į jas krei
pia atidos. Iš šimtų, o kar
tais ir tūkstančių narių lo- 
kaluose susirinkimus lanko 
tik saujelė narių. Tokiu bū
du unijų vadais daugumoje 
patampa žmonės atėję į uni
jas iš lauko, profesijonališ- 
ki agitatoriai, lengvos duo
nelės ieškotojai-karjeristai, 
kuriems dažnai darbininkų 
reikalai ir gerbūvis labai 
mažai rūpi, ir jų tarpinin
kavimo santykiai tarp dar
bininkų ir darbdavių yra 
paremti jų pačių ypatiško 
gerbūvio dėsniais..

Jeigu, sako, eiliniai unijis
tai daugiau savo unijų sto
viu rūpintųsi, padėtis būtų 
daug geresnė. Va, delegatas 
Vilkauskas taip įsigilino į 
savo raportažą, kad užmir
šo, kaip ilgai bekalbąs, o 
čia stovi šeimininko ant sta
lo pastatyta pilna kvorta 
“Canadian Club”. Moterų 
buvo dauguma, tai jos nie
ko, bet vyrams, žiūrint.į tą 
bonką, kaip Adomui į Jievą 
pakusa ima, seilė varva, bet 
gi negražu pradėt tą bonką 
čiupinėt. Pramogėlė pasi
baigė gražiai ir visi liko 
dėkingi draugam Kocham 
už vaišes ir padarymą gali
mu šį susitikimą.

Puntukas

Washiiigtonas. Valdžia 
įsakė skubinti daugiau ga
minti atominių raketų.

Pekinas. — Vyriausybė 
pranešė, kad galutinai išny
ko kenkėjų grupės.

Brockton, Mass.
Ateinančią vasarą seka
mų organizacijų piknikai 
bus Lietuvių Tautiško Na
mo Parke, Winter St. ir

Keswick Rd., Montello, 
Massachusetts

Pirmas piknikas ir ofi- 
cialis parko atidarymas bus 
kapų dieną (Memorial 
Day). Jį rengia Lietuvių 
Tautiško Namo Draugovė. 
Jis įvyks gegužės 30 d. ir 
birželio pirmą.

Visų piknikų pradžia 1 
valandą po pietų. Bus mu
zika, visokių valgių ir gėri
mų.

Antras piknikas bus bir
želio 8 d. Jį rengia Montel
lo Vyrų grupė.

Kiti piknikai bris sekamo
mis dienomis:

Birželio 15 d. bus vietos 
mažas piknikas.

Birželio 22 d. — Montel- 
los LDS 67 kuopos.

Birželio 29 d. — Mass. 
Lietuvių Moterų Apšvietus 
Sąryšio.

Liepos 4 ir 6 dd. “Lais
vės”, tai yra, spaudos pik- j 
nikas. Jį rengia Mass, lietu-! 
vių organizacijos ii* LLD i. 
6 kuopa.

Liepos 13 d. — Cambrid- į 
ge Liet. Amerikos Piliečių 
Klubo piknikas.

Liepos 20d. — svetimtau- i 
čių, Lebanon Club.

Liepos 27 . d.—svetimtau-| 
čių, Armenian Society.

Rugpiūčio 3 d. — LLD 
6 kuopos.

Rugpiūčio 10 d. — sve
timtaučių, Our Lady of 
Cedar.

Rugpiūčio 17 d. Montel
lo Moterų Apšvietus Klubo.

Rugpiūčio 24 d.— So.Bos
ton Amer. Lietuvių Piliečių i 
Klubo.

Rugpiūčio 30 d. ir rugsė
jo pirmą, Labor Day, pikni
ką rengia Montello Vyrų 
grupė.

Prašome visus ir visas 
įsitėmyti šiuos piknikus ir 
lankytis į juos.

G. Shiniaitis

Newark, N. J.
Gegužės 13 d. atsibuvo 

Newarko miesto valdininkų 
rinkimai. Let tas kermošius 
neužsibaigė, bus antri rin
kimai birželio 17 d. Mat, 
pagal naują konstituciją, 
laimėtojas, turi gauti pen
kiasdešimt procentų balsų. 
Bet kadangi buvo net šeši 
kandidatai į majoro vietą, 
tai sunku buvo kuriam jų 
laimėti. Net du buvę majo
rai varėsi vėl būti išrink
tais, bet piliečių akyse Su
smuko, balsų gavo tiktai po 
desėtką tūkstančių. Antruo
se rinkimuose kandidatais 
bus. tik Lee Carlin, dabarti
nis majoras, ir buvęs kon- 
silmanas R. J. Waldo r.

Mikė

Harrison, N. J.
Jonas Marcinkevičius bu

vo gana rimtai susirgęs ir 
40 dienų išbuvo ligoninėje. 
Dabar gydosi namie. Vėlinu 
draugui greitai ir pilnai 
pasveikti, kad ir vėl jis ga
lėtu su mumis darbuotis. 
Kas. gi mūsų Jono nežino! 
Sveikas būdamas jis visur 
veikė, ypač puikiai pasižy
mėjo Laisvės vajuose. Visur 
jis būdavo pirmutinis.

Draugo Marcinkevičiaus 
gyvenimo vieta: ill John 
St., Harrison, N. J.

Mike

Maskva. — Dr: Leona 
Baumgartner, New Yorko 
miesto sveikatos komisio- 
nierėj atvyko studijuoti So
vietų sveikatos įstaigas.

Lawrence, Mass.
Štai jau ir gegužės mė

nuo. Žmogus tik gyvenk ir 
gėrėkis gamtos gražumais. 
Ir štai mes, nors jau dau
guma pensijonieriai, kaip 
žmonės sako, “ant loskavos 
duonos”, bet krutame, dir
bame. Gegužės 18 d. turėjo
me surengę pietus. Rengė 
abidvi kuopos — LDS ir 
LLD. Pasekmes turėjome 
neblogas. Svečių buvo atvy
kę ir iš kitų miestų — Na
shua, Haverhill, Lowell,, 
Denvers. Visiems širdingai 
dėkojame už atsilankymą.

O birželio 1 d. rengiame 
pietus pagerbimui Maple 
parko komiteto. Dauguma 
komiteto yra Maple parko 
veteranai ir daug darbuoja
si to gražaus parko išlaiky
mui. Visi atsilankiusieji ga
lėsite linksmai laiką pra
leisti tarpe žaliuojančių me
džių. Todėl, gerbiamieji, 
kam laikas leidžia, visus 
užprašome dalyvauti. Pie
tūs prasidės 2 vai. po pietų. 
Visi būsite maloniai priim
ti ir pavalgydinti. Komite
tas tai užtikrina.

V. Kralikauskas

Kiti reikalai
Teko kalbėtis su draugu 

Augustu Kazlausku, geru 
darbuotoju. Jis visuomet 
gerai pasidarbuoja mūsų 
parengimuose.

Draugas Kazlauskas dir
ba senelių prieglaudoje. Jis 
sakė, kad jiems reikia gas- 
padinės, kuri galėtų gamin
ti seneliams maistą. Jeigu 
kuri norite dirbti, duokite 
žinią A. Kazlauskui: 17 
Park St., Haverhill, Mass. 
Dėl darbo išlygų jūs susi
tarsite.

Birželio 15 d. bus mūsų 
metinė švente; Mat, tą die
ną įvyks Massachusetts lie
tuvių metinis piknikas, 
taipgi Maplewood parke. 
Žinau, kad į šį pikniką su

LAISVES PIKNIKAS
RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 25-ta KUOPA

Sekmadienį? Birželio - June 1, 1958 
Pradžia 11 vai. ryto. Muzika nuo 3:30 iki 8:30 vai. vakaro.

Slovak National Home Park, 6526 Holabird Avė.
Programoj: Aido Choro Vyrų Kvartetas, vadovybėj M. Stensler, iš New Yorko

Gerbiamieji! Šis piknikas bus labai gražioje vietoje, kur visi bendrai galėsime pasilinksminti ir pa
kvėpuoti tyru pavasario oru. Labai graži svetainė ir puiki J. P. Lekavičiaus orkestrą gros lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. O tos lietuviškos dešros ir krepsų sriuba! Ir dar putojančio alučio!
ĮŽANGA TIK 75 CENTAI :------ KVIEČIA RENGĖJAI
KELRODIS: iš Philadelphijos imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki Baltimorės; privažiavę pirmą gatvę—Kresson St., sukite po kairei 
ir važiuokite iki Lombard SI.; čia sukite po kdirei ir, pervažiavę tiltą, laikykitės tiesiai iki Holabird Avė.; čia sukite pn kairei — ir 
mailę ir pusę pavažiavus, po kairei pusei bus pikniko vieta, o dideli vartai kareivių Camp—-po dešinei. Iš miesto galima važiuoti 26th 
St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite j vakarus pusę mailčs. O busas No.20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St., ir jis priveža 
iki pikniko vielos.

Taipgi Bahimorės Finų (Suomių) Merginų Grupe dainuos ir šoks tautiškus šokius
W • 0~~

Jonas Grybas Kazys Juknis P. Grabauskas Tadas Kaškiaučius

važiuos minia žmonių. Sve
čių turėsime ir iš tolimų ko
lonijų. Publiką linksmins 
linksmomis dainomis Mon
tello Trio — Rožė Stripinis, 
William Juodeikis ir Albert 
Potsius, taipgi Montello vy
rų grupė dainuos skamban
čiais balsais. Tad rengkitės 
visi lietuviai dalyvauti.

S. Penkauskas

GREITAI NUSLOPINO 
SUKILIMĄ PANAMOJE
Panama. — Tautinė 

Gvardija ūmai nuslopino 
sukilimą. Žuvo 7 žmonės, 60 
yra sužeistų ir apie 1001 
areštuotu. Diktatorius E. 
de la Guardia džiauggiasi 
pergale.

ARROW PARK, INC.
Visus kviečia Arrow Pai’k, Ine.

(buvusi Arrow Farni) 
dalyvauti Dekoracijų Dienoje.

GEGUŽĖS 30 MAY
ŠOKIAI

Penktadienį ir Šeštadienį
Plaukiojimai valtimis" 

ir žuvų gaudymas.
Bus Skaniu Valgią.

ARROW PARK, INC., išnuo
moja vasarai kambarius ištisoms 
savaitėms ar savaitgaliams, pa
gal jūsų pasirinkimų. Užsisaky
kite . vietas laiškais ar telefonu. 
Tel. Monroe, N. Y. STory 3-7721.

Adresas: ARROW PARK, INC., 
P. O. BOX 465, MONROE, N. Y.

■to

DABAR LAIKAS SIŲSTI DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Pralinksminkite savo gimines, pasiųsdami dovanų, dabar, kad gautų šventėms. Pasinaudo

kite proga ir patarnavimu patikimos firmos, kuri tuojau kreips dėmesį—

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc.
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
(arti .subways) (tarp 6th ir 7th Avės.)

Mes esami' gavę nuo Intourist iš Maskvos oficialų leidimą siųsti pakus tiesiai į visas USSR respublikas.
JŪS GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS

Pristatymas garantuotas. Kiekvienas pakas yra apdraustas. Mes turime neribotą įvairybę gaminių.
Siuntėjas gaus kvitą nuo JAV pašto, taipgi asmenišką pasirašymą nuo ašmens, kuris priėmė paketą. 

Baka gali būti asmeniškai pristatomi arba atsiunčiami per )a§tą.
a ra kasdien nuo 9 A.M. iki 6 P.M. Sekmadieniais iki 4 P.M. Mūsų klientų 

patogumui skyriai yra atidaryti sekamose vietose:
11339 Jos. Campau
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnscnd 9-3980

Phone: YU. 2-0380. 332 Fillmore Ave., Buffalo G, N. Y. MOhawk 2674.

Aidi

900 Literary Road 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

116 E. 7 Street, New York, N. Y.

GRAIKIJOS LAIVAS 
PLAUKS Į KANADĄ 

Atėnai. — Graikija nusi
pirko nuo anglų laivą “Mo
narch of Bermuda”. Laivas 
statytas 1931 m. Dabar jį 
panaujino Hamburge. Jis 
turi 21,000 tonų įtalpos ir 
gali vežti 1,350 keliauninkų. 
Greitoje ateityje jis pradės 
plaukioti tarpe Graikijos ir 
Kanados.

Jacksonville, Fla. — Susi
mušė ore du kariniai lėktų- j

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne
atsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na .. . kurios eina ir j Lietuvą ir ta pačia'kaina—tik 5 ddleriai 
iž visas 4 knygas! (Kurie siųsite j Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.)

SAULĖS RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane, nes myli, o 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogoje gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies rū
muose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 psl., kaina 
$4.00.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
vargu, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pus!., 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00i

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, ar 3 
knygų, tai už 1 tik $2.00, už 3 tik $4.00. Persiuntimo kaštus ap
mokame. Rašykite:

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

vai, nelaimėje* žuvo 4 žmo
nės. > i ■!

NAMŲ SAVININKAMS
• Pentiname namus iš lauko ii 
vidaus; apkalame šingeliais;:

: sutaisome pijazus ir dengia
me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartland Street
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576
■■in. ■ ■■«■■■» ■■■i.i ■■■■■■■■■■■ »■!■■■■■ nfc.

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878
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Tolima viešnia

CIVILIO KARO
Paryžius. — Francūzijos 

Pflimlino avldžia paskelbė, 
kad šalis jau arti civilinio 
karo. Kada valdžia šaukia
si į liaudį laikytis vienybė-1 
je, stengiasi perkalbinėti! 
sukilėlius pasiduoti, tai tuo 
laiku sukilėliai jau veikia.

J ie užvaldė Korsikos 
(Corsica) salą. Į jų pusę 
perėjo ir keli francūzų ka
riniai laivai. Alžyre jie su
darė laikinąją valdžią, rei
kalauja, kad Pflimlino val
džia pasitrauktii ir užleistų 
vieta generolui Ch. de Gaul fc- v'

Na, ir pamateme-išgirdome 
“Kada kaimas nemiega”!

Prieš menesį laiko, neto-

Preė j u s į ketvirtadienį 
mus aplankė mylima vieš
nia Ksavera Karosienė. Ji,

Ii Pound Ridge, . advokato j<aįp žinia, gyvena San Le- 
žmona važiavo viename^ au- andro, Californijoje. Malo- 
tomobilye, o jos vyras iš ki-|nu buvo su ja pasisveikinti

Palinkėjome viešniai lai
mingos kelionės ir atsisvei
kinome.

Viešnia, mus apleisdama, 
Laisvę apdovanojo dvide
šimties dolerių auka, 
dingas jai ačiū.

Business Opportunity

Šir-

Rep.

DELICATESSEN
Richmond Hill ? -

$1500 weekly, 4 room apartment.
Over store.
VI. 8-8401

(58-60) . '

JAU SULAIKĖ “NIKI”
RAKETŲ GAMINIMĄ
Po to, kai susprogo 8 “Ni- 
” raketos, tai vyriausybė

Patiko man, patiko visai 
j gana skaitlingai publikai 
Worcesterio Aido Choro 
praėjusį sekmadienį pasi
rodymas pas mus su opere
te “Kada kaimas nemiega.” 
Choro mokytojas Jonas Dir- 
velis dar kartą puikiai įro
dė savo didžiulį talentą. Tai 
nebuvo lengva tokį veikalą 
sumokyti. Didelis nuopel
nas, žinoma, eina chicagie- 
tei Dorothy Yuden už šiam 
veikalui sukurta muzika.

Operetės arba muzikaiio 
veikalo “Kada kaimas ne
miega” pamatinis dėsnys 
yra: pavaizduoti seną, dar

to kelio galo kitame. Jų au
tomobiliai susimušė ir vy-

įsakė sulaikyti jų gamini-j prieštarybinius laikuSj Lie.
mą. Kariniai specialistai 
sako, kad raketos nėra “pil
nai tinkamos.” Jų jau yra 
p r i g a m i nta tūkstančiai. 
Vien New Yorko miestą su
pa apie 20 “Niki” raketų 
bazių’* I

tuvos kaimo ir tame kaime 
klasinius prieštaravimus. 
Mums, senosios kartos Lie
tuvos, tai gerai atsimena
me. Už tai gal mūsų žiū
rovams tas veikalas ir pati
ko. Dar kartą priminė 
mums tą netaip jau seną 
gyvenimą mūsų senojoje tė
vynėje. “Kada kaimas ne
miega” pavaizduoja tai, ką 
mes esame savo akimis ma
tę ir pergyvenę. Bernui, 
bežemiui vargšui nevalia 
mylėti ūkininko dukterį, o 
ūkininko dukrai nevalia, 
tiesiog pasinieki n i m a s ir 

žaliavos ip a s i ž e m inimas įsimylėti 
berną, 
ma, 
prasižeengimu.. 
ir mūsų tėvas 
dukterį prakeikė ir išvijo iš 
namų be pasogos už įsimy
lėjimą į pusininko sūnų, ir 
nebeatleido iki pat savo 
mirties!

Kas gi reikėtų pasakyti

LIAUDIES ŠALIŲ 
SVARBI SUTARTIS 

Maskva. — Visos socia- 
listinės-liaudiškos šalys su- 

, darė sutartį savitarpinės 
ekonominės pagalbos reika
lais. Jos sudarė Pagalbos 
Reikalais Tarybą, kuri va
dovaus apsikeitimui techni
kiniais poreikiais,
medžiagomis, fabrikų dir
biniais, kultūros ir kitokiais 
reikmenimis ir patyrimais. 

Pirmiau panaši sutartis 
apėmė: Albaniją, Bulgariją, 
Vengriją, Rytų Vokietiją, 
Lenkiją, Rumuniją, Čeko
slovakiją ir Tarybų Sąjun
gą. Dabar prie jos prisijun
gė Kinija, Šiaurinis Vietna-

, mas, Šiaurinė Korėją ir apie veikalo vaidybą? Pa- 
Mongolijos Liaudies Res- sakysiu, kad visos pačios 

publika. ; savrbiausios rolės buvo at-
--------- liktos puikiai, sklandžiai, 

C. Trujillo. — Generolas' artistiškai. Beveik visus 
R. Tru jillo Meksikoje gavo I tuos usteriečius pažįstu la- 
atsiskyrimą nuo savo žmo-i bai seniai, daugybę kartų 
nos.------------------------------- .aš juos buvau matęs ir gir-

—------ įdėjęs Aido Chore, bet pir-
New Delhi. — Nehru yra j mu kartu mačiau juos vai

Su juo vesti, žine
skaitoma nedovnotinu 

Atsimenu, 
viena savo c

pasitenkinęs Tarvbų Sąjun
gos užsienio politika nusi
ginklavimo reikalais.

Pekinas. — Kinija di
džiuojasi Tarybų Sąjungos 
atsiekimais erdvių užkaria
vime.

Valstijos nenori viršūnių 
konferencijos ateinančią 
vasarą.

Roma. — Italijos komu
nistų vadas Togliatti remia 
Sovietų komunistus ginčyje 
prieš Tito.

Kasablanka, Marokas. —
Susidaužė belgų lėktuvas, 
žuvo 65 žmonės.

Ankara. — Amerikos at
stovybės narė Miss P. Ran
dies, 33 metų, mirė nuo su
žeidimo trafiko nelaimėje.

Oslo. — Norvegijos diplo- Maskva. —Tarybų Sąjun- 
matai sako, kad Chruščio- ga ir Jungtinė Arabų Res
vas įsitikino, jog Jungtinės publika padidins prekybą.

Prisimename Brangias Drauges
Jos visos veikliai dalyvavo mūsų eilėse. Šian

dien jos amžinai ilsisi kapuose, dauguma
Alyvų Kalnelyje, Maspethe

Marijona Mikalauskiene
Ona Depsienė
Ona Papienė
Lucy Klimiene
Kazimiera Petlitskienė
Ona Venckūniene
Stella Vaitkiene
Helen Andruškevičiene
Mary Brown
Olga Reinhardt
May Merk
Katrina Talandzevičiene - Viltrakyte
Ona Urbaitiene
Visada liūdesyje ir pagarboje jas minėsime.

Brooklyno Moterų Apšviesos Klubas

jų

ir pasikalbėti. Ji visuomet 
kupina įdomių žinių. Ir da
bar ji šiomis dienomis daly
vavo tekstiliečių unijos kon
vencijoje Miami, Fla. Ji 
mus supažindino su teksti
lės pramonės darbininkų 
padėtimi. O toji padėtis 
yra labai sunki. Tekstilės 
pramonė yra viena iš la
biausia krizės paliestų pra
monių. Jau kelinti metai ji 
kenčia nedarbą. Tūkstančiai 
ir tūkstančiai darbininkų 
seniai vaikštinėja be darbo. 
Todėl ir unija, kurioje Ka
rosienė darbuojasi, paskuti-’ 
nias keleriais metais žymiai 
sumažėjo nariais — iš vir- į 
šum keturių šimtų tūkstan- į 
čių bepaliko tik su viršum 
du šimtai tūkstančių! Todėl 
ir ši tekstiliečių konvencija 
pasisakė už kovą su nedar- 

Burbos j tų. Muzikantų konvencija1 bu. 
girininko įvyks Philadelphijoje birže- 

Vito rolėje, J. Lukas kaimo ]įo mėnesį. Petrillo jau 66 
seniūno rolėje ir R. Janulis metų amžiaus. Sako, 
jojo sūnaus'Baltraus rolėje atsibodę muzikantams va-! 
paliko mumyse labai, labai 
gilų įspūdį. Ypač mums 
patiko duetai Dupšos ir Ja- 
nulienės, Sabaliausko ir Le
kienės. Jau 
Worcesteris 
Sabaliausko 
duetu. Dabar dar du pui
kiai atstovavo tai veikliai 
kolonijai. Aš net pagalvo
jau: ar nereikėtų sudaryti 
progą mums dar kartą iš
girsti tuos jaunus, gabius 
talentus — Dupšą ir E. Ja- 
nulįenę? Lietuvoje mūsų' 
kaimelis mažytis, tai tokio- 
sutvėrimo, kaip seniūnas, 
aš nė akių nesu matęs, to
dėl mažai tenusimanau apie 
jo role. Bet puikiai man 
pažįstamas yra pasiturintis 
ūkininkas. J. J. Bakšys jį 
mums atkūrė taip gerai, 
kad mes jo ilgai nebepamir- 
šime.

Nieko nesakau apie visą 
usteriečių chorą, apie vai- 
dylas smulkesnėse rolėse. 
Užteks vieno sakinio: dai
navo puikiai!

Didelis nuopelnas priklau
so mūsų veikliajam draugui 
Grybui. Juk jis vienas ir

dinant ir dainuojant solo. 
Negalėjau jais atsidžiaug- ras buvo vietoje užmuštas, 
ti. Paimkime moteris. Pa
čios svarbiausios rolės yra 
trys: Katrės, ūkininko žmo
nes, jų dukters M'arytės ir 
augintinės Bronės. Neži
nau, ar kurios nors kitos 
trys moterys, tiktai mėgė
jos, o ne profesionalės ak
torės, tas roles būtų gra
žiau, sklandžiau, artistiš- 
kiau išpildžiusios kaip Ma
ry Sukackienė (Katrės), D. 
Lukienė (Marytės) ir jau
noji E. Janulienė (Bronės). 
Jų nudavimas, scenoje užsi
laikymas ir pagaliau daina
vimas parodė mums jų visų 
gražų talentą.

Tas pats su vyrais. Pasa
kysiu: visi jie buvo savo 
vietoje. J. J. Bakšys, pasi
turinčio ūkininko 
rolėje, A. Dupša

Dabar netoli Bridgeton, 
N. J., vėl susimušė vyro ir 
žmonos vairuojami automo
biliai ir tapo vyras užmuš
tas.

L. Wright, 19 metų am
žiaus vyras, važiavo savo 
automobilyje, o jo žmona 
vera, taip pat 19 metų, pasi
skolinus pas W. Robinsonų. 
Kryžkelyje jiedu susikūlė.

Mrs. Wright turėjo dar 
tik mokinimosi leidimą.

NEW YORKAS.—Ame
rican Federation of Musi
cians prezidentas James 
Petrillo sako, kad jis nebe- 
kandidatuos į tą vietą. Jis 
toje vietoje išsėdėjo 16 me-

Užrašykite Laisvę savo draugui

Pajieškojimai
Juozas Tamosevičius paieško Jono 

ir Anastazijos Kvušinskų, Lietuvoje. 
Aš esu kilęs 
nuo Zapiškio, Kauno srities, 
šau jų rašyti man sekamu adresu.
Joseph Tamosevičius, 406 So. 3rd 
St., Brooklyn 11, N. Y. (58-59)

iš Dicvogalos kaimo,
Pra-

PRANEŠIMAI
DĖMESIO!

Laisvės Administracijoj randasi 
laiškas iš Lietuvos, adresuotas 
Andriui Simonaičiui (Simonaitis). 
Prašome pasiimti laišką.

L. Ad-cija.

gana seniai 
buvo garsus 
ir Dirvelienės

riečius operetę suvaidinti. 
Jis ir pirmininkavo.

Su pastatymu “Kada kai
mas nemiega” užsidarė pas 
mus salėse parengimų sezo
nas. Tuojau išsikraustysi- 
me į laukus ir parkus.

Ką gi aš dabar kalbu! 
Turėsime dar viena šaunu 
sambūvį. Jį mums duos 
mūsų darbščiosios klubie- 
tės. Jos, girdėjau, ruošia 
pagerbimą ir pavaišinimą 
tėvų. Jeigu gerbiame ir vai
šiname mūsų • motinas, 
ko gi blogesni yra 
Todėl visi būkime 
7 d. Moterų Klubo 
gimė.

tai 
tėvai!? 
birželio 
paren-

West Brighton, Staten Island, N. Y. 
gesoljno stotį, puiki 

Du įvažiavimai ir 
Privatjškas savi- 

prieinama kaina. 
Nepraleis-

Glbraltar 2-9232.
(57-59)

rą rd u oda me 
kampinė vieta, 
du išvažiavimai, 
ninkas. Labai
įsteigta virš 30 metų, 
kite progos.

MACHINERY & EQUIPMENT

3 Spray Booths, 36 inches wide—- 
36 inches high, 40 inches deep. 
Half horse power Devilbiss Com
pressor, 1 paint storage cabinet, 60 
gallon capacity. Vacating premises. 
Very reasonable. LO. 3-5594.

Draugė Karosienė mums 
I nepašykštėjo žinių apie San 
i Francisco-San Leandro lie- 
; tuvius ir jų veiklą. Džiugu, 
| kad tolimuose vakarėse 

New Haven, Conn. - Mi-1 mūsų Pą^ngioji lietuvių vi- 
Isuomene laikosi gerai.

104 metų. Jis buvo seniau- Gaila, kad mūsų viešnia 
sias pianistas Amerikoje. ■ negalėjo su mumis pasilikti 

--------- ilgiau. Ji turėjo, skubintis 
Washingtonas. — Buvęs atgal į San Francisco prie 

prezidentas Trumanas. pasi- darbų ir atsakomybės. Mus 
sakė, kad jis remia Eisen- ji aplankė proga apsilanky- 
howerį Pentagono perorga-' mo pas savo dukterį ir žen- 
nizavime.------------------------ ' tą New Jersey valstijoje.

dovauti.

re G. Worcester, sulaukęs

Prisimename Mirusiuosius
Sekami yra mirę L’etuvių Kultūrinio Cent

ro garbės nariai :
Agota Jesadavičiene, New Kensington, Pa. 
Juzė žiFnšk’enė, New Britain, Conn. 
Janas Urbonas, Brooklyn, New York 
Adomas^ Motorėlis, Hartford, Connecticut 
Ona JeskevičLne, Mahanoy City, Pa. 
Stasys Jasilion:s, Binghamton, New York 
Agota Klimienė, Richmond Hill, N. Y. 
Jurgis Grablauskas, Brooklyn, New York 
Elsie Gasiūn'enė, Brooklyn, New York 
Petras Poškaitis, Brooklyn, New York 
Motiejus Kaliakausikas, Brooklyn, N’. Y. 
Antanas Gustaitis, Brooklyn, New York 
Adomas Misevičius, Brooklyn, New York 
Charles Peters, Brooklyn, New York 
Kastantas Lukauskas, Great Neck, N. Y. 
Jonas Kreivėnas, Brooklyn, New York 
Petras Kisielius, Brooklyn, New York 
Juozas Sadauskas, Brooklyn, New York 
Jonas Bullis-Lumbis, Rochester, New York 
Stasys Taraila, Wilmerding, Pa. 
Alfonsas Valamgevičia, Brockton, Mass. 
Grasilda Bunkienė, Lietuvoje 
Jonas Puodžiūnas, Brooklyn, New York 
Kazys Jankaitis, Woodhaven, New York 
Nastazija Varaškienė, Brooklyn, N. Y. 
Walter L.uknvnas, Brooklyn, New York 
Felix Mialkaitis, Easton, Pa. 
Vincas Glohičius, Dallas, Pennsylvania 
Jurgis Kanapkis, Worcester, Mass.
Gegužės 30 d. —Atminimų Dieną — prisimin

dami savo artimuosius ir draugus, taipgi prisi
mename ir šiuos garbės narius.

Lai būna jiems amžina atmintis!

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪ SŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

Package Express and Travel Agency Co., Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PI. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduoles, siuvamosios maišnos. 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto. 

Kiekvienas pakas apdraudžiamas. Pristatomi { du mėnesiu; oro paštu — į aštuonias ar dešimt dienų.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.
NEWARKO RAšTINfi ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ. 
SECOND AVE. RAšTINfi ATDARA SĖST. IR SEKMAD 

78—2nd Avė. 
New York 8, N. Y. 
ORegon 4-1540 

882 N. 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747

651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164

11601 Jos. Cam pa u Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TO’vnsend 8-0298

9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
1241 Ashland Avė.
Chicago 23, Ill.
HUmbold 6-2818

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Callf. 
DUnkirk 5-5650

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Siuvėjų 54-to Skyriaus 

nepaprastas (extra) susirinkimas 
įvyks gegužės (May) mėn. 28 d., 
5-30 vai. vak., Unijos patalpose, 11- 
27 Arion Place, Brooklyne.

Nariai prašomi skaitlingai daly
vauti. Bus išstatomi kandidatai 
skyriaus delegato ir valdybos par
eigūnų rinkimams. Be to, skyriaus 
atstovų pranešimai iš A. C. W. of A. 
21-mos dvimetinės konvencijos.

Kipras Sakalauskas,
Skyr. sekr. (58-59)

SIŲSKITE J RUSIJĄ 
Per patikimą firmą 
ŪSAM CORP.

Galite siųsti absoliutiškai viską
IŠSKIRIANT 

VILKĖTUS DRABUŽIUS
Muitas ir visos kitos lėšos 

apmokamos čia. 
Priėmėjas nemoka nieko. 
Reikalaukite Nemokamo 

KATALOGO
Taipgi siunčiame į 

LIETUVA ir LENKIJA

ŪSAM CORPORATION
Krautuvė 104 VV. 29th St.

Arti 6th Avė., N. Y. 1, N. Y.
. Tel. CH. 4-7898-7899

Atdara kasdien nuo 9 iki 6. 
Šeštadieniais nuo 10 iki 4. 

Uždara Sekmadieniais.

i birželio
*7:30 v.
Laisvės
4-6 dd.
G. Shimaitis.

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

2 d., L. T. N. kambariuose, 
v. Reikia prisirengti prie 
pikniko, kuris įvyks liepos 
Prašome narius dalyvauti.

(57-58)

Pirmas piknikas, Liet. Taut. Na
mo Parke, Winter St. J vyks geg. 30 
ir birželio 1 dd. Rengia Liet. Taut. 
Namo D-vė, 1 vai. dieną. Bus ge
ra muzika, įvairių valgių ir gėri
mų. Kviečiame visus dalyvauti.

Birželio 8 d. įvyks piknikas, ku
rį rengia Montello Vyrų Grupė. Bus 
muzika, dainų, sporto Prašome vi
sus dalyvauti.

Birželio 15 d. pas mus bus ma
žas piknikas. Visi rengsimės va
žiuoti į Lawrence. Ten bus pikni
kas 7-os ir 1-os apskričių (LLD ir 
LDS). Montello menininkai atliks 
programą — Montello Trio, Vyrų 

į Grupė, vad. A. Potsiaus, broliai 
Pienney ir Ed Saukai, smuiko ir 
akordiono solistai. Dalyvaukite.

OFICIALI
NEW YORKO VALSTIJOS

INSPEKCIJOS STOTIS 
NO. 2587

MŪSŲ PAVASARINIS 
SPECIALUS PASIŪLYMAS.

IŠALIEJUOJAME
VISĄ AUTO Už $10.95

Pakeičiame aliejų—5 kvortas. 
Tepalo 5 sv. Patikriname stab
džius, motorą itisai peržiūrime, 
taipgi šviesas, batarijas, išvalome 
radiatorius, sutaisome rūdijimą. 
Peržiūrime vairavimo ratą, pa
dangas ir tt.

APEX AUTO SERVICE
87-36 Leffert* Blvd. 

Richmond Hill, N. Y.
VI. d-4000 — VI. 9-1245.

PATARNAUJAME
Vestuvėms, Baliams, Parems ir 

Kitokiems Pokiliams.
' ANTUNS •

96-43 Springfield Blvd.
Queens Village, N. Y.

Paminėkite šj skelbimą dėl 
specialaus patarnavimo.

HO. 8-6400

PAMINKLAI
S. & S. MEMORIALS \

Tinkami Paminklai
Visose Kapinėse

Lengvi Išmokėjimai 
Visi Paminklai Certifikuoti 

ir Garantuoti.
602 Greenwich St.

Hempstead, L. I. IV. 1-6850.

4.4.
• •

VICTORE TELEVISION
Garantuoti pataisymai visokių 

išdirbimų televizijų ir radijų. 
Kainos žemos. Mes aptarnaujame 
East Side ir Manhattan.

86—2nd Avė., prie E. 5th St.
N. Y. C.

GRamercy 5-1755.

John Krauss, Inc. 
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

* *** "I* *1* 'I* *Z‘ "I* fl* 'I* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *lj 'l1 *1* *1* *1* ’I* fl1

MATTHEW A.|
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N.J. U
MArket 2-5172 ’’

426 Lafayette St. t

Linksmai’ Praleiskite Trijų Dienų Šventę 
t

Dalyvaukite LDS Trečiosios Apskrities

išvažiavime
Pas Čiurlius ant Farmos

i

Gegužės 31 May
Pattenburg, N. J. —:— Važiuot 22 Keliu i

čia bus gražus pasilinksminimas prie gerų užkan
džių ir gėrimų. Kviečiame visus atsilankyti, nes yra 
labai gera proga—trys dienos švenčių. Išvažiavimas 

bus šeštadienį, sugrįžę turėsite laiko pasilsėti.

KELRODIS. Iš Newarko, N. J., imkite kelių 22-rą; privažiavę 
Clinton' nSiestelj, už poros mylių privažiuosite Mountain View 
Valgyklą, Pattenburg, N. J., ir sukite mažu keliu po kairei, ir 

privažiavę mažą tiltelį rasite Čiurlių ūkį.

6 pusl.-Laiavė (Liberty)- Antradien., gieg. (May) 27, 1958

I
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