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KRISLAI
Be širdies ir be valios. 
Daugiau prekybos! 
Dar viena apgavystė. 
Akli valdininkai.

nepaiso.
Nė šventieji nežino. 
Akli valdininkai.

Rašo A. Bimba

Ne tik kataliku bažnyčia 
praktikuoja rasinę ir kitokią 
diskriminaciją. Protestantiškos 
bažnyčios serga ta pačia liga.

Presbiteri jonu kunigas Sis- 
^sel sakosi išėjęs iš kantrybės. 
Kunigai, girdi, neturi nei šir
dies. nei valios, žmogų spren
džia ne pagal jo darbus, bet 
pagal jo odos spalvą!

Ir vėl Chruščiovas apvertė 
mus laiškais ir pasiūlymais. 
Vėliausias jo pasiūlymas su
sietas su prekyba. Jis nori 
(iaugiau prekybos tarpe Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos.

Platesnė bus prekyba, dau
giau bus darbų. Tai aišku ir 
suprantama kiekvienam rim
tai galvojančiam amerikiečiui.

C erai būtų, kad mūsų šalies 
valdovai apie tai rimtai pa
galvotų.

Pabaigoje birželio mėnesio 
Bostone įvyks visų Lietuvos 
priešų jomarkas, pavadintas 
“Lietuvių kongreso’’ vardu. 
Galimas daiktas, kad ne vie
na Amerikos lietuvių organi
zacija bus įtraukta. Sušilę 
darbuojasi klerikalai, menše
vikai ir smetonininkai.

Ko jie ten susirinks? Atsa
kymo nereikia toli ieškoti. Ta
sai jų kongresas dar kartą 
prakeiks Tarybų Lietuvą. Jie 
to neslepia. Savo raketą jie 
vadina “Lietuvos laisvinimu.’’

VLIKo pirmininkas ponas 
A. Trimakas sakosi esąs labai 
nepasitenkinęs sušvelnėj tįsiais 
santykiais tarpe Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos. Iš kultūri
nio bendradarbiavimo jis nie
ko gero nelaukiąs.

Mūsų laimė tik tame, kad 
su šio nelabai šviesios praeities 
vyro nuomone niekas nesiskai
to. Jo troškimų niekas nepai
so.

A. Trimakas yra vienas IŠ 
^jlų, kurie mėgsta sudrumstam 
vandeny žuvauti. Su ta diena, 
kai šaltojo karo pavietrė pa- 
sibaigs, VLIKas išeis iš biznio.

Apleisdamas Chicagą jkardL 
uolas Stritch pasakęs: “Aš jū
sų neužmiršiu... Aš pas jus 
sugrįšiu... Jūs mane ir vėl pa
sitiksite’’ (Draugas, birž. 3 
d).

Bet, kaip žinia, kardinolas 
šio pažado nebeištesėjo. Tas 
tik parodo, kad su gamta nie
kas neturime sutarties. Drau
gas sako: Tokia jau dievo 
valia buvo!

Jeigu Draugo dievas nesi
skaito su kardinolo troškimais, 
tai kiek vilties belieka mums, 
paprastiems žmonėms?!

Skaitau pranešimą, kad Mi- 
ch įgano valstijos gubernato-
rius ponas Williams išklausė 
Lietuvos priešų prašymą ir pa
skelbė birželio 15 d. “Pabalti
jo diena.“

Tai kvailas gubernatoriaus 
pasielgimas. Tokiomis prokla
macijomis mūsų valdininkai 
bando pūsti prieš vėją. Jie jo- 
$io supratimo neturi apie tai, 
kas Lietuvoje, I^atvijoje ir Es-

Jungtinės Valstijos 
ir Lotynų Amerika

senhoweriui, kad jis paskir-Washingtonas. — Pirmu 
kartu po Antrojo pasaulinio 
karo Washingtone rimtai 
susirūpino Centrinės ir Pie
tinės Amerikos reikalais. 
Pirmiau buvo žiūrima į tas 
šalis kaip į savo “ramius 
vaikus”. Bet piktos demons- 
stracijos prieš vice-prezi- 
dentą Niksoną, vis garsesni 
žmonių balsai už savąją po
litiką ir platesne tų šalių 
prekybą su Tarybų Sąjun
ga bei liaudiškomis respub
likomis keičia situaciją.

A. A. Berle, Jr., pasiūlė Ei

Pakistanas kaltas 
dėl nesusipratimų

New Delhi. — Nehru, In
dijos premjeras, sakė, kad 
tarpe Indijos ir Pakistano 
sienų reikale ‘ ginčas yra 
mažos vertės. Indija siūlė 
Pakistanu:, kad abiejų šalių 
atstovai nustatytų sienas. 
Bet Pakistanas atidėlioja.

Tuo kartu pasienyje ne
susipratimai auga. Vėlesniu 
laiku įvyko tarpe pasienio 
sargų susišaudymai Assam 
ir Punjab srityse. Nehru sa
kė. kad Pakistano valdžia 
tų nesusipratimų pagalba 
siekia daugiau laimėti.

Žydai reikalauja 
valdyti vandalus

Kiamesha, N. Y. — Čio
nai įvyko žydų B’nai B’rith 
organizacijos Pirmojo dist- 
rikto suvažiavimas. Daly
vavo 1,600 delegatų. Priim
ta eilė rezoliucijų. Jie rei
kalauja, kad Kongresas iš
leistų įstatymą suvaldymui 
vandalų, kurie bombų pa
galba sprogdina namus.

Pietinėse Valstijose pas
taruoju laiku vandalai iš
sprogdino 47 bažnyčias, si
nagogas ir namus.

Taipgi priėmė rezoliuciją 
reikalaujant Jungtinių 
Valstijų valdžios, kad ji tar
tus! su Tarybų Sąjunga tai
kos palaikymui.

DIDELIS PASIEKIMAS 
MOKSLO ŠAKOSE%

New B r un swick, N. J.— 
Čionai lankosi Dr. Juriji 
Skriabin, Tarybų Sąjungos 
Mokslų Akademijos veikė
jas. Paaiškėjo tai, jog Tary
bų Tąjungoje visose mokslo 
šakose jau labai daug pa
siekta. Ten yra arti 3,000 
mokslinių tyrinėjimų ir la
boratorijų. Tai kelis kartus 
daugiau, negu Jungtinėse 
Valstijose.

tijoje dėjosi prieš 1940 metus 
ir kas atsitiko tų metų birže
lio 15 d. Pavyzdžiui, kruviną 
fašistinį Smetonos režimą Lie
tuvoje jie skaito “demokrati
ja,“ o fto režimo nušlavimą lai
ko Lietuvai nelaime.

Šita pono Williamso prokla
macija pasipiktins kiekivenas 
tiesą, šviesą ir demokratiją 
mylintis lietuvis.

tų specialį Valstybės sekre
toriaus pagelbininką, kuris 
rūpintųsi vien C. ir P. Ame
riką reikalais.

Washingtone jau įvyko ei
lė pasitarimų, kur dalyvavo 
Jungtinių Valstijų diploma-į 
tai ir biznieriai. Buvo svars
toma: kokių priemonių im
tis, kad pagerinus JAV ir 
Lotynų Amerikos santy
kius. Darosi a:šku, kad se
noji JAV taktika atgyveno, 
reikia ia būtinai keisti.

Ir Kinija jau 
galės dalyvauti

Washingtonas.— Valsty
bės sekre torius buvo už
klaustas, ar Jungt. Valsti
jos sutiktų, jeigu Tar. Są
junga pareikalautų, kad ir 
Kinija dalyvautų atominių 
bombų specialistų pasitari
me.

Dulles atsakė, kad, kol 
kas, Tarybų Sąjunga stoja j 
tik už Lenkijos, Čekoslova
kijos ir Indijos dalyvavimą. 
Jis abejoja, ar Kinija turi 
tokių specialistų. Bet jis 
sakė: jeigu TSRS reikalaus 
ir Kinijos dalyvavimo, tai 
JAV nebus tam priešingos.

PRANCŪZAI NUTEISĖ 
AMERIKOS KARĮ

Paryžius. — Prancūzijos 
teismas nuteisė Jungtinių 
Valstijų kareivį De Wayne 
McMoskerį penkeriems me
tams į kalėjimą. 1957 m. ge
gužės 21 d. jis atvyko į 
Prancūziją, o 25 d. jau nu
šovė francūzą. Jis ir jo du 
draugai norėjo parduoti 
“juodojoje rinkoje” 300 pa
pirosų dėžučių, susiginčijo 
su pirkliu ir pavartojo 
ginklą.

RYTŲ VOKIEEčIAI 
SUĖMĖ LAKŪNUS

Berlynas. — Dvidešimt 
penkios, mylios Rytų Vokie
tijos teritorijoje buvo pri
verstas nusileisti Amerikos 
helikopteris. Suimta devyni 
karininkai.

Amerika kreipėsi į Tary
bų Sąjungą, kad jie būtų 
paliuosuoti. Bet TSRS atsa
kė, kad JAV turi kreiptis į 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos vyriausybę, nes 
jos teritorijoje amerikiečiai 
suimti.

JAV PAVARĖ TSRS 
ATSTOVYBĖS NARĮ

Washingtonas. — Jungti
nės. Valstijos pareikalavo iš 
Tarybų Sąjungos, kad ji 
tuojau atšauktų iš savo at
stovybės N. Kuročkiną. Kal
tina jį, kad jis norėjęs nu
pirkti iš kareivio karinio 
statuto kopiją.

Londonan. — Europos so
cialistų vadai atvyko į 
Londoną pasitarti.

Ir Norvegija už 12 
mylių jūrinę teisę

Oslo. — Nils Lysoe, Nor
vegijos žvejybos ministras, 
pareiškė, jog Norvegija 
stoja už tai, kad kitų šalių 
žvejai negali arčiau žvejoti, 
kaip 12 mylių nuo jos kran
to.

Už tokias teises Tarybų 
Sąjunga, Indija ir eilė kitų 
valstybių stojo konferenci
joje jūrų reikalais. Nese
niai Islandija pasisakė, kad 
ji neleis kitiems žvejoti ar
čiau, kaip 12 mylių nuo jos 
krantų.

Washingtone svarsto 
Chruščiovo laišką

Washingtonas. — Chruš
čiovas, Tarybų Sąjungos 
premjeras, prisiuntė Jung
tinių Valstijų- prezidentui 
Eisenhoweriui 8 puslapių 
laišką. Jis savo laiške ra
gina Ameriką prie didesnės 
prekybos su TSRS, kuri bū
tų naudinga abiem šalim.

Chruščiovas nurodo, kad 
jeigu būtų .pašalintos dirb
tinės kliūtys,Aitai prekyba 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Tar. Sąjungos į metus ga
lėtų pasiekti kelių bilijonų 
dolerių vertę.

Tarybų Sąjunga pirktų 
Amerikoje mašinerijos ir 
fabrikiniu dirbiniu. Mai
nais ji galėtų Amerikai 
parduoti daug medžiagų, 
kuriu Amerika neturi.

v

PASISTATĖ DAR 1 
KARINĮ MILŽINĄ

New Yorkas..— Brookly- 
no karinio laivyno bazėje 
galutinai apginklavo ir lai
vynui perdavė lėktuvnešį 
“Independence”. Tai ketvir
tas. šios rūšies karinis mil
žinas. Vien jo pastatymas 
atsiėjo virš $200,000,000. Jis 
yra 75,000 tonų įtalpos, gali 
vežti 100 karo lėktuvų. Ant 
jo bus 4,200 oficierių, jūrei
vių ir lakūnų.

JAV MOKSLININKAI 
TARYBŲ SĄJUNGOJE
Maskva. — Grupė Jung

tinių Valstijų mokslininkų 
su L. G. Detrich, JAV Ap- 
švietos komisijonier i u m i 
priešakyje, studijuoja tary
binius universitetus. Ši gru
pė lankėsi Maskvos, Kaza- 
nio, Alma-Ata, Taškento, 
Sverdlovsko, Minsko, Le
ningrado ir kituose univer
sitetuose.

ŽYMIAI PAAUGO
NEDARBAS ANGLIJOJE

Londonas. — Anglijoje- 
nedarbas yra didžiausias 
nuo 1953 metų. Dabartiniu 
laiku nedarbo apdraudąima 
500,000 žmonių. Nedarbas 
pasireiškė sunkiojoje pra
monėje ir kitose gamybos 
šakose.

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga suteikė Suomijai $50,- 
000,000 paskolą.

Bankai rodo JAV 
žmonių biednejima

Washingtonas. —Žmonės 
bėgyje vienos savaitės pa
reikalavo JAV paskolų at- 
mokėjimo $349,000,000. Gi 
per tą laiką naujų paskolų 
pirko tik už $247,000,000.

Bankai iš 94 miestų prane
šė, kad pramonininkai biz
nio reikalams skolino ma
žiau $141,000,000 pinigų
kaip pirmesnę savaitę. Visa1 jai pavojų mūsų planetoje”, 
tai rodo, kad biznis nekyla, i Warburg sakė, kad JAV 
o žmonių reikalavimai at- turi pakeisti savo nusistaty- 
mokėti “bonus” didėia, nes mą linkui Tarybų Sąjungos
jie eina biednyn

Chruščiovas nurodo, kad. 
Sovietai daug daugiau 
Amerikoje pirktų, negu sa
vo prekių parduotų. Todėl 
prekybos padidinimuį yra 
reikalinga, kad Amerika 
suteiktų Sovietams kreditų.

Dabar Washingtone lan
kosi Vakarų Vokietijos pre
zidentas Theodor Heuss ir 
užsienio ministeris H. von 
Brentano. Diplomatai ži
no, kad yra svarstomas ir 
Chruščiovo laiškas.

Šią savaitę atskrenda ir 
Anglijos premjeras Mac- 
millanas. Suprantama, kad 
ir su juo bus tuo reikalu 
tartasi.

Atrodo, kad Chruščiovo 
laiškas atėjo labai laiku.

NEDARBO REIKALAI 
IR PATARĖJAI

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio vyriau
sybė turi specialius patarė
jus. įvairiais klausimais. Vė
lesniu laiku demokratų va
dai, ypatingai Stevensonas, 
daug duoda patarimų, kaip 
“panaikinti nedarbą”. Da
bar prisidėjo ir atvykęs 
Anglijos premjeras Macmil- 
lanas. Patarėjų yra daug, 
bet naudos mažai.

“RAUDONIESIEMS” 
NEDUOS PAGALBOS
Washingtonas. — Valsty

bės sekretorius Dulles siūlė, 
kad JAV teiktų pagalbos 
liaudiškoms respublikoms, 
kurias čia vadina “raudonų
jų bloku”. Jis tvirtino, kad 
tas atitrauktų liaudiškas 
respublikas nuo TSRS poli
tikos, kaip Jugoslaviją. Se
nato nariai 43 balsais prieš 
42 atmetė Dulleso pasiūly
mą.

Strauss Pasitraukė
Washingtonas. — L. L. 

Strauss., Atominės Energi
jos komisijos pirmininkas, 
jau pasitraukė. Strauss sa
kė, kad jis pasiliks tik pre
zidento Eisenhowerio pata
rėju.

Munichas. — Munich 
miestas mini 800 metų su
kaktį. Dabar turi 1,000,000 
gyventojų.

Buvęs bankininkas 
peikia JAV politikę
Washingtonas. — Buvęs Į yra reikalinga, kad, pirm 

New Yorko mieste banki-' 
ninkas ir daugelio knygų 
autorius James P. Warburg 
smarkiai kritikavo Jungti-
nių Valstijų užsienio politi
ką. Jis sakė, kad Amerikos 
užsiemo politika “subank
rutavo ir sudaro civilizaci- 

ir eiti prie to, kad panaiki
nus nesutikimus. Jis sakė,
jog Vokietijos apvienijimui kiasi atgal.

Francūzija gavo 
$11,000,000,000

Washintonas. —Nuo Ant
rojo pasaulinio karo pabai
gos, tai yra, per 13 metų, 
Francūzija gavo iš JungtiT 
nių Valstijų 11 bilijonų do
lerių. Graži “dovana”.

Kariniais reikmenimis ji 
Europoje, gavo $3,921,000,- 
000; jos karui Indokinuose 
duota militariniais reikme
nimis $1,246,000,000 ir eko
nominės pagalbos už $372,- 
000,000. Ekonominės pagal
bos pati Francūzija dar ga
vo $3.136,000,000 ir $2,500,- 
000,000 paskolų.

TSRS SPUTNIKAS BUS 
JAV MATOMAS

Cambridge, Mass. — Šią 
savaitę tarybinis sputnikas, 
kuris sveria arti 3,000 svarų, 
bus matomas virš Jungtinių 
Valstijų. Sekmadienį j i s 
skrido virš New Mexico 
valstijos. Pirmadienį buvo 
matomas Texas ir Louisia
na valstijose. Kitas dienas 
bus matomas kitur. Jis. ma
tomas rytais. Skrenda į 
šiaurrytų pusę.

NUTEISĖ TAIKOS 
ŠALININKUS 

t

Honolulu, Hawaii. — Ir 
vėl suėmė taikos šalininkų 
laivelį “Golden Rule”, ku
riame taikos šalininkai pro
testuoja prieš atominių 
bombų bandymus. Teisėjas 
J. Wiig nuteisė tris, po 60 
dienų kalėjimo už “teismo 
paniekinimą”. Nuteistieji 
kreipėsi į Aukščiausią Teis
mą, reikalaudami nevaržy
ti laisvės protestuoti.

Washingtonas. — Atsto
vų butas nubalsavo pakelti 
valdžios tarnautojams algas 
10 procentų. Tas palies 
1,000,000 darbininkų.

VARŠUVA. — Lenkijos 
Komunistų partija turi 1,- 
052,800 narių. Laike apsi
valymo ji prašalino 17 pro
centų narių.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė pa
veiks į Export-Import Ban
ką, kąd palauktų iš Francū- 
zijos nuošimčių.

visko, visos užsienio armi
jos būtų ištrauktos iš abiejų 
Vokietijų. Jis kritikavo 
Amerikos politiką rėmime
Francūzijos, kuri nori lai
kyti kolonialėje padėtyje 
arabus.

Warburg, tarpe kitko, sa
kė, kad kaip tik Tarybų 
Sąjunga pasiūlo praktiškus 
žingsnius išsprendimui Vo
kietijoje arba kitų Europo
je klausimų, tai Jungtinių 
Valstijų vyriausybė trau-

TSRS pasiūlymai 
Brazilijai

Rio de Janeiro. — Tarybų 
Sąjunga pasiūlė Brazilijai 
200,000 tonu alieiaus mai- 
na’s už kavą, medvilnę ir 
kokao. Brazilijos vyriausy
bė svarsto, nes pasiūlymas 
yra prieinamas.

Pastaruoju laiku Brazili
ja vis daugiau plečia preky
bą su liaudiškomis respubli? 
komis. Jau yra susitarus su 
Lenkija, Rumunija ir Čeko
slovakija kavos pardavimo 
reikalais.

JUGOSLAVIJOJE DAUG 
ŽMONIŲ AREŠTUOTA
Belgradas. — Tito šali

ninkai suareštavo šimtus 
žmonių. Puola visus, kurie 
tik pasisako prieš titojistų 
diktatūrą. Areštavo Bone 
Andrejevą, buvusį Jugosla
vijos ambasadorių Irane, 
Vlado ir Petro Dapsevičius. 
Petro Dapsevičius pirmiaru 
buvo transporto ministras.

KOMUNISTAI KVIEČIA 
PRIE BENDRO VEIKIMO

Roma. — Italijos Komu
nistų partija įteikė kairių
jų socialistų (Nenni) parti
jai pakvietimą bendrai 
veikti darbo žmonių gero
vei. Komunistai sako, kad 
jų ir Nenni partijos parla
mento nariai turi susitarti, 
kaip laikytis parlamente.

DE GALLE JAU .
DARYS PAKAITAS

Paryžius. — Naujasis 
Francūzijos premjeras 
Charles de Gaulle jau pasi
rengęs daryti naujas refor
mas. Jis būdamas Alžyre 
jau privertė sukilusius ge
nerolus klausyti įsakymų. 
Dabar jis jau imsis už su
tvarkymo kitų reikalų.

Pekinas. — Kinijos ko
munistų dienraštis (Liau
dies dienraštis) rašo, kad 
titoizmas netoleruojamas 
komunistų eilėse. Jis rašo, 
kad Tito ir jo sėbrai labai 
negražiai iškraipo marksiz
mą.

‘ Winnipegas. — Į Kanadą 
atvyko Kinijos prekybos at- 
stovai. Jie perka 1,500,000 
tonų kviečių.
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Petrillo pasitraukė
JAMES C. PETRILLO, Amerikos muzikantų fede

racijos (American Federation of Musicians) ilgametis 
prezidentas, pasitraukė iš tos vietos, ją užleisdamas ad
vokatui Hermanui D. Keninui.

Tai buvo padaryta muzikantų unijos suvažiavime 
Philadelphijoje — suvažiavime,, kuris baigėsi praėjusią 
savaitę.

Amerikos Muzikantų Federacija šiuo metu turi 
264,000 narių. Daug jų yra be darbo, o kiti tedirba tik 
dalį laiko. Kitais žodžiais, organizuoti Amerikos muzi
kantai gyvena krizę.

Kodėl toji krizė?
Todėl, kad kalbantieji judžiai, radijas ir televizija 

veja laukan muzikantus. Vis mažiau ir mažiau jų samdo
ma.

Atsimename, prieš daugiau kaip dvidešimt metų, 
kiekviename kino teatre būdavo orkestras, o jei ne or
kestras, tai bent vienas pianistas akompanuodavo “ty
liuosius judžius.” Dabar viso to nėra.

Kadaise Amerikoje vykdavo daug visokių organiza
cijų pramogų, pobūvių; vykdavo (vasarą) daug piknikų, 
kuriuose būdavo samdomi geri orkestrai šokiams. Šiuo 
metu piknikai beveik visiškai išnyko.

Seniau būdavo orkestrai didesniuose saliūnuose, o 
šiandien labai retai kur tai pamatysi. Karčiamose-saliū- 
nuose ausį rėžia “kenuota muzika” (“jūke boxes”).

Plečiantis tarp muzikantų nedarbui, unija nustatė 
didesnes kainas už muzikantų darbą; be to, nustatyta, 
kad, samdant orkestrus į bet kokias pramogas, jie pri
valą turėti ne mažiau kaip tam tikrą skaičių muzikantų. 
Vadinasi, prieita prie to, kad silpnesnės organizacijos, 
ruošdamos pramogas, nebepajėgia orkestrų pasisamdyti!

Juo daugiau umja kelia už muzikantų darbą kainas, 
tuo mažiau organizacijos jų samdosi, tuo didesnis ne
darbas pasireiškia.

Be to, unijoje prasidėjo niautynės, bylinėjimasis. Vi
sa tai nežada muzikantams gero.

NIEKAS NEGINČIJA, kad Petrillo nekovojo už sa
vo nuijos narių teises. Taip, jis kovojo! Jo pasitraukimas 
iš prezidento vietos — retas dalykas Amerikos darbinin
kų unijiniame judėjime.

Sakoma, jis pasitraukiąs iš tos vietos dėl seno am
žiaus. Gal būt, bet Petrillo pasiliekąs Chicagos muzikan- 
tų lokalo prezidentu; ten jis gaunąs $26,000 algos per 
metus!

Muzikantų suvažiavimas nutarė mokėti Petrillai am
žiną metinę algą po $20,000 ir išlaidoms pridėčką — 
$4,000 metams. Bet jis kol kas nuo to atsisakė, pareikš
damas, kad jam užtenką $26,000.

Visa rodo, kad Amerikoje muzikantų padėtis nesi- 
taisys. šiuo metu, kai bendrai nedarbas šalyje yra gero
kai prasiplėtęs, muzikantų padėtis dar labiau pablogės.

Užsidarinėja daugelis naktinių klubų, kurie, samdy
davo orkestrus. Su tuo, aišku, vis daugiau į bedarbių ei
les yra išmetama ir muzikantų.

Antanas Olis
BIRŽELIO 3 DIENĄ Chicagoje mirė Antanas Olis, 

Chicagos sanitarinio departmento prezidentas, sulaukęs 
.59 metų amžiaus.

Antanas Olis buvo “tautininkų šulas”. Jis net įėjo į 
“vaduotojų” Amerikos Lietuvių Tarybą. Jis buvo gerokai 
pasikopėjęs į t.v. “amerikinę politiką” ir daug padėjo vi
sokiems “vaduotojams” įsibriauti pas aukštesnius šalies 
valdininkus, ypatingai pas republikoniškus.

Bet ne apie tai mums čia norisi rašyti.
... A. Olis buvo sūnus Antano Olšausko (kadaise besi

vadinusio Olševskiu), 1902 metais pradėjusio leisti sa
vaitraštį “Lietuva” Chicagoje. Olšauskas buvo įsteigęs 
ir banką. Laikraštis “Lietuva” ėjo per arti 20 metų. Ban
krutavus bankui, buvo uždarytas ir laikraštis.

Kol “Lietuvą” redagavo Dėdė Šernas-Adomaitis, ji 
buvo įdomus laikraštis.
.... Olšausko nuopelnas buvo tas, kad jis išleido daug lie
tuviškų knygų, gerų knygų, pagal aną metą; jis išleido 
ir A. Lalio paruoštą žodyną, daugelio žmonių naudojamą j 
dar ir šiandien.

A. Olis jau nebegalėjo tęsti pradėtą tėvo darbą, ka
dangi, kai jis pradėjo mokytis, visas tėvo biznis virto 
arit šono. Olis dėl to pasirinko advokato profesiją.

Būdamas advokatu, jis veikė tarp lietuvių. Jis pui
kiai mokėjo lietuvių kalbą. Ir čia jis gali būti daugeliui 
Amerikoje gimusių ir augusių lietuvių pavyzdžiu. Jis sa
kydavo: tėvų kalbos mokėjimas man sudaro ne tik dide
lio smagumo, o ir naudos.
\ Jis buvo tautininkas, bet ne atkaklus. Su juo buvo 
galima susikalbėti, padiskusuoti. Jis labai neapkentė 
jjrigaičio-Šimučio, kaip jis sakydavo, “tos gengės.7’ 
“J; A. Olis buvo prisišliejęs prie republikonų partijos, ir 
.tai padėjo jam būti išrinktam į Chicagos sanitarinio de- 
partmento prezidento vietą, palyginti, žymią vietą. -

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year >12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

%a&kcį taiaWiakc
PASIGENDA CARIZMO

Chicagos menševikų 
“Naujienos” (birž. 2 d.) sa
ko Tarybų Sąjungoje ne
randančios socializmo nė 
per nago juodymą. Dabar 
ten esą daug blogiau, negu 
buvę caristinėje Rusijoje. 
Joje, caristinėje Rusijoje, 
buvę kur kas daugiau lais
vių, negu šių dienų Tarybų 
Sąjungoje.

Mes seniai taip manėme: 
“Naujienų” redaktoriui vi
suomet arčiau prie širdies 
buvo carizmas, negu socia
lizmas. Gerai, kad dabar 
pats prie to savo tikėjimo 
prisipažino.

Įdomu dar ir štai kas. 
Gegužės 28 d. “Naujienos” 
mus užtikrino, kad jų vien
minčiai francūzai socialis
tai jokiu būdu neįeis de 
de Gaullės sudaryton vy
riausybėm Betgi, kaip ži
nia, ton vyriausybėn jau įė
jo pats vyriausias Francū
zijos socialistų lyderis ir 
buvęs premjeras Mollet!

VATIKANUI NEPAVYKO
Chicagos “Vilnis,” kalbė

dama apie parlamentarinių 
linkimų rezultatus Italijo
je, pastebi:

“Italija yra katalikiška 
šalis. Vatikanas—katalikų 
bažnyčios sostas, — taip 
abelnai katalikų aukštoji 
dvasiški.ja puolė komunistus, 
agitavo, draudė katalikus 
nebalsuoti už komunistus. 
Bet ir to neveizint, komu
nistai buvo ir pasiliko ant
ra didžiausia politine parti
ja Italijoje.”

PASIUTĘ KUNIGAI?!
Brooklyno pranciškonų 

“Darbininkas” (birž. 3 d.) 
patiekia turinį laiško, kurį 
neseniai paskelbė “septyni 
žvmūs vokiečiu kataliku te
ologai (kunigai).” “Darbi
ninkas” pabrėžia, kad šio 
laiško prasmė yra labai 
svarbi visiems katalikams!

Tai ką gi tie septyni ku
nigai pagieda? Jie teisina 
atominius ginklus ir jų var
tojimą. Girdi: “atominių 
ginklų vartojimas nebūti
nai. biri prieštarauti dori

Geriausieji Lietuvos muzikos kolektyvai
Rašo M. ROLNIKAITĖ
Praėjusiame Visasąjun

giniame Tarybų Sąjungos 
muzikos kolektyvų festiva
lyje, kuriame dalyvavo teat
rai, ansambliai ir chorai, 
Lietuvai atstovavo Valsty
binis Akademinis operos ir 
baleto teatras, nusipelnęs 
Valstybinis liaudies dainų 
ir šokių ansamblis, nusipel
nęs Valstybinis choras ir 
Valstybinės filharmonijos 
styginių muzikos instru
mentų kvartetas. Tai ge
riausieji respublikos muzi
kos kolektyvai, ir jų pasie
kimai susilaukė festivalyje 
aukšto įvertinimo.

Aukštai įvertinti
Daugybė žiūrovų, taip 

pat kritikai, dalyvavusieji 
aptariant spektaklius TSRS 
Kultūros ministerijoje, vie
ningai pažymėjo, jog kom
pozitorių muzika talentinga 
ir jog Valstybinis Akademi
nis operos ir baleto teatras 
pasiekė aukštą profesinę 
kultūrą. Šio teatro trupės 
parodė Maskvoje V. Klovos 
operą “Pilėnai” ir J. Indros 
baletą “Audronė”. Abu 
spektakliai susilaukė labai 
aukšto įvertinimo.

Toli už respublikos ribų 

nei tvarkai ir ne kiekvienu 
atveju yra nuodėmė.” Jie 
pasisako ir prieš sustabdy
mą atominių ginklų bandy
mu.

Jeigu iš tiesų tokio turi
nio laišką minėti septyni 
vokiečių katalikų kunigai 
išleido, tai jie yra pavojin
gi sutvėrimai. Jie labai pa
tinka lietuviškiems pran
ciškonams, bet juos pa
smerks visa taikos trokš
tančioj! žmonija.

ŠLIUŽAI IR 
LIETUVIŠKIEJI 
HITLERININKAI

Kanadiškis “Liaudies 
Balsas” rašo:

Tūlas J. Vaičeliūnas, rašy
damas apie savo kelionę Jung
tinėse Valstijose, pasakoja T. 
Ž. savo pasikalbėjimą su vienu 
amerikiečiu. Tarp kita ko jis 
pasakė amerikiečiui ir savo 
n u o m o n ę apie komunistus. 
Girdi:

“Komunistai gi išduoda sa
vo tautą priešui ir padeda 
žudyti savo tėvus, brolius, se
seris ir net vaikus. Vaiku žu
dymu jie panašūs net j kai ku
riuos šliužus, kurie kartais ry
ja savo vaikus. Bet ir tie bjau
rūs šliužai gina savo giminę 
nuo užpuolikų, šiuo atveju 
komunistai stovi žemiau ir už 
tuos šliužus.”

Amerikietis, išklausęs šio 
“apibūdinimo,” gardžiai nusi
juokęs. Ir kaip nesijuoks. 
Taip kalbėti rimtas žmogus 
negali. Taip dar nešaukė nei 
pdts Gebelsas ir jo sėbrai.

Ir kas gi, pavyzdžiui, žudė 
savo tautiečius ir brolius ir se
seris ? Kas gi padėjo hitleri
ninkams žudyti Lietuvos žmo
nes, jei ne tokie ilgaliežuviai 
ir su žievėj ę atžagare i v i a i ? 
Kas po karo naktimis užpul
dinėdavo nekaltus kaimiečius 
ii ištisomis šeimomis išžudyda
vo? Juk tai nebuvo komunis
tai.

Hitleris su savo sėbrais su
sidegino, bet atliko jo klap
čiukų, kurie dar vis tęsia na
cių darbą. Ir kas dar pažy
mėtina, kad tokios pamazgos 
landa vietą spaudoje, kuri 
perstata to ir krikščioniška, ir 
demokratinė. Argi dievas apie 
tokią artimo meilę kalbėjo?

Spiaudymas ant kitų žemina 
ne tą, ant kurio yra spjaudo
ma, o patį spiaudytoją.

yra žinomas Valstybinis 
liaudies dainų ir šokių an
samblis, kuriam vadovauja 
kompozitorius Jonas Šve
das. O pačioje Lietuvoje 
sunku rasti tokį kampelį, 
kur neskambėtų šio an
samblio atliekamos dainos. 
Lietuvio širdžiai brangus ir 
arti'mas turtingasis šio an
samblio repertuaras, nes jo 
pagrindą sudaro senovinės 
bei dabartinės liaudies dai
nos ir šokiai, taip pat kūri
niai liaudies instrumen
tams (kanklėms, b i r b y- 
nėms, sklidučiams, lumzde
liams ir kt.). Jis ne kartą 
koncertavo Maskvoje ir Le
ningrade, gastroliavo Ukra
inoje, Baltarusijoje, Latvi
joje, Estijoje, Užkaukazės 
respublikose, o pereitais me
tais buvo nuvykęs gastro
lėms į Lenkiją. Kaip ir ope
ros ir baleto teatras, dainų 
ir šokių ansamblis Visasą
junginiame festivalyje nusi
pelnė I kategorijos diplomą.

šaunusis choras
Lietuvos Valstybinis cho

ras, kuriam vadovauja 
kompozitorius K. Kaveckas, 
taip pat respublikoje popu
liarus. Meno atžvilgiu tai 
subrendęs, pajėgus ir' dar

Mariutei Staiielienei- 
Paznokaitei mirus

Laisvė pranešė, kad 1958 
m. birželio 1 d. Elizabeth, 
N. J., mirė Mary Stanelie- 
nė, po tėvais — Paznokaitė.

Pranešimas s k a u d ž i ai 
bakstelėjo ir į mano širdį...

Velionė buvo ne tik Šia
ndienė, o ir nuoširdi, pasi
šventusi anų laikų socialis
tiniame judėjime darbuoto
ja.

1909 m. man atvažiavus 
iš Škotijos į Philadelphiją, 
Antanas Stanelis pasitiko 
mane prieplaukoj, parsive
dė pas save (Staneliai gy
veno “Kovos” name), šir
dingai priėmė ir viskuo ap
rūpino. Standi ų dukrelė, 
dabartinė Mylda Žakienė, 
buvo dar tik ketverių me
tukų mergaitė ir padekla
mavo man gražia lietuviška 
kalba deklamaciją.

Kaip visi trys broliai Sta
neliai (Antanas ir Petras 
jau mirę), taip ir Mariutė 
Stanelienė, nuoširdžiai dar
bavosi 1-moj socialistų kuo- 
po. Ypač Mariutė noriai 
apsiimdavo atlikti bet kokį 
darbą ir jį atlikdavo gerai. 
Nebuvo to susirinkimo ar 
bile parengimo, kuriame 
nebūtų dalyvavusi ir Ma
riutė. Keliuose perstaty
muose turėjo gan svarbias 
roles, o Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Kęstučio per
statyme Mariutė nusinešė 
visus laurus, Birutės rolėje. 
Abidvi su savo sesele Onute 
dainavo ir Lyros chore.

Tik Staneliams išsikėlus 
iš Philadelphijos ir jos gy
venimo draugui, Antanui 
Staibeliui mirus, kada jos 
dukrelės Myldutės auklėji
mas, jos išmokslinimas ir 
kiti visi rūpestėliai sugriu
vo ant vienos našlės galvos, 
galima daleisti, kad Mariu
tė ir prieš savo norą pradė
jo atitolti nuo veikimo.

. Nors su Mariute Standic- 
ne nesu susitikęs per dauge
lį pastarųjų metų, bet spė- 

■ ju, kad Mariutė su savo kil
niais idealais — meile sa
vo tautai ir darbo žmonėms 
—atgulė ir i grabą...

Širdinga užuojauta ir gi
lus suraminimas Myldai ir 

nus kolektyvas-, turintis ge
ra orkestrą. Jis koncertuo
ja ne tik respublikoje. Jo 
atliekamos lietuviškos dai
nos skambėjo daugelyje Ta
rybų Sąjungos miestų: jų 
klausėsi Ukrainos šachtinin
kai, Užkaukazės vyndariai, 
kaimyninių Pabaltijo res
publikų žvejai, leningradie
čiai, maskviečiai. Ir kur 
choras bepasirodytų, j o 
koncertai visada turi didelį 
pasisekimą, šio kolektyvo 
repertuare yra daugiau kaip 
300 dainų, taip pat ir tokie 
dideli kūriniai ir simfoni
niam orkestrui, kaip Betho
veno devintoji simfonija, 
Mocarto Rekviem, Haidno 
oratorija “Metų laikai”, Ra
čiūno kantata “Tarybų Lie- 
tūva”.

Didelę pagalbą šis choras 
teikia saviveiklos kolekty
vams. Kai ruošiamasi res
publikinėms dainų š v e n- 
tėms, jis važinėja po res
publiką, supažindina ’ savi
veiklos kolektyvus su dainų 
švenčių programa, rengia 
kūrybinius susitikimus su 
saviveiklos chorais, konsul
tuoja juos.

Visasąjunginio muzikos 
kolektyvų festivalio dieno- 

Walteriui Žukams, velionės 
seselei Onutei, draugams 
Staneliams ir visiems ve
lionės artimiesiems!

Ilsėkis, Mariute, savo ke
lionę atlikus, o mes susi- 
kuopsime gyvenimui.

Senas Vincas

Laiškas iš Sibiro
Laisvės skaitytojas Adam 

Paulukaitis iš Philadelphi
jos gavo laišką nuo savo gi- 
minančio Broniaus Pauliu- 
kaičio iš Sibiro. Laiškas ra
šytas geg. 4 d. Be asmeniš
ku reikalu, rašoma:

“Pas mus dar tik ketvir
tą dieną sušilo ir pradėjo 
sniegas tirpti. Šiaip visa 
žiema buvo labai žiauri ir 
šalta, visą balandžio mėne
sį šaltis laikė 38-40 laips
nių. Pas mus jau beevik 
nakties nėra. Pirmą valan
dą naktį pasidaro truputį 
tamsiau, bet jau kambaryje 
lempos nereikia. Nuo ge
gužės dvidešimtos saulė vi
sai nenusileidžia nei dieną, 
nei nakti. c

“Perskaičius jūsų, dėde, 
laišką, man pasidarė nejau
kus vaizdas, kad šitoje auk
so šalyje, kurioje jūs gyve
nate, atsidurta į tokią sun
kią nedarbo padėtį. O ypa
tingai darbininkų, klasei 
sunku. O pas mus, Tarybų 
Sąjungoje, šito visai nėra. 
Pas mus vis dar trūksta 
darbo jėgų ir yra dideli pa
reikalavimai darb i n i n k u 
žiema ir vasara.

“Šiemet liepos pabaigoje 
ar rugpjūčio pradžioje žadu 
važiuoti į Lietuvą pasižiū
rėti, kaip per dešimtį metų 
sukultūrėjo gimtoji tėvynė 
ir kaip man tenai atrodys. 
Aš tai dar nevažiuočiau, bet 
noriu parvežti m amą į 
lengvesnį klimatą, nes, kaip 
numatau, ateinančia žiema 
jai Sibire bus sunku per
nešti šalčius.”

Reykjavikas. — Islandija 
neprileis svetimų žvejų ar
čiau, kaip 12 mylių nuo sa
vo krantų.

Belgradas. — Kardinolas 
Stepinac sunkiai serga.

mis choras atliko 2rą gast- 
rolinį turnė po Tarybų Uk
rainą ir Moldaviją, kur pa
sirodė su lietuvių chorinės 
muzikos koncertais ir daly
vavo simfoniniuose koncer
tuose. Šios choro gastrolės, 
kaip ir pirmesnės jo gastro
lės kitose respublikose bei 
koncertai Maskvoje lietuvių 
literatūros ir meno dekados 
dienomis, susilaukė praėju
sio festivalio žiuri austo 
įvertinimo. Choro kolekty
vas iškovojo sau II katego
rijos diplomą.

Plačiai išgarsėjęs
Lietuvos Valstybinės fil

harmonijos styginių muzi
kos instrumentų orkestras 
— vienas jauniausių res
publikos muzikos kolekty
vų. Jis. susideda iš gabių 
muzikantų, Vilniaus Vals
tybinės konservat o r i j o s 
auklėtinių. Tokie yra Euge
nijus Paulauskas, Kornelija 
Kalinauskaitė, Jurgis Fled- 
žinskas ir Mykolas Šendero- 
vas. Per vienuoliką savo 
koncertinės veiklos metų 
kvartetas išpopuliarėjo ne 
tik Tarybų Lietuvoje, o ir 
kitose tarybinėse respubli
kose. Jis dalyvavo pereitais 
metais įvykusioje lietuvių 
kultūros dekadoje Lenkijo
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Laiškas Redakcijai
Aš visuomet myliu skai-. 

tyti apysakas, einančias pejį 
Laisvę. Aš jas išsikerpu ir 
rūpestingai dedu ir užra
šau, kokios dienos. Bet kar
tais pasidaro kokia klaida 
ir susimaišo. Paskui esti 
sunku atrinkti. Man rodo
si, kad redakcija galėtų pa
žymėti apysakos lapus 1-2- 
3-4 ir tt. Šiomis dienomis 
aš išsiunčiau iš baudžiavos 
laikų apysaką “Sukilėliai” į 
Argentiną. O tai yra 113 
puslapių, ir niekaip negalė
jau gerai sutvarkyti. Bet 
jeigu redakcija būtų pažy
mėjusi kožną apysakos la
pą, tai nebūtų jokių keblu
mu.

Su pagarba,
Laisves ska itytojas

Imigracija į JAV
Imigracija į JAV, nuolat 

augdama per kelis paskuti
nius metus, pasiekė aukš
čiausią laipsnį iš 30 metų 
laikotarpio per mokestinius 
1957 metus ilgi birželio 
mėn. 30 d.

Metinis Imigracijos ir Na-^ V 
turalizacijos įstaigų prane
šimas rodo, kad per 1957 
metus 326,807 imigrantai 
atvyko į Jungtines Valsti
jas. šis skaičius yra 25,000 
didesnis už 1956 m. skaičių 
iriSO,000 didesnis už 1955 m. 
Tikrumoje, 1957 m. imi
grantų skaičius yra dides
nis už bet kuriuos metus 
nuo 1924 m., nuo kvotos ak
to veikimo pradžios, išsky
rus 1927 m., kai buvo priim
ta 3,55,175 imigrantai.
Kvotiniai imigrantai

Nors iš viso 154,657 kvo
tos. vizų yra paskirta pagal 
Imigracijos ir Natūralizaci
jos Aktą, iš jų tik 97,000 bu
vo išnaudotos.
Nekyotiniai imigrantai

Nekvotinių imigr a n t ų, 
priimtų į Jungtines Ameri- 
kose Valstijas, 1957 m. bu
vo truputį mažiau — 229^- 
689, palyginus su 232,315^ 
imigrantais 1956 m., arba 
2,626 imigrantais mažiau. 
JAV piliečių žmonos, vyrai 
ir vaikai sudarė 14V iš visų 
nekvotinių imigrantų. Iš 
111,344 asmenų, priimtų iš 
Vakarinių kraštų, 49,154 at
vyko iš Meksikos ir 33,203 
iš Kanados. • C. C.

je. šio kolektyvo repertua
re — visi lietuvių tarybinių 
kompozitorių kvartetai ir 
kvintetai, taip pat klasikų 
ir įvairių tarybinių respub
likų kompozitorių kūriniai. , 
Dirbdami kartu su kvarte
tu, kompozitoriai K. Gal- 
kauskas, A. Klenickis, E. 
Balsys parašė savo stygi* 
nius kvartetus, o kompozi
torius S. Vainiūnas — 
tepijoninį kvintetą, kurį at- \ 
liekai)t dalyvauja jis pats.

Visasąjunginio muzikos 
kolektyvų festivalio dieno
mis stiginių instrumentų 
kvartetas supažindino su 
naujaisiais lietuvių kompo
zitorių kūriniais Latvijos, . 
Estijos, Gruzijos, Armėni
jos ir Azerbaidžano gyven
tojus. Šios gastrolės turėjo 
didelį pasisekimą,, ir nese
niai Vilniuje kvartetui bu
vo įteiktas Visasąjunginio 
festivalio I laipsnio diplo
mas.

Paryžius. — De Gaulle 
kalbos turinys nustebino 
tūlus Francūzijos buržua
zinius politikierius.

Taipei, Formoza. — Pri
viso falšyvų Jungtinių Vaj^ 
stijų pinigų.

r



ĮVAIRUMAI
SURADO MIEGLIGĖS 

KALTININKĄ
Kalifornijos universitete 

Dr. \V. C. Reeves išaiškino, 
kaip gaunamos žiemos laiku 
miegligės. Iki šiol mokslas 
žinojo, kad miegligę gauna 
nuo “Culex tarsallis” uodo 
Įkandimo.

Bet tie uodai įkanda tik 
vasaros metu. Dabar Dr. 
Reeves išaiškino, kad tie 
uodai puola paukščius, o la
bai retai žmones. Bet yra 
paukščiai, kurie iki metų 
turi savyje miegligės nuo
dų, bet patys nemiega. Vie
nok, jeigu tokius paukščius 
suvalgo žmogus, tai jis su
serga mieglige.

PIRMIEJI AMERIKOS 
METALINIAI PINIGAI
Senovėje savo pinigus ga

minosi ne vien karaliai, bet 
grafai, kunigaikščiai, baž
nyčios, pirkliai. Dabar juos 
gamina tik valdžia. Daj 
nėra 500 metų, kai Ameri
ka atrasta, tai Amerikoje 
neseni ir pinigai.

Tiesa, tuojau, kai tik A- 
merikoje atsirado didesnės 
ispanų, portugalų, francū- 
zų, anglų, hollandų ir kitų 
kolonijos, tai atsirado ir 
metaliniai pinigai, bet jie 
buvo tu saliu, kuriu buvo c. w Z v
kolonijos.

1792 metais Jungtinių 
Valstijų Kongresas nutarė, 
kad būtų gaminami metali
niai pinigai, ir tuojau Phi- 
ladelphijoje buvo įsteigtas 
jų gaminimo fabrikas. Pir

miausia gamino 10 centų 
sidabrinius, kuriuos tada 
vadino “disme,” o vėliau 
pakrikštijo į “dime.” Tų 
pačių metų pabaigoje pra
dėjo gaminti centus ir pus- 
cenčius.

Kongresas buvo nutaręs 
gaminti “gold eagle” ($10 
vertės) , “half eagle,” 
“quarter eagle,” “dollar,” 
“half dollar,” “quarter” ir 
‘disme” pinigus.

Dabar Jungtinės Valsti
jos į metus pagamina nema
žiau 1,000 milijonų įvairių 
metalinių pinigų.

KIAUŠINIS YRA 
VISŲ MOTINA

Kiaušinis yra motina 
kiekvienos gyvybės. Tik ta 
gyvybė kiaušinyje praside
da ne vienodai. Vienų gy
vybė prasideda “padėtame” 
kiaušinyje nuo šilumos, o 
kitų — motinos ysčiuje.

Padėti kiaušiniai turi kie- 
ą ar minkštą lukštą. Iš to
nų kiaušinių jauniklius iš- 
oeri patelė, šildydama juos 
savo kūno šiluma, saulės ši
luma arba mec h a n i š k ų 
prietaisų šiluma. Papras
tai laukinės paukštės deda 
ne daugiau kiaušinių, kaip 
jų gali uždengti.

Kiaušinio centras — try
nys, tai svarbiausia kiauši
nio dalis. Ten ir prasideda 
gyvybė. Yra baltymas — 
maistas, o taipgi ir oro pa- 
talpukė. Vėliau jauniklis 
kiaušinyje oro gauna per jo 
lukštą.

-Daugiausia * kiaušinėlių 
(perų) padeda žuvys. Aus
trė (“oisteris”) yra visų 
derlingiausias, nes į metus 
laiko padeda iki 60,000,000 
kiaušinėlių.

VOLGOS — BALTIJOS 
JŪROS KANALAS .

Volgos — Baltijos jūros 
kanalas — viena didžiausių 
šeštojo penkmečio statybų. 
Šis kanalas sujungs Balti
jos jūrą su Juodąja, Kaspi- 

Ijos ir. Baltąja jūromis.
Volgos — Baltijos jūros 

kanalas bus įrengtas ežerin
game krašte, sudarančiame 
didžiulį netaisyklingą ke
turkampį, kurio kampai 
sieks šiaurėje Petrozavods- 
ko ir Kargopolio, o pietuose 
— Čerepoveco ir Vologdos 
miestus.

šio krašto centre yra 
Baltasis ežeras. Kanalu ir 
upių sistema jungia jį su 
Onegos ir Ladogos ežerais, 
o Šeksnos upė — su Volga. 
Tai ir yra senasis kelias — 
Marijos sistema, kuri siejo 
Volgą su Neva ir Nevą su 
Suchoma ir Šiaurine Dvina.

Šis kanalas, kuriam jau 
sukako 150 metu, buvo re- 
konstruotas 1896 metais, 
tačiau jo plotis ir gylis, 
taip pat šliuzų matmenys 
seniai nebeatitinka vandens 
t r a n s p o r to reikalavimų. 
Naujasis kanalas vietoj 39 
turės tik 9 šliuzus, kurie vi
si bus valdomi automatiš
kai.

Įrengus Volgos—Baltijos 
jūros kanalą, ežeringasis 
kraštas gaus didžiulius kie
kius elektros energijos, ku
rią tieks naujos hidroelek
trinės.

AKRONAS IR DETROITAS
Akronas ir Detroitas—tai 

du miestai, kurių industrija 
p a k i nkyta automobilių ir 
sunkvežimių gamybai.

AKRONAS yra gumos 
pramonės centras. Ten pa
gaminama pusė Jungtinių 
Valstijų gumos. Miestas 
naujas, įsteigtas tik 1825 
metais prie Cuyahoga upės. 
Jis dabar turi jau virš 300 
tūkstaifčių gyventojų.

Tai centras Goodyear Co., 
United States Rubber Co., 
Firestone Tire Co. ir kitų 
gumos kompanijų. Nema
žą rolę šios kompanijos vai
dina ir sukilime prieš Indo- 
neijos liaudies valdžią.

Lietuvių Akrone yra ne- 
perdaugiausiai. Silpnas ir 
darbininkiškas judėjimas. 
Kiek geriau laikosi savišal
pos organizacijos.

DETROITAS, tai ketvir
tas didmiestis Jungtinėse 
Valstijose. Jis turi apie 
2,000,000 gyventojų. Įsteig- 

, tas 1701 metais prie St. 
Clair ežero ir Detroit upės, 
kuri teka tarpe St. Clair ir 
Erie ežerų.

Detroitas užima 140 ket
virtainių mylių plotą. Prie 
vandens turi 11 mylių ilgį, 
kas duoda gerą progą įreng
ti prieplaukas. Parkai už
ima 3,500 akrų. Bell sala, 
kuri yra puiki poilsio vieta, 
turi 1,000 akrų.

Detroite pirmieji gyvento
jai buvo francūzai, kurie 
prieš 250 metų Įsteigė tvir
tovę ir uždarė Detroit upe 
susisiekimą tarpe St. Clair 
ir Erie ežerų. Ilgai ėjo var
žytinės tarp francūzų ir 

anglų. Į tą kovą abi pusės 
įtraukdavo ir indėnus. 1760 
metais anglai įveikė fran- 
cūzus.

Bet Detroitas dar tebebu
vo kaimas, nes 1778 metais 
jame gyveno tik iki 300 
žmonių. Po revoliucijos ir 
po ilgų kovų anglai 1796 
metais pasitraukė į Kana
da.

Detroitas ėmė sparčiai 
augti tik prieš 50 metų, 
kada išsivystė automoblių 
industrija.

Dabartiniu laiku Detroite 
yra centras General Motors 
Corp., Ford Motor Co., 
Chrysler Motor Corp., Hud
son Motor Co., Packard 
Motor Car Co., ir.kitu.

Milžiniška dauguma dar
bininkų dirba automobilių 
industrijoje. Dabar Detro
ite siaučia didelis nedarbas, 
yra apie 300,000 bedarbių.

Detroitas yra didelė lietu
vių kolonija. Pažangūs lie
tuviai turi klubus, LLD, 
LDS kuopas ir kitokias or
ganizacijas. Savo laiku bu
vo prileidžiama, kad Detro
ite gyveno apie 10,000 lie
tuvių. V. S.

BELGIJOJE LAIMĖJO 
KATALIKŲ PARTIJA
Brusselis. — Parlamenta

rinius rinkimus laimėjo 
Krikščionių-Katalikų parti
ja. Dabar parlamente ji tu
rės 104 atstovus iš 212. So
cialistų partijos balsai su
mažėjo. Ji bus antroji parla
mente partija su 84 atsto
vais. Kdmunistai turės tik 
du atstovus. .

LAISVĖS REIKALAI
Iš pikniko, įvykusio Bal-

timore, Md., Birželio 1 d., 
Antanas Bimba pridavė se
kamai:
Ona ir Juozas Deltuvai....

$50.00 
S.J. Baltimorietis ... 45.00 
Jonas Kasparavičius . 15.00 
St. Joniškietis,
Washington, D. C. ... 10.00 
Alena Kušleikienė,
Philadelphia, Pa........ 10.00
J. Stanys .................. 5.00
Kazys Lopata ........... 5.00
M. Kuchins ............... 5.00
P. Paserskis ............. 5.00
J. Mikitas, Phila., Pa. . 5.00 
R. Merkis, Phila., Pa. .. 5.00 
A. Stanton ................  5.00
Povilas Griciūnas .... 5.00 
Ann Žemaitis ............. 5.00
Rygiškis .................... 5.00
Helen Wood ,.. .......... 5.00
Mr. ir Mrs. Tureikis, 
Philadelpia, Pa............5.00
F.P.Walant, Phila., Pa., 5.00 
Frances ir Juozas
Deltuvai ...................... 5.00

5.00 
Katriutė Kupris ....... 5.00
J. Jacobs .................... 3.00
Raymond .................. 2.00
Uršulė Žilinskienė .... 2.00 
Juozas Bubnys ......... 2.00
Philadelphietis ........... 2.00
J. Baranauskas,
Hi-Nella, N. J..............1.00
Draugė X .................. 1.00

PRIETELIŲ KLUBAS
Už Ii958 metus į Prietelių 

Klubą duokles pilnai užsi
mokėjo mūsų veiklus vaji- 
ninkas ir rėmėjas Juozas 
Mažeika, Pittsburgh, Pa., 
viso $25.00.

Kitos, atskiros aukos,

gautos nuo:
Iš N. J. pikniko .. $63.00
Per S. Penkauską, Law

rence, Mass. (iš banketo)
20.00

Anna Globich, Dalias., 
Pa. (atminčiai vyro Vin
co) ........................... 10.00

Moterų Klubas (per A. 
Kazilionis), Cleveland, 
Ohio ........................... 8.50

K. Bur^ako, Schenecta
dy, N. Y...................... 2.00

Po $1: Stanley Urbelis, 
Aurora, Colorado; Antanas 
Ūsas, Easton, Pa.;% A. Go- 
tautas, Stevensville, Mich;; 
A. M. Shultz, West Linn, 
Oregon; Iz. Szinkūnas, 
Franklin, N. J.; Elizabeth 
Gavėnas, Pittsfield, Mass.; 
Joseph Evans, Gardner, 
Mass.; John Laurinaitis, 
Thomas, W. Va.

Širdingai dėkojame virš- 
minėtiems prieteliams už 
paramą laikraščiui

Laisvės Administracija

STUD. SAVIVEIKLOS 
SCENOJE .

Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universite
to studentai - saviveiklinin
kai pastatė -rumunų rašyto
jo T. Matašesku 3-jų veiks
mų komediją “Titaniko val
sas.”

Studentai šį veikalą paro
dys taip pat Kaune, Klaipė
doje ir kituose respublikos 
miestuose. 3

Pekinas. — Kinija jau tu
ri 650,000,000 gyventojų.•

Pasaulinėje Briuselio parodoje vaizdai ir įspūdžiai
Rašo J. MANIUŠ1S

Neseniai Belgijos sostinė
je Briuselyje buvo atidary
ta Pasaulinė paroda. Ją jau 
aplankė pirmoji tarybinių 
turistų grupė, jų tarpe pen
ki žmonės iš mūsų Lietuvos. 
Norėčiau trumpai papasa
koti savo įspūdžius apie šią 
parodą.

Erdviame Heizelio parke, 
200 hektarų plote, pastaty
ta daugybė įvairių pasaulio 
šalių paviljonų. Daugiau
sia pastatų iš metalo, stiklo 
ir plastmasės. Jie yra tie
sių linijų, atvirų konstruk
cijų,* be ypatingų pagraži
nimų, paprasti, patrauklūs, 
gražūs. Kiekviena šalis iš
lenkė ir sujungė metalą su 
stiklu pagal savo architek
tūrinį ir tautinį skonį. Ypač 
didingas ir kartu lengvas 

^atrodo didelis, erdvus, švie
sus ir gražus TSRS pavil
jonas, kurį suprojektavo ta- 

< rvbiniai architektai ir inži
nieriai. Jo sienos padary
tos iš aliuminijaus ir stiklo. 
Paviljono ilgis — 150 met
rų, plotis — 72 metrai ir 
aukštis — 22 metrai. Stogas 
ir sięnos pakabinti ant ly
nų, nusileidžiančių nuo aš- 
tuonių porų plieninių atra
mų. Prie paviljono yra 950 
vietų kinoteatras ir 300 vie
tų restoranas. Priešais įė
jimą į paviljoną stovi 60 
metrų aukščio obeliskas, 
kurio viršuje plevėsuoja 
TSRS valstybinė vėliava.

Paprastų ir originalių 
architektūrinių formij yra 
Anglijos, Čekoslovaki jos, 
Vengrijos, Olandijos, Loty
nų Amerikos šalių paviljo
nai. ;

Amerikos paviljonas
JAV paviljonas — ap- 

Akritas, origin alios kons
trukcijos su ornamentais iš 
’metalo ir specialios plast
masės. Tai tartum išskleis

ti metaliniai sparnai, besi- 
remią viena kolona.

Skandinavijos kraštų me
diniai paviljonai atrodo pa
traukliai. Parodos panora
moje ypatinga architektūri
ne forma išsiskiria didingas 
“Atomiumo” pastatas, tu
rįs daugiau kaip 100 metrų 
aukščio. Jį sudaro devyni 
didžuliai metaliniai rutu
liai, sujungti stambiais 
vamzdžiais, kuriuose nu
tiesti eskalatoriai arba grei- 
tiei liftai. “Atomiumo” pa
satas plačiai reklamuoja
mas spaudos puslapiuose, 
a t v i r 1 a i škiuose ir pašto 
ženkluose. Miniatūrinį jo 
maketą galima nusipirkti 
parduotuvėse ir kioskuose, 
kur pardavinėjami suveny
rai.

Beveik per visą parodą 
aukštai nutiestas pakabina
mas kelias, juo nuolat juda 
nedidelės dvivietės vagone
tės, iš kurių galima ap
žvelgti Visą parodą. Yra 
didelis kelias len g v a j a m 
transportui, įrengti basei
nai su fontanais, pasodinta 
daug žaliųjų sodinių ir gė
lių, praplatinti ir rekons
truoti privažiavimo į' paro
dą keliai. Dešimt monu
mentalių įvairaus stiliaus 
vartų atidaryti iš visų pa
rodos pusių.

Parodos atidarymas
Mes atvykome į parodą 

balandžio 17 d., tai yra jos 
atidarymo dieną. Į Audito- 
rijumą —, susirinkimų sa
lę — atvyko Belgijos kara
lius Boduenas su palydo
vais. Po tam tikrų ceremo
nijų jis atidarė parodą.

Vidurdienį, iškilmingai 
dalyvaujant daugybei žmo
nių, buvo atidarytas tary
binis paviljonas. TSRS pa
viljono sales tuojau užtvin
dė gausybė žiūrovų iš įvai
rių pasaulio šalių. Erdviose 

<

paviljono salėse išstatyta 
nepaprastai daug ekspona
tų. Norint juos visus ap
žiūrėti, reikia nužygiuoti 
apie 6 kilometrų kelią.

Vidurinės salės centre, 
didžiulio pano “Maskva” 
fone, stovi monumentali 8 
metru aukščio V. Lenino fi
gūra, — skulptoriaus M. 
Manizerio darbas. Prieki
nėje salėje dvi skulptūros— 
darbininko ir' kolūkietės 
Šoninėse sienose — daili- 
n i n k o Sierovo paveikslas 
“V. Leninas kalba II Visa
sąjunginiame Tarybų suva
žiavime,” dideli pano “Už 
taiką” ir “Taikai statyba.”

Paviljono viduje
Paviljone yra 18 skyrių, 

kur gražiai ir įtiknamai pa
rodyti TSRS visuomeninė 
ir valstybinė sant v a r k a , 
prekybiniai ir ekonominiai 
ryšiai, naujausi pasiekimai 
mokslo ir technikos, pramo
nės ir žemės ūkio, kultūros, 
švietimo ir sveikatos apsau
gos srityse.

Centrinėje salėje lankyto
jai su dideliu susidomėjimu 
stebi dirbtinių Žemės paly- 
dovų modelius. Prie palydo
vų — mūsų mokslo ir tech
nikos didingiausio pasieki
mo—visada gausu lankyto
ju.

Skyriuje “Atominė ener
gija taikiems tikslams” žiū
rovai mato Tarybų šalies 
laimėjimus šioje srityje.

Lengvosios pramonės sky
riuje plačiai eksp o n u o t i 
įvairūs kailiai, drabužiai, 
avalynė, vilnonės ir šilkinės 
medžiagos. Lankytojai do
misi ir mūsų maisto pra
monės eksponatais — įvai
riais vynais, dešromis, kon
servais, duonos ir pyrago 
gaminiais.

Įdomūs skyriai “Švieti
mas” ir “Mokslinio tyrimo 
darbas TSR Sąjungoje.”

Lankytojų’dėmesį atkrei
pia TSRS kultūros skyriaus 
— literatūros,' muzikos, te
atro, kino, dailės, taikomo
sios dailės ir liaudies kūry
bos eksponatai.

Vaizdingai parodyti ge
riausi mūsų šalies kurortai 
ir darbo žmonių poilsio vie
tos. Kurortų diagramos pa
traukia daugelio žiūrovų 
dėmesį. Gausybė žmonių 
susitelkia prie Maskvos 
valstybinio universiteto, 
Lenino vardo Centrinio sta
diono Lužnikuose, m e t r o 
stočių “Komsomolsk'aja” ir 
“Krapotkinskaja” maketų.

Dideli laimėjimai
Atskiroje salėje ekspo

nuoti mūsų laimėjimai me
dicinos, radiotechnikos ir te
levizijos srityje. Čia de
monstruojama daug įvairių 
televizorių, radijo imtuvų, 
fotoaparatų, muzikos in
strumentų, gydymo apara
tūros ir vaistų.

Šalia paviljono pastato 
parodyti mūsų pasiekimai 
naftos gavybos srityje ir 
žemės ūkio technika. At
skiroje patalpoje po žeme 
labai įdomiai parodyta 
T S'R S anglies pramonė. 
Prie įėjimo guli didžiulis 
anglies luitas su įtikina
mais anglies gavybos skai
čiais:

1913 m.—29.2 mil. tonų, 
1957 m.-463.4 mil. tonų.
Nusileidžiame į kasyk

las. Tai tikra gerai įrengta 
kasykla, kurioje visi darbo 
procesai mechanizuoti. Čia 
galima matyti naujausius 
anglies gavybos kombinatus 
Dombas-2, gręžimo stakles 
B VU, kilnojamuosius kra
nus M-36k, hidraulinius 
ramsčius, gerą ventiliaciją 
su dulkių gaudikliais, sau
gumo technikos prietaisus. 
Lankytojus žavį mūsų ang

lies gavybos technika ir 
šachtininkų gyvenimo sąly
gos.

Atitinkamose paviljono 
salėse atsispindėjo TSRS 
Kultūrinė - buitinė statyba, 
butų maketai, darbo žmo
nių gerovės augimas, prof
sąjungų darbas, moterų pa
dėtis, rūpinimasis vaikais, 
architektūros paminklų ap
sauga, sportas, medžioklė. 
Dešimtys tūkstančių ekspo
natų puošia tarybinio pa
viljono sales.

Tarybinis paviljonas nea
bejojamai geriausias visoje 
parodoje. Nuo ryto ligi va- 
karo čia gausu žmonių. At
siliepimų knygoje šimtai 
įrašų: “TSRS paviljonas — 
geriausias ir turtingiausias 
visoje parodoje,” “Rusų .pa
viljonas puikus,” “Tegy
vuoja TSRS” ir t. t.

Paviljono vadovybė kas
dien leidžia laikraštį “Sput
nik” 6 kalbomis — rusų, 
prancūzų, anglų, vokiečių, 
flamandų ir italų.

Amerikos paviljone
JAV paviljonas yra neto

li tarybinio paviljono. Prie 
įėjimo guli didelė, maždaug 
3 metrų skersmens trinka, 
nupiauta nuo Kalifornijos 
medžio. Salės viduje — di
delis, pilnas vandens basei
nas, šalia kurio yra pliažas 
su visa jo butaforija. Per 
tiltelį į baseiną prožektorių 
šviesoje iš lėto leidžiasi nu
sidažiusios moterys, vilkin
čios madingais drabužiais, 
pasiūtais Niujorko atelje. 
Šis vaizdas ilgai demonst
ruojamas kasdien. JAV pa
viljone, be spalvotos televi
zijos, atminties mašinos ir 
cikloramos, daugiau nieko 
įdomaus nėra. Paviljonas 
pustuštis — nėra techni
kos, beveik nėra pramonės 
ekspon'atų, o vadinam a s i s 
amerikinis gyvenimo būdas 
nedaug ką tedomina. Lan
kytojai išeina iš paviljono 
visiškai nusivylę.

Anglijos paviljonas įreng
tas įdomiai ir turtingai. 
Čia yra daug sunkiosios, 
lengvosios ir maisto pramo
nės eksponatų. Žiūrovų dė
mesį patraukia 250 ir 400 
tūkstančių kilovatų galin
gumo atominių elektrinių 
modeliai, naujo tipo reakto
riaus helio sintezės reakci
jai uždelsti modelis, reakty
viųjų lėktuvų motorai, nau
jų lėktuvų, dviaukščių au
tobusų modeliai, sanitarinės 
technikos įrengimai, paga
minti iš politileno, vilnonių 
dirbinių stendai, daugybė 
įvairių apyvokos daiktų.

Čekoslovakijos paviljonas 
pelnytai laikomas vienu iš 
geriaųsiųjų parodos pavil
jonų. Originaliai ir su mei
le čekai aprodė savo pasie
kimus pramonės, žemės 
ūkio, mokslo, kultūros ir 
meno srityse. Lengvoji pra
monė’ puikiai pavaizduota 
metu laikais. Pavasaris, va- V z

sara, ruduo ir žiema—visa 
tai meniškai pavaizduota 
atitinkamomis lengv o s i o s 
pramonės prekėmis.

Vengrijos paviljonas 
įrengtas šūkiu: “Ką davė 
mažoji tauta visam pasau
liui.” Paviljone daug ma
šinų, įvairių staklių, dauge
lis automatinių staklių vei
kia. Čia neblogai pavaiz
duoti tikslieji matavimo 
aparatai, televizoriai, radi
jo imtuvai, meteorologiniai 
'prietaisai ir geodeziniai in
strumentai.

Šveicarijos paviljone mes 
matėme daug matavimo 
prietaisų, skaičiavimo ma
šinų, įvairiausių laikrodžių. 
Su dideliu susidomėjimu 
stebėjom £ veikianti apara
tą skysčiams kristalizuoti.

Olandų kova su jūra
Niderlandų paviljonai ge

rai vaizduoja darbščių olan
dų kovą su jūra. Yra žino
ma, kad Olandija jTa že
miau jūros lygio, o jos 
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krantus saugo nuo jūros 
bangų gelžbetoninės sienos. 
Olandai nuolat kovoja su 
jūra tam tikromis užtvan
komis, kasmet iškovodami 
iš jos dešimtis tūkstančių 
hektarų derlingos žemės. 0- 
landiioje gerai išvystyta 
gyvulininkystė. Olandų 
veislės karvės, kiaulės, viš
tos patraukia daugelio žiū
rovų dėmesį. Neblogai pa
vaizduota pramonė ir žemės 
ūkis. Ypatingą dėmesį mes 
atkreipėme į melioracijos 
mašiną, kuri kasa siaurą 
25 cm pločio tranšėją, klo
ja drenažo vamzdžius ir 
juos užkasa. Jos našumas— 
ligi 2.5 km per 8 valandas. 
Ją aptarnauja 5 žmonės. 
Tokias mašinas gera būtų 
turėti ir tai leistu žymiai 
padidinti melioravimo dar
bų apimtį ir tempus.

Apsilankėme mes ir savo
tiškame “Atomiumo” pa
state. Daugelis jo sferų dar 
neįrengtos. Šį pavil joną 
Įrengia TSRS, JAV, VRF, 
Belgija ir Italija. Nepa
prastai domina žiūrovus 
urano skaidymo procesai, 
atominiai reaktoriai, apa
ratai atominių procesų im
pulsams registruoti bei ato
minė technika. Daugelio 
lankytojų dėmesį patraukia 
W e s t i n g houseno firmos 
(JAV) naujo tipo lekto
rius ir laivo atominio va
riklio modelis (Olandija).

Mums pavyko aplankyti 
ir Mokslo rūmus, nors jie 
kol kas oficialiai neatidary
ti. Juose yra skyriai: “Ato
mas,” “Molekulė,” “Krista
las” ir “Gyvoji ląstelė.” Ta
rybų Sąjungos mokslininkai 
čia sudėjo eksponatus iš 35 
probleminių darbų fizikos, 
chemijos ir biologijos srity
se. Meno rūmuose ekspo
nuoti daugelio pasaulio ša
lių kūriniai. Geriausi tary
binių dailininkų ir skulpto- 
torių kūriniai patraukia 
daugelio lankytojų dėmesį.
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Takais takeliais į didį kelią
(Tąsa)

Dėl santykių su senuoju Komjaunimo 
CK buvo priimtas toks nutarimas:

“Sąryšy su tuo, kad senasis Kom
jaunimo Centro Komitetas, veikusis le- 
galėse sąlygose, dabar iširo... konferen
cija randa būtinu pripažinti Laikinąjį 
Lietuvos Komjaunimo Centro Biurą, ku
ris privalo vesti visą darbą iki visos Lie
tuvos komjaunimo konferencijos arba 
suvažiavimo sušaukimo...”

Toliau buvo išklausytas Tarptautinio 
komjaunimo kongreso delegato — Juozo 
Greifenbergerio — pranešimas. Jis pa
skelbė, kad Lietuvos ir Baltarusijos 
Komjaunimo sąjunga yra priimta į Ko
munistinio Jaunimo Internacionalo eiles.

Si konferencija nusprendė pritarti vi
siems Tarptautinio komunistinio jauni
mo kongreso nutarimams ir rezoliuci
joms, pasveikinti tarptautini proletaria
to jaunimą ir išreikšti savo solidarumą 
jo kovoje dėl pasaulinio proletariato iš
laisvinimo.

Vienas iš svarbiausių organizacinės 
konferencijos klausimų buvo Lietuvos 
komjaunimo programos klausimas. Jos 
pagrindu buvo priimta Rusijos komjau
nimo programą, tik kai kurios vietos pri
taikytos darbui nelegaliose sąlygose.

Delegatu į Rusijos komjaunimo pasi
tarimą buvo išrinktas Juozas Greifen- 
bergeris.

ORGANIZACINIS KOMJAUNIMO 
SĄJUNGOS STIPRĖJIMAS

Iki 1920 m. liepos mėnesio beveik vi
suose Lietuvos miestuose, didesniuose 
miesteliuose ir kai kuriuose kaimuose 
buvo įkurtos komjaunimo kuo
pelės, todėl būtinai reikėjo sudaryti ra
jonus ir jų vadovaujančius organus. 
Aplankyti visas kuopeles Centro Biuro 
nariams, kaip tai darydavome iki tol, 
dabar buvo jau neįmanoma. Miestų kom
jaunimo organizacijos taip pat negalėjo 
vadovauti visam jų darbui. Reikėjo su
šaukti komjaunimo kuopelių atstovus į 
komjaunimo rajonų konferencijas. 1920 
m. pabaigoje ir 1921 m. pradžioje buvo 
ruoštasi pravesti rajonų konferencijas ir 
rajonų komitetų rinkimus.

1920 m. liepos mėn. įvyko pirmoji 
Kauno rajono komjaunimo konferencija, 
kurioje dalyvavo du Kauno miesto dele
gatai ir po vieną Jonavos, Vilijampolės, 
Panemunės, Ukmergės delegatą. Centro 
Biuro atstovai buvo Juozas Greifenber- 
geris, Liova Šapira ir aš. Juozui teko 
padaryti pagrindinius pranešimus.

Buvo daug kalbėta pačiu aktualiausiu 
klausimu—dėl darbininkų jaunimo sek
cijų prie profsąjungų organizavimo. 
Mums tai buvo visai naujas dalykas, ne
turėjome jokios patirties šiame darbe. 
Teko dirbant ieškoti to darbo metodų. 
Šioje konferencijoje taip pat buvo tar
tasi dėl darbo kaimo jaunimo tarpe, ku
ris buvo visai apleistas, ir todėl drau
gams, gyvenantiems provincijoje, teko 
išklausyti daug pastabų.

Į komjaunimo Kauno rajono komite
tą buvo išrinkti Liova šapira, Aizikas 
Lifšicas, Rada Vidisaitė ir Vulfas Ši- 
mensas.

1920 m. rugpjūčio men. 24 d. įvyko 
pirmoji Suvalkijos rajono komjaunimo 
konferencija. Šioje konferencijoje taip 
pat buvo svarstomi labai aktualūs klau
simai, susiję su jaunimo sekcijų prie profsą
jungų organizavimu. Tokios sekcijos tuo 
metu jau buvo sudarytos Marijampolėje 
ir 'Vilkaviškyje. Konferencijoje dalyva
vo Marijampolės, Vilkaviškio, Gižų, 
Naumiesčio kuopelių atstovai. Buvo iš
rinktas pirmasis komjaunimo Suvalkijos 
rajono komitetas.
PIRMOJI LIETUVOS KOMJAUNIMO

SĄJUNGOS KONFERENCIJA
1920 m. spalio mėn. pradžiojee įvyko 

pirmoji visos Lietuvos Komjaunimo są
jungos konferencija. Kauno organizaci
jai atstovavo Aizikas Lifšicas, Rada Vi
disaitė, Vilniaus—Vinogradovas, Rokiš
kio* ir Dotnuvos kuopelėms—Matas Mic
kis ir Povilas Šklėrius, Marijampolės or
ganizacijai — Pranskus - Žalionis-Ans- 
kaitis, Vilkaviškio — Staklickis, Šiaulių 
—Každelis. Panevėžio kuopelės atstovo 
pavardės neatsimenu. Be delegatų, kon
ferencijoje dalyvavo dar visi trys Centro 
Biuro nariai (Juozas Greifenbergeris, 

Liova Šapira ir aš) ir Krolis Požėla — 
Lietuvos Kompartijos Centro Biuro at
stovas.

Konferencija vyko Kaune, senamies
tyje, mažame mansardos kambarėlyje. 
Buto šeimininkui buvo pasakyta, kad čia 
rengiamos vardinės. Rinkomės dienos 
metu. Prieš pradedant posėdi Juozas 
G i’ e i f e n be r g e r is pagrojo mando
lina, o kelios poros pašoko. Kambarėly
je buvo labai ankšta ir tvanku, nors ati
darėme langą. Juozas sėdėjo prie lango, 
klausėsi ir visa laiką tvliai brazdeno 
mandolina, stebėdamas gatvę. Jeigu kas 
eidavo į kiemą, jis pradėdavo garsiau 
skambinti, tai reiškė, kad reikia pritilti.

Pirmoji Lietuvos Komjaunimo konfe
rencija apsvarstė daug principinių klau
simų, patvirtino komjaunimo sąjungos 
programą, kuri buvo priimta Vilniaus 
komjaunimo konferencijoje, ir įstatus. 
Pranešimą apie tarptautinę padėtį pa
darė Komunistų partijos CB atstovas 
Karolis Požėla. Apie Berlyne įvykusį 
Komjaunimo Internacionalo kongresą ir 
jo nutarimus papasakojo • Juozas Grei
fenbergeris. Jis pranešė konferencijai, 
kad Lietuvos ir Baltarusijos sąjunga yra 
priimta į Komunistinį Jaunimo Interna
cionalą. Vėliau buvo išklausyti praneši
mai iš vietų, ir paaiškėjo, kad labai ma
žai dirbama žemės ūkio darbininkų jau
nuomenės tarpe. Buvo priimtas nutari
mas, kaip vienas iš svarbiausių komjau
nimo uždavinių,—ryžtingai griebtis dar
bo kaimo jaunimo tarpe. Su dideliu pa
kilimu apsvarstytas klausimas apie dar
bininkų jaunimo ekonominę kovą ir apie 
darbininkų jaunimo sekcijų organizavi
mą prie profsąjungų. Kai kur jos jau 
veikė; žymiai sunkiau jas buvo organi
zuoti ten, kur visai dar nedirbo profsą
jungos. Nutarta dėti visas pastangas, 
kad būtų sukurtos profsąjungos ir drau
ge jaunųjų darbininkų sekcijos. Konfe
rencija priėmė nutarimą, kad visos kom
jaunimo organizacijos privalo kurti prie 
profsąjungų jaunųjų darbininkų sekci
jas ir kovoti dėl to, kad darbininkų jau
nimui iki 16 m. amžiaus būtų įvesta še
šių valandų darbo diena, kad jauni dar
bininkai būtų apdrausti, kad būtų už
drausta naudoti darbininkus, neturin
čius 18 m. amžiaus, nakties darbui, virš- 
valdiniam darbui ir t. t.

Pirmoji komjaunimo konferencija pri
ėmė dar vieną labai svarbų nutarimą— 
dėl atsiskyrimo nuo Baltarusijos kom
jaunimo. Per tą laikotarpį įvyko gana 
daug pasikeitimų tarptautinėje arenoje. 
Raudonosios Armijos pastangomis Bal
tarusija išsilaisvino iš baltųjų lenkų 
okupacijos. Vilnių užgrobė baltieji len
kai, Kauną ir likusią Lietuvos dalį — 
vietinė buržuazija. Susisiekimas su Lie
tuvos ir Baltarusijos Komjaunimo CK 
per pilietinio karo frontus buvo labai 
sunkus, o komjaunimo .organizacijos au
go ir plėtėsi. Būtinai reikėjo turėti čia 
pat savo vadovaujantį organą. 1920 m. 
rugsėjo mėn. I-me Baltarusijos Komjau
nimo suvažiavime buvo nutarta atsi
skirti nuo Lietuvos Komjaunimo sąjun
gos, nes abi jos dirbo skirtingomis sąly
gomis. Darbui Vilnijoje ir Lietuvoje bu
vo išrinktas “Vakarų biuras,” bet jis 
liovėsi gyvavęs, nė nepradėjęs darbo. Da
bar pirmoji Lietuvos komjaunimo kon
ferencija pripažino I-jo Baltarusijos 
komjaunimo suvažiavimo nutarimą atsi
skirti nuo Lietuvos Komjaunimo sąjun
gos.

Konferencija patvirtino Lietuvos Kom
jaunimo Centro Biurą ir papildomai į 
jį išrinko iš Suvalkijos rajono Pranskų- 
žalionį, iš Šiaulių—Vladą Každelį, iš Pa
nevėžio rajono vieną atstovą, kurio pa
vardės neatsimenu, ir iš Kauno—Aiziką 
Lifšicą. Ši konferencija padėjo organi
zacinius pagrindus visai Lietuvos Kom
jaunimo sąjungai ir nurodė tolimesnio 
darbo kelius.

Konferencija tęsėsi visą dieną ir nak
tį. Rytą po vieną, po du išsiskirstėme, 
kupini energijos ir pasiryžimo toliau 
dirbti ir laimėti.

(Bus daugiau)

Nesivėlinkite, Laisves Prieteliai
Tuojau pasisakykite, kad stojate j Lais

vės prietelių eilę, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite, 

po kiek galite mokėti j mėnesį, ir pradėkite 
darbą.

Parsis’am'danČnf žemės= 'dar-* tfdšk#• jOjhhą. Turi gar-Frariciizai ir jų gyvenimas bingų praeities tradicijų. 
Kiekvieneriais* metais šven- 
čia liepos 14 d. Bastilijos# 7 
paėmimą, Gegužės Pirmąją 
ir Kovo Aštuonioliktąją — 
Paryžiaus Komunos dieną.

Francūzų tauta yra da
vus daug žymių žmonių, 
kaip Balzakas, B a r b u s e, 
Dumas, Anatole France, 
Victor Hugo, Jules Verne, 
Mara tas, J o f f r e, Pierre 
Curie ir daugelis kitų.

Buržuazija
Laike Didžiosios Francū

zų Revoliucijos 1789 metais 
buržuazija iškėlė obalsus. 
laisvė, lygybė ir brolybė. 
Bet ji daug kartų tuos obal- 
sius sumynė į purvą.

1871 metais laike Pary
žiaus Komunos žudynių 
buržuazija pasirodė labai 
žiauri ir sadistinė. Poniu
tės gėrėjosi badydamos į 
komunarų žaizdas lietsar
gių galais ir grūsdamos de
gančius papirosus.

Per 170 metų jau ketvirtu 
kartu buržuazija pasmau
gia respubliką ir pastato 
priešakiu diktatorių. Ir da
bartinės prezidento Coty ir > 
generolo De Gaullės kalbos X 
apie “meilę Francūzijai” 
yra niekas kitas, kaip liau
dies apgavimas.

Visas reakcijos žygis at
liktas su tikslu sutvirtinti 
savo viešpatavimą kolonijo
se ir pačioje Francūzijoje. 
Tačiau atrodo, kad Francū- 
zijos liaudies kovos privers 
buržuaziją atsisakyti nuo 
daugelio jos planų.

V. Sūnus

gelio tautų mišinys. Pran
cūzų tauta yra susidariusi 
iš daugelio skirtingų tautų. 
Francūzijoje šimtus metų 
viešpatavo Romos legijonai, 
kurie taip pat nebuvo vie
nos tautos grynakraujai.

j Hunų siautėjimas
Su pabaiga trečiojo šimt

mečio iš dabartinės Ukrai
nos į Vakarų Europą įsi
veržė gotai — vokiškos pa
dermės. Jie iki pabaigos

bininkų yra iki 1,500,000. 
Daugelis rendavoja iš ponų 
žemę. Tie, Lurie turi nuo
savos žemės, tai mažai ir 
prastesnės. Geresnę žemę 
pasisavinę ponai.

Sėja kviečius, rugius, avi
žas, miežius, sodina bulves, 
kukurūzus, cukrinius run
kelius.

Francūzijoje didelius plo
tus užima sodai. Dera obuo
liai, grūšios, slyvos, persi
kai, aprikosai, vyšnios, bet 
daugiausia vynuogės. Iš 
vynuogių gamina vyną, ku
rio kiekvieneriais metais 
pagamina iki 2,000,000,000 
galionų.

Šiaurės Valstiečiai naudo
ja arklius. ' Jų plūgai ant 
dviejų račiukų. Pietų vals
tiečiai naudoja lengvus ark
lus, nes šalis daugiau kal
nuota, ir vietoje arklių — 

1 mulus, veršius ir karves.
kur/sakoma,' Žvejyba užsiima iki 150,-1
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Dabar daug rašo ir per 
radiją kalba apie francūzų 
tautos tragediją. Reakcija 
baigia pasmaugti jau ket
virtąją respubliką. Gal nė 
viena kita tauta nepergyve
no tokių politinių tragedijų, 
kaip francūzų.

Kas jie yra? Kokia jų 
praeitis? Koki gi buvo svar
biausi posūkiai fi^incūzų 
tautos gyvenime?

Dabartinė Francūzija už
ima 212,660 ketvirtainių šeštojo šimtmečio įsigalėjo 
mylių plotą ir turi 44,000,- i 
000 gyventojų. Francūzų 
tautos žmonės sudaro 86% 
šalies gyventojų. Francū
zija kitose pasaulio dalyse, 
daugiausia Afrikoje, yra 
pavergus 80,000,000 kitų 
tautu ir rasiu žmonių. Jos 
kolonijos po Antrojo pasau
linio karo turėjo 4,442,140 
ketvirtainių mylių, tai yra, 
dvidešimt kartų buvo dides
nes už pačią Prancūziją,

Francūzija yra pietvaka
riniame Europos krašte. Iš 
pietų jos krantus skalauja 
Viduržemio jūra, o iš šiaur
vakarių — Atlanto vande
nynas (Biskajo užlaja ir 
Anglų kanalas). Iš pietva
karių Pyrenėjų kalnuose 
rubežiuojasi su Ispanija, o 
iš rytų pusės su Italija, 
Šveicarija, Vakarų Vokieti-1 
ja ir Belgija. Francūzija 
priklauso prie šiltesnio Eu
ropos šalių klimato.

B iš ki š istorijos
Francūzų tauta priskaito- 

ma prie romėnų tautos, tu
rinti bendrą kalbos gimi
ningumą su italų, ispanų ir 
portugalų kalbomis.

Prieš 800 metų pirm 
dabartinio metskaičio Ro
mos imperija buvo didelė. Ji 
buvo išsiplėtus ne vien Eu
ropoje, Azijoje ir Afrikoje 
aplink visą Viduržemio jū
rą, bet ir aplink Juodąją jū
rą—pietų Ukrainoje, Kry
me ir Kaukazo pakraščiais. 
Dabartinės Ispanijos, Fran- 
cūzijos ir Anglijos valsty
bė buvo Romos imperijos 
plotai.

Romos imperija taip išsi
pūtė, kad iš vieno centro 
jau negalėjo laikyti paver
gus kitas tautas. Dabarti
nio metskaičio 284 metais 
ji pasidalino į Rytinę ir 
Vakarine Roma. Po smū
giais naujų atėjūnų iš Azi
jos (gotų, hunų) ir iš Af
rikos maurų Romos imperi
ja sužlugo. Vakarinė Ro
mos imperija žlugo 476 me
tais, o Rytinė — 1453 me
tais, kada turkai paėmė 
Konstantinopolį (dabartinį 
Istambulį).

Tautų mišinys
Pirm Romos įsigalėjimo 

Francūzijoje, jos vakarinė
je dalyje gyveno galų kel
tiškos padermės žmonės, o 
arčiau dabartinės Vokieti
jos frankai — vokiškų pa
dermių žmonės. Ir vieni ir 
kiti buvo atkeliavę iš Azi
jos.

Galai ir frankai užsiėmė 
galvijų auklėjimu, žemės 
dirbimu ir sodininkyste. Iki 
6-ojo šimtmečio jie gyveno 
didelėmis bendrijomis. Su 
laiku dalis frankų susilie
jo su galais, o kita su da
bartiniais hollandais.

Romėnams viešpataujant 
vietos gyventojai persiėmė 
jų kalba, bet kartu pasiliko 
daug ir pirmesnių gyvento
jų kalbos.

Pabaigoje penktojo šimt
mečio frankų-galų pader
mės susijungė ir sudavė 
smūgių Romos imperijai. 
Atsirado stipri ir didelė 
Frankų karalystė.

Nėra pasaulyje “grynų 
tautų.” Jos visos yra dau-

Gabijoje ( F r a n cūzijoje), 
Ispanijoje, ir įkūrė didelę 
Vestgotų karalystę.

Penktame šimtmetyje iš 
dabartinės Ukrainos į Va
karų Europą įsiveržė hunai. 
Jie užvaldė didelius Centri
nės ir Vakarinės Europos 
plotus. 451 metais prie 
Chalons (Francūzijoje) hu
nus sumušė, kv<x, 
300,000 jų vyrų, moterų ir 
vaikii buvo išžudyta. (Mat, 
hunai ėjo visi kartu.) 453 
m. Atila mirė, o hunai susi
liejo su kitomis Europos 
tautomis.

Per tris šimtus metų, pra
dedant su VII iki pradžios 
IX amžiaus, iš Afrikos, per 
Ispaniją, pietvakarinę Pran
cūziją puolė arabai. Dabar
tinė Francūzija kelis kar- 

I tus buvo puolama vengrų. 
nnvuTnn’ii /lanii iv avorlli

000 žmonių.
Industrija ir darbininkai
Gamtiniai turtai: anglis, 

geležies rūda, asfaltas, py- 
ritas, druskos ir kitokie.

Apie trečdalis gyventojų 
dirba industrijoje, ypatin
gai daug moterų. Francū
zija turi metalurgijos, ma
šinerijos, laivinink y s t ė s, 
audimo ir kitokios industri- 
*j°s- Gamina ir automobi- 

norvegų, danų ir švedų. Ypatingai, aukštai pa- 
Per daugelį šimtų metų jos statyta. gražinimo. gamyba 
plotai buvo kitų pavergti. Į įvairių kvepalų ir tt.

Tik su 768 metais sutvir-| Prancūzai darbininkai 
tėjo Vakarų-Frankų kara- kovingi, organizuoti į uni- 
ralystė, kuri tęsėsi nuo Py- jas ir turi stiprų darbinin- 
renėjo kalnų net iki Elbos 
upės. Bet vėliau ta kara-l 
lystė suskilo į Vakarų ir 
Rytų frankų karalystes ir 
vėl abi jos kentėjo nuo stip
resnių kaimynų.

Su pabaiga XI amžiaus į 
pietrytinę Francūziją per
sikėlė vokiškos padermės 
burgundai (pirmiau gyvenę 
Baltijos jūroje ant Bur- 
gundholm salos, kuri dabar 
vadinasi Bornholm ir pri
klauso Danijai). Burgundai, 
buvo įsteigę savo valstybę.

Prancūzai ir jų kalba
Taigi kiekviena iš šių tau

tų ir grupių turėjo į vietos 
gyventojus įtakų. Galų gale 
susidarė dabartinė francū
zų tauta, kuri skaitoma ro
mėnų tauta. Bet tarpe pie
tų ir šiaurių, rytų ir vaka
rų Francūzijos gyventojų 
yra daug skirtumų jų iš
vaizdoje ir turi skirtingą! 
tarmę. Iš visų romėnų kal
bų francūzų kalba labiau
siai Skiriasi, nes ji turi dau
gelio kitų kalbų žodžių ir 
tarmių.

Pietų Francūzijoje žmo
nių galvos pailgos. Jie tam
siaplaukiai,- arba rudaplau
kiai, sausi, juodaakiai. Jų 
namai keturkampiai, plokš
čiais stogais. Jie užsiima 
vyno gamyba ir sodininkys
te. Jų ir žemės įdirbimo 
įrankiai skiriasi nuo šiau
riečių.

Šiaurrytinėje Francūzijo
je žmonių galvos apvalios, 
žmonės žemesni, bet diktes- 
ni, dažniausiai šviesiaplau
kiai, mėlynomis akimis. Jų 
gyvennamiai yra stačiais 
stogais.

Francūzijoje namai netu
ri tokių pečių, kaip Lietu
voje. Ten kamino žemuti
niame gale pastatyta keli 
metaliniai trikojai, ant ku
rių kepa ir vrda maistą.

Duonos kepimui buvo at
skiri pečiai, kuriais naudo
josi viso kaimo gyventojai. 
Dabartiniu laiku duoną pa
rūpina kepyklos.

Žemė ir valstiečiai
Vienas trečdalis gyvento

jų dirba prie žemės. Pusė 
valstiečių neturi savos že
mės. Jie dirba pas ponus.

T

Didysis Lietuvą Piknikas

Didysis Lietuvių piknikas spau
dos paramai jau rengiamas. Pla
nuojama sudaryti gražią rpogra- 
mą ir ruošiamasi patiekti sve
čiams egro maisto. Svečių lauk- J 
sime iš arti ir toli.

BOSTONO 
APYLINKĖJ

LIEPOS
JULY 4

I

MONTELLO 
MASS.

BUS DAUG 
SVEČIŲ

Piknikas įvyks penktadienį, liepos 
4-tą d., pradžia 1-mą valandą po
piet. Įžanga 50c. Geras orkest
ras šokiams. Atsilankykite ir pasi
linksminkite skaitlingoje sueigoje.

Spaudos piknikas bus laikomas 
gražiajame pušyne, Lietuvių Tau
tiško Namo Parke, Winter St. ir 
Keswick Road, Montello, Mass. 
Išsikirpkite antrašą, kad nereiktų 
klaidžioti važiuojant į pikniką.

Visuomet Bostono apylinkėj 
tono apylinkėj spaudos pikni
kuose būna daug svečių iš to
limesnių miestų. Jų bus ir šie
met . Taigi būkite ir jūs, pasi- 
matykite su daugeliu malonių 
svečių.

r

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.



ELIZABETH, N. J.
k Palaidojus Marijoną 

Stanelienę
Birželio 1 d. po ilgos ir 

sunkios ligos mirė Marijo
na Stanelienė, ilgametė šio 
miesto gyventoja, sulaukusi 
70 metu amžiaus. Velionė 
gimė 1888 m. Skirsnemunė
je, Raseinių apskrityje. Į 
Ameriką (Philadelphijon) 
Marijona atvyko su savo 
motina Ona, su patėviu Šul- 

sesute 
tuomet 
pažan-

už An-

cu ir jaunesniąja 
Ona. Visi keturi jau 
buvo laisvamaniai, 
gūs žmonės.

Marijona ištekėjo
tano Stanelio, taipgi pažan
gaus veikėjo. Susilaukė duk
relės Myldos. Vėliau persi
kėlė gyventi į Newark, 
New Jersey. Mirus vyrui, 
velionė įsikūrė mažytį gro
žio salioną — pirmiau ma
žesnį, o vėliau, persikėlus į 
Elizabeth, N. J., — didesnį, 
pastovesnį, kuriame per il
gus metus su dukra dirbo.

Velionė sirgo fibrosis of 
the lungs liga; sirgo per 
pastaruosius penkerius me-

Kaip sakyta, visa šeima 
atvyko į Philadelphia 1901 
metais. Marijona ir Ona te
bebuvo dar jaunos mergai
tės. 1904—1905 metais jų 
motina, ir patėvis pasiryžo 
suorganizuoti lietuvių so
cialistų kuopą. Nors seserys 
dar buvo jaunametės, ta
čiau, norint sudaryti kuopą 
iš didesnio skaičiaus narių, 
abidvi seserys įsirašė į kuo
pą ir kalbino kitus, kad sto
tų. Vadinasi, Marijona buvo 
viena iš pirmųjų LSS 1-sios 
kuopos narių. Ši kuopa, 
kaip žinia, vėliau išaugo į 
didžiulę jėgą ir suvaidino 
nemažą vaidmenį kultūri
niame ir politiniame Phila-

Kai 1905 metais buvo 
įkurtas LSS organas, sa
vaitraštis “Kova” (kurią 
tuomet, rodosi, redagavo 
J. O. Sirvydas), velionė Ma
rijona tą laikraštį uoliai 
skleidė tarp lietuvių darbi
ninku.

Ir taip velionė įsitraukė 
į visuomeninį, pažangų lie- 

I tuvių judėjimą. Vėliau, gy- 
^Liko liūdesy dukra Myl- į vendama Newarke, Marijo- 
da, žentas Walter Žukas "" 
(gerai žinomas muzikas- 
chorvedys), sesuo Ona ir 
kt. gimines.

Laidotuvės

CHICAGOS ŽINIOS
Genai pavykusi LMS 
Pirmosios apskrities 
konferencija

Gegužės 24 d. čia 
LMS Pirmosios 
konferencija. Joje dalyvavo 
ir LMS sekretorė Mildred 
Stensler iš New Jersey. Tai 
buvo visapusiškai gera, sėk
minga konferencija. Priim
tos net trys rezoliucijos. 
Pirmoje rezoliucijoje kalba
ma apie Pirmosios apskri
ties veiklą. Ji, tarp kitko, 
nurodo:

1. Kad kiekviena teatro 
grupė pasistengtų persta
tyti bent po vieną didesnį 
veikalą.

2. Kad mūsų chorai dau- v

įvyko 
apskrities

ir daugybė draugų bei pa
žįstamų.

Po to Aido choras giedojo 
ir prie drg. J. Sakalo kapo 
atžymint 10 metų jo mirties 
sukaktį. Kalbą pasakė S. J. 
Jokubka.

Žinios iš Lietuvos tai sumažino vidaus van
dens telkinių produktyvu
mą.

Respublikos 'Ministrų Ta
ryba nutarę: Mažosios žve
jybos tresto, Neringos mo
torinės žvejybos stoties bei 
Nidos žuvų fabriko bazėje 
organizuoti Vidaus vandens 
telkinių eksploatavimo val
dyba. Ši valdyba betarpiš
kai priklausys liaudies ūkio 
tarybai.

vo pasisakymuose griežtai 
pasmerkė žudikus.

Moksleiviai paskaitė iš
traukas iš Usiačovo knygos 
“Nemunas laužia ledus”, pa
deklamavo eilėraščių.

ŽUVUSIEMS ATMINTI
PANDĖLYS. — Nemažai 

Pandėlio vidurinės mokyk
los mokinių prisimena lie- 
viškųjų buržuazinių nacio
nalistų siautėjimo dienas, 
kai nuo banditų rankos žu
vo eilė komunistų, komjau
nuolių, tarybinių darbuoto
jų, naujakurių. Mokinių 
tarpe yra tokių, kurių šir
dyse iki šiol neužgyja žaiz
da, kurią padarėm buržua
ziniai nacionalistai, nužu
dydami tėvus, brolius, sese
ris ir kitus artimuosius.

Neseniai mokyklos pirmi
nė komjaunimo organizaci
ja surengė atvirą susirin
kimą, skirtą paminėti žu 
vusiems nuo lietuviškųjų 
banditų rankos. Giliu susi
kaupimu susirinkimo pra
džioje moksleiviai pagerbė

SUDARYTA VIDAUS 
VANDENS TELKINIŲ

EKSPLOATAVIMO 
VALDYBA

Vilnius. — Lietuvos TSR 
Ministrų Taryba apsvarstė 
klausimą, kaip sutvarkyti 
žvejybą respublikos ežeruo
se ir upėse. Iki šiol vidaus 
vandens telkinių eksploata
vimas buvo Lietuvos Liau
dies ūkio tarybos žuvies 
pramonės valdybos žinioje. 
Tačiau ši valdyba, rūpinda
masi jūrų žvejybos didini
mu, negalėjo teisingai tvar
kyti žuvų ūkį upėse ir eže
ruose. Žuvies sugavimo pla
nai būdavo sudaromi neatsi
žvelgiant į žuvų atsargas, o

Choro atostogos
Praėjusiose Ex-mainierių 

choro pamokose pirminin
kas V. Juška davė trumpą, 
bet aiškų raportą iš Lietu
vių Meno Sąjungos I-mos 
apskrities konferencijos. Jis 
žymėjo, kad konferencija 
buvusi pilnoje žodžio pras
mėje sėkminga. Delegatų 
buvo atsiusta nuo 11 viene
tų. Viso buvo 20 delegatų. 
Jis žymėjo, kad buvo sma
giausias dalykas, tai turėti 
centro sekretorę M i 1 d r e d 
Stensler iš New Yorko. Ji 
puikiai ir
LMS centro padėtį ir abel- 
ną LMS eigą.

B aigi antis ko nf erenč i j a i 
išrinkta gera valdybą, į ku
rią įeina ir jaunų žmonių.

Vakare buvo suruošta 
dainų ir muzikos programa.

irm. V. Juškos raportas

Varšuva. Lenkijos ir 
Tarybbų Sąjungos armijų 
daliniai turi pratimus.

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

delphijos lietuvių gyvenime. | ,,iau iaivintųsf ir stengtųsi
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pastatyti g e r u s veikalus 
tiek muzika, tiek turiniu.

3. Kad apskrities komite
tas daugiau rūpintųsi meno 
vienetų veikla.

4. Kad apskrities komite
tas bendrintu mūsų meni
nes 
m ui

5. Kad apskrities komite
tas dar šiemet išleistu vien
kartinį žurnalą (albumą), 
kuriame ;
vidurvakarių meninė 
la. .

Antroje rezoliucijoje kal
bama apie visą LMS veiklą. 
Išreiškiamas pageidavimas, 
kad mūsų meninė veikla bū
tų pagerinta. Išreiškiamas 
troškimas, kad “už metų ki
tų gal ir mes galėsime pa
siusti Lietuvon savo meni
ninkų grupes.”

Trečioje rezoliucijoje pa
smerkiami karo kurstyto
jai ir solidarizuojamasi su 
visais taikos šalininkais

na gerai veikė įvairiose or
ganizacijose. Ypatingai ji 
daug prisidėjo prie įkūrimo 
ir sutvirtinimo Lietuviu 
Moterų Progresyvio Susi
vienijimu, suvaidinusio di-

Marijonos laidotuvės įvy-1 džiulę rolę Amerikos lietu
ko birželio 4 d.

Kūnas buvo pašarvotas!
Matthew Buyus - Buyausko 
šermeninėje, Newark, N. J. 
Daug gėlių vainikų puošė 
karstą; buvo daug ir lanky
tojų, taipgi ir lydėtojų į 
kapines. | visuomeninio darbo

Laidotuvėse dalyvavo ve- pasitraukusi, 
lionės dėdė, 1 a i s v i e t i s kiaušiai parėjo 
iš Philadelphijos. — Juozas sunkiai dirbo, kad jos 
Paznokaitis, jau 85 metui kata nebuvo drūta.

I vių gyvenime.
Nuo pat laikraščio Lais

vės įsikūrimo, velionė buvo 
jos patrijotė, skaitytoja ir 
rėmėja.

Per pastarųjų kelioliką 
metų velionė Marijona iš 

buvo 
vei- 
kad 

svei-

bet tai
iš to,

jėgas geresniam veiki-

amžiaus, bet dar puikiai at
rodąs vyras, taipgi phila- 
delphietė teta — Marcelė 
Zaleckienė. Dalyvavo ir He
lena Žukienė (Walterio mo- 

Ama) iš Binghamtono, taip
gi binghamtonietė Paulina 
Jasilionienė (mirusio poeto 
Jasilionio našlė). Buvo į 
laidotuves atvykę ir iš Far 
Rockaway, N. Y., velionės 
šeimos artimi draugai 
Whites (Višniauskai). Ly
dėjo daug žmonių, daugiau
siai iš Newarko, kur velio
nė kadaise gyveno ir veikė.

Prieš išlydint į kapines, 
R. Mizara pasakė kalbą, nu
šviesdamas velionės svar
besnius gyvenimo bruožus.

Diena buvo labai graži: 
saulėta, šilta, maloni. Erd
vios Rosehill kapinės švie
žiai sužaliavusios, apsivil- 
kusios vasarišku rūbu. Jose 
stovi didžiulis pastatas — 
lEai krematorija, kurioje 
prieš daugiau kaip 30 me
tų buvo sukremuotas Mari
jonos .gyvenimo draugas. 
Krematorijos vidus — ištai
gingas, erdvus, kaip kokia 
didžiulė katedra, tik ne ka- 
tedriškai, žinoma, įruoštas. 
Čia buvo sudeginti jau ne 
vieno lietuvio palaikai. Šio
se kapinėse ilsisi nemažas 
skaičius mūsų draugų.

Krematorijoje R. Mizara 
kalbėjo apie žmogaus parei
gas, apie mūsų visų parei
gas. Laidotuvių direktorius 
Matthew Buyus ceremoni
joms gražiai vadovavo.

Visi palydovai buvo pa
kviesti užkandžių į Lietuvių 
salę Lindene. Po užkandžių, 
po pokalbių skirstėsi kas 
sau.
Marijona Šiandiene—viena 
pirmųjų lietuvių socialisčių

Įdomiausias Marijo n o s 
Stiąnelienės visuomeninio 
gyvenimo bruožas yra tas: 
ji buvo viena pirmųjų lietu
vių socialisčių Amerikoje!

Tokie yra svarbesnieji 
bruožai iš visuomeninio 
darbo Marijonos Stanelie- 
nės, palaidotos birželio 4 
dieną. Jie daug gražių daly
kų apie velionę pasako.

Kaip asmuo, Marijona 
buvo gero būdo, maloni, 
draugiška moteris.

Lai būva ilga jai atmintis! |
!

Koresp.

aiškiai nušvietė' žuvusius vyresniuosius sa
vo draugus. Pranešimą “Jie 
kovojo ir žuvo už geresnį 
gyvenimą, už liaudies, lais
vę” padarė partijos rajono 
komiteto biuro narys Urbo
navičius. Palivonaitė, Alei- 
nikovaitė, Juodeikaitė ir ki
ti mokiniai, kurių tėvai žu
vo nuo banditų rankos, sa-

New Haven. Conn
/

atspindėtų LMS Priimtas s>> Pagyrimu, 
veik-

Iš baltimoriečiij pikniko

Neteksime nuoširdžios 
veikėjos

Teko sužinoti, kad neužil
go Chičagą apleis plačiai ži
noma nuoširdi evikėja Ona 
Remeikienė. Ji pastoviai 
apsigvens Pittsburghe, pas 
savo sūnų Vytautą. Reikia 
tikėtis, kad Ona pasiliks 
veikėja ir Pittsburghe.

Piknikas atsibuvo 1 d. bir
želio. Tai abelnas baltimo- 
riečių metinis piknikas, į 
kurį susirinko geriausia ir 
progresyviškiausia publika. 
Šiemet, aš su Elzbieta, ren
gėmės iš kalno nuvažiuoti į 
pikniką. Nebuvome tikrai 
dar nusprendę, kokiu būdu 
keliausime: ar savu auto
mobiliu, ar važiuosime į 
Philadelphia, sykiu su phi- 
ladelphiečiais busu. Bet štai 
pėtnyčioj, pavakare, atva-

PAGERBKIME TĖVUS!
Sekmadienį

Birželio 15 Juneminti ir pasivaišinti. Apie 
6 valandą visi susirinkome 
po stogu, kur pirmininkau
jant draugui A. Žemaičiui 
buvo atlikta trumpa pro
grama. Drg. A. Bimba pasa
kė trumpą, tinkamą prakal- 
bą.Finų merginų grupė pa
dainavo ir pašoko. Vyrų 
kvartetas iš Brooklyno, po 
vadovyste M. Stensler, su
dainavo keletą liaudies dai
nų. -Programa buvo trumpa, 
bet gera. Rinkta Laisvės 
paramai aukų. Neteko su
žinoti, kiek surinkta, bet 
nugirdau, kad draugai 
Smolenskas ir Dęltuva au
kavo po $50.00.

Oras biskį dušnus, bet 
graži, saulėta diena buvo 
labai tinkama dėl pikniko. 
Nežiūrint, kad buvo gąz- 
dinta per radiją ir tėlevizi- 

mes bu-i^’ lietus su perkū-

INDIAN GROVE DARŽE

čia bus skanus pietūs, kuriuos duosime 1-mą vai.

Hartfordo Laisvės Choras
duos gražią dainų programą tėvų pagarbai

Atvyks svečių iš New Yorko, Bostono 
ir gal iš Worcesterio.

Bus Muzika Pasišokti
Kviečiame vietinius irgi dalyvauti.

Rengia Vietiniai Draugai.

Massachusetts Lietuvių Metinis

dystone, Pa. Po trumpo pa
sikalbėjimo Lillian sako: 
Mano pape atsiuntė parsi
vežti jumis rytoj į Eddy
stone, iš kur sekmadienio 
ryte sykiu važiuosime į bal- 
timoriečių pikniką. Turėsi
te sekti mane savo automo
biliu iki namu, v

Subatos vakare
vome jau pas draugą Lip
čių. Pernakvoję ir ryte pa
sivalgo pusryčius, laukėme 
ateinant draugo P. Šlajaus, 
kuris turėjo važiuoti sykiu.

Namus apleidome 10:30 
ryto. Pervažiavę Chesterį ir 
Wilmingtoną, išvažiavę iš 
trafiko, pasiekėme gerą ke
lią, kur Lillian, mūsų suga- 
bioji vairuotoja, leidžia au
tomobilį 50-55 mylias į va
landą.

Nors iš ryto buvo apsi
niaukę, rodėsi, kad turėsi
me lietaus, bet neužilgo dan
gus pagiedrėjo, ūkas ir de
besys išsiskirstė, . saulutė 
pasirodė ir tarp pokalbių, 
laikas bėgo greit. Kelias, ge
ras, aplink gražūs laukai, ir 
žaliuojanti miškai. Apie 1 
vai. po pietų pasiekėme pik
niko vietą.

Vieta labai graži, viskas 
parankiai1 sutvarkyta, bet 
publikos dar nebuvo daug. 
Bet neužilgo atvažiuoja gra
žus. didelis busas su phila- 
delphiečiais. Viens po kitam 
automobiliai pradėjo slink
ti į daržą. Štai atvažiuoja 
Jonas Grybas iš Richmond 
Hill, iš kurio automobiliaus 
išlipa Mildred Stensler, Ch. 
Juknys, P. Grabauskas, T. 
Kaškiaučius, brolis mūsų 
gerbiamo daktaro Kaškiau- 
čiaus.. Tai atvažiavo Aido 
Choro Kvartetas, po vado
vyste Mildred.

Čia turėjome progą susi
eiti su visais draugais ir 
draugėmis, pasikalbėti apie

5 p.-Laisve (Liberty)—Antnad., birželio (June) 10 1958Įbėgamus reikalus, pasilinks-

PAGERBĖ MIRUSIĄJĄ 
M. STANELIENĘ

Helena žukienė, pagerb
dama mirusią ją Marijoną 
Stanelienę, įteikė Laisvei 
$20 dovanų.

— Marijona buvo ilgame
tė laisvietė, tai aš, jos var
dan, duodu Laisvei šią kuk
lią dovaną, — sakė d-gė

Aido cho-

Paminklas Juozui 
Kenstavičiui

Lietuvių Tautinėse kapi
nėse gegužės 30 d. velioniui 
Juozui Kenstavičiui buvo 
atidengtas gražus pamink
las (antkapis),
ras, vadovybėje D. Yuden, 

“Kur girios ža- 
Kaip gaila, kaip 

liūdna,” o S. J. Jokubka pa
sakė tinkamą kalbą. Prie 
kapo liūdėjo žmona Kazi
miera, visi trys sūnūs, mar-

sugiedojo
! A.

žukienė. čios, anūkai ir kiti giminės,

ELIZABETH, N. J.

MIRUS

Marijonai Šiandienei 
r 

Mirė Birželio 1-mą, 1958 m.

Liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuo
jautą josios dukteriai M y 1 d a i, žentui 

Walteriui Žukui, sesutei Onai Schultz, 
visoms giminėms ir draugams.

Helen Žukienė Paul Casper
Pauline Jasilionienė Ignas ir žmona Bočiai
J. ir A. Staneliai S. Milevas

ir šeima T. Kaškiaučius
M. Kazlauskienė P. Ramoška
T. ir Al. Makutėnai Fr. ir O. Bunkai
Mr. ir Mrs. J. Papartis Louis Lackauskas 
Chas. Anushkis G. ir K. Žukauskai
B. Makutėnienė Mary Witkus

nija. Nieko panašaus neat
sitiko. Pasirodo, kad ir po
nas dievas su mumis, lyg ži
nodamas., kad mūsų spaudai 
reikia paramos. Garbė po
nui dievui už tai!

Apie 8 vai. vakare išva
žiavome iš pikniko vietos ir 
laimingai sugrįžome 11 vai.. 
namo pas draugą Lipčių. 
Pernakvoję, ant rytojaus, 
atlankę savo vaikus Merch- 
antvillėj ir gavę nuo sūnaus 
daktaro du tikietus ant 11 
d. birželio Moiseyeva šoki
kų grupės baletui, kuris 
įvyks Philadelphijoj pane- 
dėlio vakare, sugrįžome į 
Avalon. Turime energijos ir 
pasiryžimo veikti ir gyven
ti ant toliau.

J. A. Bekampis

Hartford, Conn.
Laisvės Choro nariai, bir

želio 4 d. pamokose, nutarė 
važiuoti į tėvų pagarbai pa
rengimą, kuris įvyks sek
madienį, birželio 15 d., In
dian Grove darže, West Ha- 
vene. Ten bus piknikas-pie- 
tūs.

Indian Grove, tai lietuvių 
parkas. Vieta graži, ji yra' 
Jones Hill, West Haven.

Jei kas norėtų važiuoti 
kartu su choriečiais, maty
kite Laisvės choro narius.

L. Žemaitiene

Havana. — Diktatoriaus 
B atistos armija puola suki
lėlius Sierra Maestrą kal
nuose.

Rengi'a Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Įvyks Sekmadienį

Birželio 15 June
Prasidės anksti, 10 valandą ryto.

MONTELLO TRIO:
Rose Stripinis, William Juod eikis, Albert Potsius

Programoje Dalyvauja:

MONTELLO TRIO
Rože Stripinis, Wm. Juodei- 
kis, Al b. Potsius. Pirmąsyk 
pasirodys su savo skambio
mis dainomis Maple Parke.

VYRŲ GRUPĖ 
su gerais lavintais balsais, 

vadovaujant Albert Potsius.

Niekur Nėra Gražesnės 
Vietos Piknikams Kaip

MAPLE PARK
Lawrence ir Methuen, Mass.

Visada šiame metiniame piknike būna svečių 
iš kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; 
neabejojame, kad jų bus ir šiemet. Taigi turėsi
te gerą progą pasimatyti su jais. Čia smagiai 
pasikalbėsite su savo priedeliais, draugais ir gi
minėmis.

Naujosios Anglijos Lietuvizi Komitetas



New Haven, Conn. I ĮVAIRIOS ŽINIOS
Susirgo J. Duoba

Mūsų geras draugas Ju
lius Duoba staigiai susirgo. 
Jis gavo smūgį (shock). Jis 
yra New Haven ligoninėje. 
Būtų labai gerai, kad drau
gai ir draugės aplankytų 
sergantį. Lankymo valan
dos nuo 2 iki 3 po pietų, ir j 
nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Linkiu daugui greitai 
sveikti!

Pagerbsime tėvus

DAR PRIDĖJO DĖL 
APSIGINKLAVIMO

Washingtonas. — Atsto
vų butas nutarė dar pridėti 
$99,000,000 apsiginklavimo 
reikalams. Ši suma bus 
skirta armijos padidinimui 

I iki 900,000 vyrų. Preziden- 
! tas manė, kad užtektų 870,- 
i000 vyrų armijos, bet Atsto
vų butas mato “pavojų” ar
mijos mažinime.

NAUJAS NEW YORKO 
PAŠTO VIRŠININKAS
New Yorko miesto pašto 

viršininkas jau yra Robert 
K. Cristenberry. Jis pir
miau kandidatavo i miesto 
majoro vietą. Jam darbą 
davė generalinis Jungtinių 
Valstijų pašto viršininkas 
A. E. Summerfieldas.

DIDYSIS NEW YORKAS Aido Choras

Indian Grove darže, įvyks 
tėvų pagerbimo parengi
mas. Turėsime skaniu dal
gių ir tinkamų gėrimų.

Dainuos Laisvės Choras 
įš Hartfordo. Bus svečių iš

sas kviečiame atsilankyti.

DĖL ANTARKTIKOS 
KONFERENCIJOS

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenho w e r i s pa
skelbė, kad JAV pakvieti
mą dalyvauti konferencijo
je Antkartikos reikalais jau 
priėmė 11 valstybių. Jų tar
pe ir Tarybų Sąjunga.

LEBANONE GAL BUS
Great Neck, N. Y.

Praėjusį penktadienį, 
birželio 6 d., tapo palaidota 
Veronika Adomonienė (Va- 
ranauskaitė). Į kapus paly
dėjo jos šeimos nariai, gi
minės ir būrelis josios drau
gų ir prietelių. Velionė pa
laidota Nassau Knolls kapi
nėse, Port Washington, 
Long Island. Laidotuvėms 
patarnavo plačiai žinomas 
laidotuvių direktorius F. 
Šalinskas. Kaip ir visuomet, 
jis patarnavo draugiškai, 
simpatingai.

Veronika Adomonienė mi
rė sulaukusi tik 61 metų am
žiaus. Atrodo, pagal amžių, 
dar galėjo ilgėliau pagyven
ti, bet, ot, sveikata pašlijo. 
Velionė jau sirginėju per 
paskutinius septynerius me
tus. Kadaise, kai jauna ir 
sveika buvo, Veronika buvo 
veikli moteris, tikėjo į pa
žangą ir pažangiajame ju
dėjime dalyvavo. Tais lai
kais, kai dar pas mus gyva
vo Lietuvių 7 
Moterų Susivienijimas, 
draugė Adomonienė buvo 
viena iš veikliausių narių.

Velionė Lietuvoje buvo 
kilus nuo Maletų. Jai dar 
tik 3 metų amžiaus tebesant, 
mirė jos tėvelis. Per tūlą 
laiką su motina buvo išva
žiavusi ir gyveno Rusijos 
gilumoje, Moltavos apylin
kėje. Amerikon ji atvyko 
1914 metais, kiek vėliau su
sipažino su Mykolu Adomo
niu ir 1918 metais, susituo
kė. Adomonis yra senas ko
votojas. Tuojau ir jo žmona 
tapo tų pačių minčių.

Jiedu užaugino du sūnus 
— Karoli ir Joną, ir dukterį 
Birutę. Per tūlą laiką jie laidotuvių visi dalyviai bu- 
vertėsi valgių pardavyklos j vo pakviesti pietums žino- 
bizniu, augino ir mokslino mon Kasmočių įstaigon, 
sūnus. Abudu sūnūs yra Ten buvome sočiai pavaišin- 
baigę universiteto mokslą ti. 
ir šiandien turi sukūrę šei-

Šią savaitę ir visą likusį 
iki atostogos laiką Aid(\ | 
Choro pamokos įvyks ket
virtadienių vakarais. Ši pa
moka įvyks birželio 12.

Valdyba

Iš kriaučių unijos 
susirinkimo .

Extra susirinkimas įvyko 
gegužės 28 d. unijos salėje, 
11-27 Arion PI., Brooklyne. 
Perrinkta skyriaus valdyba.

Pagerbėme mūšy Tėvus Buvo viešnia iš Fla 
ir motinas

Reikia pasakyti, kad Lie
tuviu Moterų Klubo suruoš
tas pobūvis tėvų ir motinų 
pagerbimui gražiai pavyko. 
Kaip jau žinorųa, parengi
mas įvyko praėjusį šešta
dienį. Tačiau tie, kurie pa
rengime dalyvavo, laiką 
praleido gražiai ir naudin
gai. Žinote, kaip visuomet 
mūsų mielosios klubietės 
savo pobūvius praveda 
sklandžiai ir kultūringai.

Na, kad ir šiame paren
gime jos mums davė pra- 
kalbėlių ir skambių dainų. 
Eva Mizarienė, kaipo pir
mininkė, pasakė įžanginę 

i kalbą ir paskui pakvietė bė-
> i • • i . . iii—.j

fašistiniamą komitete. Jis|Katriną Petrikienę ir Anta- 
gimęs ir mokslus ėjęs Aust- -^an Ja^ai^pati
ri joje.

DEMOKRATAI JAU TURI 
KANDIDATĄ Į SENATĄ

Senas politikierius James 
A. Farley bus Demokratų 
partijos kandidatas į sena
toriaus vietą. Farley Roo- 
sevelto laikais ilgus metus 
buvo Jungtinių Valstijų 
generalinis, pašto viršinin
kas.

MIRĖ DR. AUSLANDER
Mirė Dr. Jacob Ausland- 

er, žymus gydytojas. Prieš 
kelerius metus jį persekiojo 

nelojališkumą.”NAUJAS PREZIDENTAS | UZ y-vjc—nnknlhnfi Dr. Auslander veikė Pries-Į &amais reikalais pakalbėti
Beirutas. — Lebanono 

parlamento pirmini n k a s 
šaukia narius 
pareiškė, kad 
tyti dabartinį 
dentą Camilę

Chamounas
politikos šalininkas. Jo nu
sistatymas iššaukė sukili
mą, kuris tęsiasi jau aitras 
mėnuo.

reikia atsta- 
šalies prezi- 

Chamouną.
yra Vakarų

Philadelphia, Pa. — Mirė

let, kuris dirbo Pennsylva
nia universitete.

ko Aido Choro dainos. Klau
siausi jį dainuojant ir pa-

j nos mene stovi jau labai 
j aukštai. Tai dėka jojo ga- 

paskelbė, kad' jie''reikalaus josios mokytojos Mildred 
$187,000,0000 naujų mokyk- ■ Viskas, ko dar
lų statybai. Yra padarytalmūs^ A,CU1 trūksta, tai ke- 
planai į penkerius busimuo-! !?to smarkiais balsais vyrų, 
sius metus pastatyti kelias Į didžiajame New Yorke 
naujas mokyklas, bet nepa- ■ 
skirta pinigų.

DAR REIKIA PINIGŲ galvojau: mūsų Aidas dai
DĖL MOKYKLŲ

Miesto Apšvietos vedėjai

AR SUSIVIENYS

i yra tiek ir tiek, ale nesu- 
Įprantu, kodėl jie neateina ir 
netampa aidiečiais.’

Labai jausmingai dvi
SUBVIŲ DARBININKAI? | da'V®le.s .PadainavoT,m ū s ų 

' grakščioj i Alena Brazaus- 
Transport Workers Unija i kieng štai ko aš nesupran- 

deda daug_ pastangų laime- . Kodėl nebuvo iškviesta 
ti savo pusėn tuos transpor-. padainuoti draugė Ventie- 
to darbininkus, kurie taLng? Juk ji yra puiki-solis- 
unijai dar nepriklauso.Itė. Be to, aš labai, labai 
Svarbiausia . dar b i n i n k ų j pasigedau Suzanos Kazoky- 
grupė, kuri iki šiol sudaro i į^s juk jį visuomet pana- 

gyvena pas tėvelius. Ado-iunij!li °Pozici^> ya Motor- šius mūsų pobūvius papuoš- 
,.1 men, s Benevolent Associa- moniai yra seni Great.. ’ , , , . .,XT . J ..... v • i tion. Bet derybos ir pasita- Necko gyventojai, ir jų sei-i . . . . . J x .’ .. i t- rimai kol kas nedave vieny- 

Proo-resvvin ma plaClai zino!na tiel5 1,e'lr.^ „...limue
1 10r.r. syyiU . tuviams, tiek kitataučiams

Washingtonas. — Pieti
nėse valstijose demokratų 
vadai ruošiasi užduoti smū
gį republikonams 1960 m. 
laike prezidentinių rinkimų.

mos židinius. Abudu gerai 
gyvena. Birutė visą laiką

|bės. Tačiau galimas daiktas, 
T, ,. ,, : kad vienybė bus pasiekta.Be savo mylimo vyro My-' J 1

kolo Adomonio, sūnų Karo-! 
lio ir Jono ir dukters Biru-! 
tės, taip pat net jau septy
nių anūkų, Veronika dide
liame nuliūdime paliko bro
lį Praną Baranauską, dvi 
pusseseres, ir šiaip tolimes
nių giminių, daug pažįsta
mų ir draugų. Reiškiame 
giliausią užuojautą visai 
Adomonių šeimai.

Supiltas dar vienas lietu
viškas kapas, palaidota dar- 
viena pažangi, maloni lietu
vaitė. Lai Veronikai būna 
lengva šaltoji žemė.

Beje, kapinėse prie duo
bės pakalbėjo A. Bimba. Po

SUĖMĖ 17 NARKOTIKŲ 
PARDAVĖJŲ

Policija ir vėl padarė abla- 
vas ant narkotikų pardavė
jų. Suimta visa eilė žym'ų 
požeminio pasaulio šulų. 
Tūli iš jų dalyvavo Apala- 
chian kalnuose konferenci
joje. Suimtas Benjaminas 
Levinas, kurio namas turi 
$150,000 vertę. Jis paleistas 
tik po $35,000 užstato.

Suimti du broliai Galen- 
te, kurių vienas nužiūrimas 
kaipo dalyvis nužudyme an- 
ti-fašisto redaktoriaus Car
lo Tresca. Pas juos surasta 
daug narkotikų.

įstaigon.

Rep.

Svarbu! Priešseiminis!

PIKNIKAS
Rengia LDS Trečioji Apskritis'

Įvyks Sekmadienį

Birželio 15 June
Bus visiems mylimoje vietoje

Steamboat Inn Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, L. I.

Gera Muzika šokiams. Meninė Programa
Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas kuopų paramai 
pasiųsti delegatus į LDS 13-ąjį seimą. Iš Brooklyno 
busas eis į pikniką. Nuo Lituanica Skvero, Williams- 
burge, išeis lygiai 1 vai.; nuo Kultūrinio Centro, 
Richmond Hill, išeis 1:30 popiet. Bušo bilietas 
$1.60 į abi pusi.

A. Zablackienė
Apie mėnesį laiko rytuo

se svečiavosi Antanina Za
blackienė. Ji atvyko į New 
Yorką pirm Aido Choro 45 
metinio koncerto. Koncerte 
matėsi su daugeliu savo pa
žįstamų. Savo laiku ji, jos 
dukra, sūnus ir žentas dai
navo ir veikė Aido Chore.

Iš New Yorko ji buvo nu
vykus į Pennsylvanijos vals
tiją pas gimines. Vėliau bu
vo dar sugrįžus į New Yor
ką, kur svečiavosi pas pa
žįstamus, o pažįstamų ji tu
ri daug.

Zablackienė, dukra ir žen
tas gyvena Floridoje jau 
virš 10 metų. Sakė, kad sau
lėta valstija patinka. Jurgis 
Zablackas jau mirė 
kelis metus.

Susirinkimas
LLD 1-ios kuopos susirin-.~---------- .. .1 JUIaLF 1-1VS Kuopus SUCSH III-

Visa valdyba liko ta pati. Į]€įmas įvyks 12-tą dieną bir-

prieš

SERGA

davo savo šauniu balsu. Ži
noma, tikiu, kad'visam tam 
buvo rimtos priežastys.

Tėvų-motinų pagerbimo 
pobūvyje kalbėjausi su Al
binu Šmagoriumi. Nors jis 
atrodo labai gerai, bet sakė
si eisiąs ant operacijos. Kai 
šiuos žodžius skaitysite, jis 
jau veikiausia bus po ope
racijos. Ligoninėn jis išeis 
pirmadienį, o antrad i e n į 
bus padaryta operacija. O- 
peracija būsianti nepavo
jinga, bet pusėtinai skaudi. 
Mat, tenką išimti “thyroid” 
liauką, kuri neduodanti jam 
ramybės. Bent jau tokios 
išvados priėję jo gydytojai.

Linkime draugui Šmago- 
riui šią operaciją lengvai 
pergyventi ir greitai su- 
sveikti. Rep.

(Draugas Šmagorius ran-
Pasibaigus gi kalboms iriasi Wickersham ligoninė-

dainoms ir visiems esant 
kuo puikiausioje nuotaiko
je, mūsų klubietės visus 
mus pavaišino smarkia (dėl 
manęs per smarkia) kavu
te, “sandvičiais” ir pyra
gais.

žodžiu, visas parengimas 
man patiko.

je, 133 85th St. ir Lexing
ton Ave., 
kambarys 
Lankymo 
žinomos.)

Manhattane. Jo 
13-tame aukšte, 
valandos dar ne-

T i k delegatas pakeistas. , 
Vietoj Charlio Kundroto iš
rinktas Vytautas Uborevi- 
čius.

54 Skyrius yra grynai lie
tuviškas ir susirinkimai yra 
laikomi lietuvių kalba. Į vi
dujinius skyriaus reikalus 
unijos centras nesikiša—jei 
bent iškilus labai svarbiam 
dalykui. Pav., 54 Skyrius 
turi nutarimą jau nuo se
niai ir jo laikosi, tai yra, 
kad delegatas, išbuvęs dve
jus metus, negali kandida
tuoti tretiems metams—tu
ri užleisti pareigas kitam 
nariui; tik labai svarbiame 
atsitikime, jeigu skyriaus 
nariai vienbalsiai sutinka 
'duoti delegatui trečius me
tus. Taip atsitiko su Char- 
liu Kundrotu. Jam buvo 
leista būti delegatu ir tre
čius metus. Jam taip pati
ko delegatystė, kad jis ne- 
bepaisė demokratiškų sky
riaus tradicijų ir- bandė 
kandidatuoti ketvir tiems 
metams, bet skyriaus na
riai vienbalsiai jo kandida
tūrą atmetė su papeikimu.

Iš Amalgameitų 21-mos 
dvimetinės konvencijos, ku
ri buvo laikoma Atlantic 
City, N. J., gegužės pra
džioje, išdavė aiškų raportą 
buvę toj konvencijoj delega
tai Vincas Zaveckas ir Ch. 
Tarnas. Delegatas Ch. Kun
drotas raportavo apie lietu- Neck, 91 Steamboat Rd. 
vių dirbtuvių darbus.
reiškė, kad labai mažai yra ca';k™busL"išeis’lyriai 
darbų. Kur dar koks “kou-!
tas” randasi, tai nori, kad L 
už pigiau dirbtų. Ir bend
rai darbų visai mažai — ne 
tik pas lietuvius, o ir visoj 
siuvimo pramonėj. C. N.

želio, 7 vai. vakaro, Liberty 
Auditorijos patalpoje. Na
riai įsipareigokite dalyvau
ti ir pateikti savo pasiūly
mus suvažiavimui svarsty
ti. ši bus paskutinė proga 
tą padaryti, dėl to kiekvie
nas atlikime savo užduotį 
dabar. Valdyba

LLD 185 kp. mitingas
Mūsų kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, birželio 
11 d., Kultūriniame Cent
re, 110-06 Atlantic Avė. 
Tai bus svarbus susirinki
mas. Nariai malonėkite da
lyvauti. Be to, kurie dar 
nemokėjote už šiuos metus > 
duoklių, būtinai pasimokė-^ 
kite. Sekr.

Užsisakykite huse vietą
Kelionei į LDS apskrities 

pikniką (iš Brooklyno ir 
apylinkės į Great Neck’ą 
yra pasamdytas didelis ir 
gražus busas. Jo pripildy- 
dymas prisidės, pikniko sėk
mingumui. O tai bus ir visų 
kuopų naudai, nes pikniko 
rengėjų siekis yra pagelbė
ti kuopoms pasiųsti delega
tus į LDS Seimą.

Piknikas įvyks šį sekma
dieni, birželio 15 d. Great

Pa- Iš Brooklyino nuo Lituani-

Rep.

Žiaurus plėšikas 
pakliuvo bėdon

Ketvirtadienį po pietų 
telefonu gavome žinią nuo 
Leopold Nekvidavič i a u s, 
brooklyniečio, kad jis ran
dasi Greenpoint ligoninėj. 
Jis skundėsi, kad ilgai nesi
jaučia gerai, ir todėl pasi
davė ligoninėn tyrinėjimui.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Ekonominė krizė: 
kaip gili, kaip ilga ?

Tą svarbų šių dienų klausimą 
Hyman Luman, žinomas 
marksistas, šeštadienį, 

d., 8 vai. vakare. Vie- 
1251 h S t., prie Eddy ir 
gatvių. Pasinaudokime 

su šiuo taip

aiškins Dr.
Amerikos 
birželio 14 
ta: 924 E. 
Barrington
proga, susipažinkime 
visiems svarbiu (laušimu.

Nuoširdžiai visas ir visus kviečia: 
Laisvės Spaudos Komitetas.

*

CLEVELAND, OHIO

I LLD 22 kp. pusmetinis susirinki- 
I mas, su užkandžiais, įvyks birželio 
20 d., LDS Klubo salėje, 9305 St. 
Clair Ave., 7.30 v. v. Narius prašo
me dalyvauti, išgirsite raportą iš 
buvusio parengimo. Taipgi reikės 
išrinkti delegatus į LLD suvažiavi
mą, kuris įvyks liepos 6 d., Pitts- 
burghe. Komitetas. (62-64)

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susiririkimas įvyks 
birželio 13 d., 7:30 v. v., 1150 No. 
4th St. Nariai malonėkite dalyvau
ti, reikės tartis reikale išvažiavimo 
j pamarį, Avalon, N. J. Taipgi ir 
ateities veikimą. Valdyba. (62-63)

6 p.—Laisve (Liberty)—Antnad., birželio (June) 10 1958

SO. BOSTON, MASS.
Važiuojantiems j Massachusetts 

Apskričių pikniką sekmadienį, bir
želio 15 d. (Lawrence, Mass.), pra
nešame, kad busas su brocktoniš- 
kiais bus apie 12 v. dieną, prie 318 

Broadway, čia paims bostoniečius ir 
visi kartu važiuosime J pikniką.

(61-63)

Atsitarnavęs marinas Gal prisieis pasiduoti ope- 
Charles Eagle dirba pieno 
išvežiojimo darbą. Jis pini
gus iš “kostumerių” išrenka 
dienos laiku, kaip ir kiti 
pieniai. Kada jau buvo su- 
kolektavę apie $300 pinigų, 
netoli 169th St., 
10 valandą ryto, 
pribėgo žiaurios

Bronkse, 
prie jo 
išžiūros

racijai.
L. Nekvidavičius randasi 

Ward 2-A. Lankymo valan
dos trečiadieniais ir sekma
dieniais nuo 2 iki 4 vai. Li
goninė randasi ant Kings
land Ave., Brooklyne. Jis 
labai mylėtų, kad jį lankytų 
jo pažįstami, nes. žinote, kad

I o * ~~ 7 . ------ —-------*-------- >
. nori pasimatyti su draugais.
I Prie deskos klauskite L.
Nech worth.

Linkime 
pergyventi 
ir vėl kartu dalyvauti su vi
suomene.

NAUJAS IR GRAŽUS 
AMERIKOS LAIVAS

Į New Yorko prieplauką 
atplaukė naujas American 
Banner Lines laivas “Atlan
tic”. Tai 18,000 tonų talpos 
laivas, kuris gali greitai 
plaukti. Jis yra pirmasis 
Amerikos laivų kompanijų 
laivas taikomas tolimoms 
žmonių kelionėms.

1 vai.; nuo L’berty Audito- 
i rijos 1:30. Bušo bilietas 
1 (round trip) $1.60. Prasty 
; užsisakyti iš anksto Audito- < 
rijoj, taipgi pas Kalvaitį, 
Grabauisiką, šibe!k;enę, Če
pulį ir kitus LDS narius.

Mirė kompozitorė Maude 
Nuget, sulaukus 85 metų. 
Ji yra parašius daug dainų.

HELP WANTED MALE

Supertendent — Pora. G šeimų 
pirmos klasės namas. Keltuvas. 3*4 
kambarių ant pirmų lubų. Alga. 
Numbęr 6 Aliejiriis pečius. Brookly
ne. Paliudijimai. DI. 2-4132,

(61-62)

vyras ir įrėmęs revolverį į' ligonis, kol dar nesilpnas, 
pilvą suriko:

— This is stickup!
Buvęs mariųas sako, kad 

“argumentuoti” nebuvo ka
da, nes revolverio vamzdis 
įremtas į pilvą. Jis išsiėmė 
pinigus ir atidavė užpuoli
kui. Tas pradėjo juos kimš
ti į popierinį krepšį, ir nors 
laikė revolverį rankoje, bet 
negalėjo sekti Eagle.

Buvęs marinas pasinau
dojo proga ir skėlė smūgį 
užpuolikui. Iš priešo rankos 
revolveris išpuolė, bet už
puolikas leidosi su pinigais 
bėgti. Ch. Eagle vijosi. Pa
sitaikė policininkas ir plė
šikas buvo suimtas. Polici
jos stotyje jis pasisakė esąs 
Petro Cotantuono, 22 metų 
amžiaus.

6,990 baigia NYC 
Universitetą

New Yorko Unievrsitetą 
baigia 5,858 studentai. Jų 
tarpe aštuonį; baigs mokslą 
su garbės medaliais.

Nekvidavič i ui 
nesveikavimus

NESMAGI NAUJIENA
Marytė Misevičienė (Li- 

deikienė) gavo laišką iš 
Floridos nuo savo draugės 
Paukštienės. Tarp kitko, 
pranešama, kad yra susir
gęs ir randasi ligoninėje 
daugeliui šios apylinkės lie
tuvių pažįstamas ir atmena
mas A. Valilionis (Walley). 
Kaip žinia, jis gyvena Lau
derdale, Fla.

Linkime šiam geram 
draugui greitai ir pilnai su- 
gyti.

New Yorkas. — Mirė 
gompozitorius Leo. Kem
pinski; buvo 67 metų.

SENA LAIVŲ LINIJA
Dar 1646 metais tarpe 

New Yorko ir dabartinio 
New London, Conn., pradė
jo plaukioti laivai. Laivai 
plaukia nuo Battery Parko 
išilgai Long Island užlają. 
Pranešta, kad dabar šioje' 
linijoje plaukios nauji lai
vai.

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
87-86 Lefferts Blvd.

Richmond Hill, N. Y.
VI. 6-4000 — VI. 9-1245.

SIŲSKITE Į 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 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ
ŪSAM CORPORATION 

Krautuvė 104 W. 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.

T

John Krauss, Inc. 
117-09 Liberty A've. 

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MCSOS IR WURST WARE N

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*OG**OG*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172 f

426 Lafayette St.
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