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METAI 47-ti

KRISLAI
Geras sprendimas.
Matysime, kaip bus.
A. Gudaitis-Guzevičius.
Antkapis Pr. Balevičiui.

Rašo R. Mizara

Tenka pasidžiaugti Aukš
čiausiojo Teismo sprendi m tų 
paskelbtu birželio 16 d., dėl 
p as p ortu.

Ligi šiol Valstybės depart- 
men,tas atsisakė duoti paspor- 
tą tam, kuris buvo “nužiūrė- 

, tas” komunistu, “neištikimu,” M
^jprieš kurį koks nors niekda- 
lys-šnipas yra ką nors paple
pėjęs.

Valstybės departmentas sa
kė: neduosim pasportų ko
munistams, kadangi jie, išvy
kę i kitas šalis, “blogo darys 
Amerikai.”

Ir taip per eilę metu joks! 
pažangesnis asmuo negalėjo; 
išvykti į užsienį nei savo pro-1 
lesi jos, nei asmeniniais reika-Į 
lais.

Toks žymus ašmuo, kaip ar
tistas Paul Robesonas, nebuvo 
išleistas užsienin, nors dange- 
lio šalių žmonės jo prašė, jį Į 
kvietė atvykti į koncertus.

Dabar Aukščiausiasis Teis-j 
mas pareiškė, jog Mr. Dulles i 
elgėsi neteisėtai, sauvališkai: > 
neduodamas pažangi e s i e m s 
žmonėms pasportų, jis pažei-| 
dė JAV piliečių teises.

Tai kas dabar bus? Ar busi 
grąžintos teisės JAV pilie
čiams išvykti į kitas šalis?
* Kai kurie spėja, jog Vals
tybės departmentas kreipsis į 
Aukščiausiąjį Teismą, p r a - 
Šant, kad jis tą dalyką iš nau
jo persvarstytų. Jei taip da-j 
rys, tai praeis nemaža laiko, 
kol viskas pilnai išaiškės, o 
per tą laiką Mr. Dulles laiky
sis savo “senos politikos.”

Kiti sako, jog reakcininkai 
Kongrese dės pastangų nau
jam įstatymui pravesti, sutei
kiant galią Valstybės depart
mental daryti taip, kaip darė.

žinau daug žmonių, kurie 
norėtų tuojau gauti pasportus 
vykimui į užsienį, bet ar jie 
juos greit gaus?

Pagyvensime—pamatysime!

Gegužės 31 d. Vilniuje buvo 
iškilmingai apžymėta rašytojo 
įį\. Gudaičio - Guzevičiaus 50 
metu sukaktis.

A. Gudaitis-Guzevičius yra 
•vienas iš talentingiausių ir 
gausiausių jaunesniosios kar
tos Lietuvos rašytojų. Be to, 
jis ilgametis veikėjas, kovoto
jas už Lietuvos darbo žmonių 
reikalus, už lietuvių tautos 
laisvę. Jis ne'mažai yra ken- 
tėjęs smetoniškuose kalėji
muose.

1931 metais Maskvoje buvau 
pora kartų sutikęs šį talen
tingą ir veiklų lietuvių tautos 
sūnų, romano “Kalvio Ignoto 
teisybė” autorių.

Jis tuomet buvo jaunas, pil
nas energijos ir noro kurti.

1939 metais šis rašytojas bu
vo smetonininkų ištremtas iš 
Kauno į provinciją; tuomet jis 
rašė mūsų Laisvei svarbius 
straipsnius.

Nelemtos sąlygos, deja, ne
leido tuomet mums palaikyti 
su juo normalesnius ryšius.

Nors ir pavėluotai, laisviečių 
vardu linkiu gerbiamam rašy
tojui ir bičiuliui A. Gudaičiui- 
GąkzeviČiui: ilgiausių metų!

^Laidojant V. Žilinską, pra
važiavome pro Prano Balevi-

Tarybiniai vadai 
yra gyvi ir sveiki

Svarbus Aukščiaus* Teismo 
tarimas pasportų reikalais

Kinija džiaugiasi 
savo pasiekimais

Maskva. — Amerikoje 
spauda labai dažnai “pasi
genda” tai vieno, tai kito 
tarybinio vado. Anglijos at
stovybė buvo surengus 
banketą. Ten spaudos atsto
vai apspito Chruščiovą, 
klausinėdami, kur yra Sus
lovas, Bulganinas Šečpilo- 
vas, Malenkovas ir kiti.

Chruščiovas jiems gražiai 
atsakė. Šepilovas atvykęs į 
Maskva ir su savo žmona 
buvo pažiūrėti baleto.

Suslovas maudosi Juodo
sios jūros pakraštyje, ties 
Šoči. “Jeigu netikite, tai pa

Vengrijoje sušaudė 
Nagy ir Maleterį

Budapeštas. — Liaudies 
teismas nuteisė sušaudyti 
Imre Nagy, generolą Pal 
Maleterį, Miklos Gimęs ir J. 
Szilagy. Visi jie apkaltinti 
suruošime priešvalstybinio 
sukilimo 1956 metų rudenį.

Imre Nagy sukilimo išva
karėse įsigavo į Vengrijos 
premjero vietą, kaipo buvęs 
komunistas. Jis tuojau pa
reikalavo Tarybų armijos 
išeiti iš Budapešto. Tuo pa
sinaudojo fašistai ir tūks
tančius žmonių išžudė. 

TITO REIKALAUJA 
AMERIKOS LĖKTUVŲ
Washingtonas. — Jugo

slavijos atstovas Leo Mates 
tarėsi su Valstybės sekre
toriumi Dullesu. Jis reika
lavo, kad Amerika daugiau 
duotų Jugoslavijai karinių 
naujų' “jet” lėktuvų, taip
gi, kad pristatytų naujas 
lėktuvų dalis, kurios reika
lingos pakeitimui susidėvė
jusių. , Amerika anksčiau 
yra davusi Jugoslavijai pa
našių lėktuvų. Mates sakė, 
kad reikia skubiai lėktuvus 
siųsti į Jugoslaviją.

Maskva. — “Pravdos” ko
respondentas rašo iš Veng
rijos, kad tos šalies darbi
ninkai priima rezoliucijas ir 
užgiria nubaudimą 1956 m. 
sukilėlių.

Kopenhagenas. — TSRS 
atstovas išvyko į Maskvą.

čiaus kapą. Ant jo nėra jo
kio antkapio. Ir ten pat kilo 
mintis, kodėl gi mūsų meninin
kai negalėtų pravesti lengvu
čio vajaus už tai, kad būtų 
pastatytas ant Pr. Balevičiaus 
kapo nors nedidelis akmuo, 
su įrašu ?

Atrodo, tai yra galima!

Niujorkiečiai, su A. Bimba 
priešakyje, organizuojasi bir
želio 22 d. būti pas draugus 
Bekampius, Avalon, N. J., 
viešnagėje.

Atrodo, ten bus didelis ir 
spalvingas pobūvis.

Na, o daugelis kitų niujor
kiečių jau rimtai ruošiasi vyk
ti į didžiulį Laisvės pikniką, 
būsiantį liepos 4d. Brockton, 
Mass.

siimkite maudymosi aprė- 
dalus, nuvažiuokite ir pa
matykite”, sakė jiems 
Chruščiovas.

Malenkovas “gyvas, svei
kas, tvarko elektros jėgai
nės reikalus Ust-Kameno- 
gorske, Azijoje”, sakė jis.

Blogiau buvo su maršalu 
Bulganinu. Jis sunkiai sir
go. Jam padarė operaciją. 
Jis sveiksta Maskvos ligoni
nėje. “Patariu, nusipirkite 
po gėlių puokštę ir jį aplan
kykite”, sakė Chruščiovas. 
“Bet skubinkitės, nes už ke
lių dienų jis jau išeis iš li
goninės”.

Lenkijoje varžo 
jaunuolius

Varšuva. — Varšuvos 
miesto taryba nutarė suvar
žyti jaunuolius, idant pasto
jus kelią jų blogiems, poel
giams.

Uždrausta parduot svaigi
nančius gėrimus jaunuo
liams iki 18 metų ir rūkalus 
iki 19. Po 9 vai. vakare ne
galės pasilikti parkuose ir 
kitose viešose vietose jau- 

-nuollai žemiau 16 metų be 
tėvų, o'gatvėje ne ilgiau, 
kaip iki 10 vai. vakaro. 
Manoma, kad šie Varšuvos 
miesto tarybos potvarkiai 
bus įvesti visoje Lenkijoje.

NASSERIS ATMETĖ 
LEBANO KALTINIMUS

Kairas. — Prezidentas 
Nasseris atmetė Lebanono 
valdžios kaltinimus, būk 

! Lebane sukilimus kursto 
į Jungtinė Arabų Respublika. 
Jis pareiškė Jungtinių Vals
tijų atstovui R. A. Hare, 

Į kad Lebano žmonės sukilo 
j prieš dabartinę Chamouno 
valdžią, nes ta valdžia el
giasi prieš žmonių ir šalies 
gerovę. Nasseris sakė, kad 
Lebane bus ramu tik tada, 
kada Chamouno valdžia pa
sitrauks.

SENATAS PRIEŠ 
TAKSŲ NUMUšlMĄ

Washingtonas. — Sena
tas 65 balsais prieš 23 atme
tė pasiūlymą numušti tak
sus. Buvo pasiūlymas nu
mušti taksus mokėtojams 
$6,000,000,000. Bet Senato 
vadai susitarė su preziden
tu Eisen howeriu palaikyti 
dabartinius taksus, nes val
džia “turi daug išlaidų”.

ANACONDA KELIA 
VARIO KAINAS

New Yorkas. — Anacon
da Co. vario gaminimo kom
panija, pakėlė kainas po 
pusantro cento ant svaro. 
Kitos dvi didelės vario ga
minimo kompanijos dar nie
ko nesako, bet, matomai, ir 
jos pakels. Kad ir nedidelis 
pakėlimas ant svaro, jis bus 
nemažias, kol pasieks vario 
reikmenų pirkėjus.

Washingtonas. —• Jungti
nių Valstijų Aukščiausiasis 
Teismas 5 balsais prieš 4 
nutarė, kad Valstybės sek
retorius neturi teisės neiš
duoti piliečiams pasportų 
pasiremiant piliečių pri- 
klausimu kokioms nors or
ganizacijoms ar jų įsitiki
nimais. Kongresas nėra 
davęs Valstybės departmen
tal tokios teisės.

Aukščiausiasis Teismas 
svarstė artisto Rockwell 
Kent , moks 1 i n i n k ų Dr. 
Walter Biehl ir Weldon 
Bruce Dayton skundus, ku
ri ems Valstybės depart
mentas atsisakė išduoti pas
portus, nužiūrėdamas, kad 
jie būk priklausė komunis
tinėms organ iz a c i j o m s. 
Kaip žinia, Valstybės de
partmentas yra daugeliui 
piliečių atsisakęs duoti pas
portus, jų tarpe ir daininin
kui Paul Robeson.

Aukščiausiojo Teismo 
daugumos vardu teisėjas 
William O. Douglas padarė 
ilgą pareiškimą, paremtą 
citatomis, kuriame įrodė, 
kad Kongresas niekados ne
davė teisių Valstybės de-

Ragina Ameriką 
plačiau prekiauti

Londonas. — Tarybų Są
junga ragina Jungtines 
Valstijas panaikinti dirbti
nas kliūtis tarptautinėje 
prekyboje. Tuo reikalu 
TSRS premjeras Chruščio
vas psiuntė į Washingtoną 
laišką.

Anglijos valdžia ragina 
JAV nelaikyti požemyje 
$21,000,000,000 vertės auk
so, bet dalį jo teikti Euro
pos valstybėms pakėlimui jų 
tarptautinės prekybos, iš 
ko būtų naudos ir pačiai 
Amerikai. Anglijos aukso 
rezervai yra tik $3,000,000,- 
000, o Francūzijos — $500,- 
000,000.

DAR NESIMATO GALO 
ADAMS SKANDALUI
Washingtonas. — Spauda 

pilna Visokių pranešimui 
apie prezidento Eisenhowe- 
rio artimojo draugo Sher
man Adams ryšius su fabri
kantais ir piniginius, reika
lus.

Adams pašauktas aiškin
tis prieš Kongreso komite
tą. Demokratai suranda 
“dovanas” ir prezidentui, 

į Mat, ateinantį rudenį bus 
kongresiniai rinkimai, tai 
vieni antrus “prausia”.

Cincinnati. — Mirė Dr. J. 
Ransohoff, 78 metų am
žiaus. Buvo operacijų spe
cialistas.

San, Francisco, Calif. — 
Surado 3,000,000 senų de- 
šimtukų, dar 1893 m. ' ga
mintų. Jie bus išparduoti li
ti taci jos keliu.

partmentui atsisakyti iš
duoti paspoftus pasire
miant tų piliečių priklausy
mu kokioms nors organiza
cijoms ir turintiems tam 
tikrus įsitikinimus.

Tiesa, Aukščiau siasis 
Teismas nurodė, kad p'as- 
portų reikale yra neaišku
mų ir Kongreso pareiga 
bus tais klausimais įnešti 
pataisų. Bet Kongresas nė
ra davęs Valstybės sekreto
riui teisių, kad jis elgtųsi 
su piliečiais, kaip jam pa
tinka.

Valstybės departmentas 
atsisakė duoti p a s p o r t ą 
Robesonui tik todėl, kad 
dainininkas nesutiko atsa
kyti Į klausimą, ar jis kada 
nors priklausė Komunistų 
partioje, kas nieko bendro 
neturi' su pasportų reika
lais.

Šis Aukščiausiojo Teismo 
tarimas yra dar vienas ap
gynimas Amerikos žmonių 
teisių ir demokratinių lais
vių. Kaip žinia, Valstybės 
departmentas nestato tokių 
klausimų apie organizacinį 
priklausomingumą D e m o- 
kratų ir Republikonų par
tijų vadams.

“Mokykimės šokią iš 
TSRS šokėją”

Hollywood, Calif. —Ame
rikos žymūs šokėjai Marge 
ir Gowen Champion, pama
tę tarybinius Moisėjevo šo
kėjus, sako, - kad Amerikos 
šokiai “serga”. Gowen sako:

“Kodėl.- ir mes neturime 
ką nors panašaus.?... Moisė
jevo grupė, tai tikrai fan
tastiška. Aš nemanau, kad 
Amerika yra mačiusi ką 
nors panašaus... Ir tai di
džiausia gėda, kad mes ne
turtine ko nors panašaus 
susilyginimui su rusais. Mes 
galime pasimokyti to iš jų.”

KAPITALO ŠALYSE 
NEDARBAS AUGA

Paryžius. — Prancūzijo
je bedarbių skaičius paaugo. 
Į du mėnesius laiko apdrau- 

jdą imančių kiekis padidėjo 
8,000.

Žinoma, Europoje bedar
bių skaičius neprilygs prie 
Jungtinių Valstijų, kur yra 
5,000,000. Ita 1 i j o j e yra 
1,500,000 bedarbių, Vakarų 
Voki e t i j o j e — 1,108,000, 
Hollandijoje — 97,000, Bel
gijoje — 117,000 ir Anglijo
je — 415,000.

NAUJA BAISI 
KARO RAKETA

Van Nuys, Calif. — Inži
nierius F. Cain pagamino 
naują baisią karinę raketą 
“Lockheed X-7”, kuri yra 37 
pėdų ilgio. Ją galima iššau
ti į vieną šešioliktąją se
kundės dalį. Šiomis raketo
mis galima šaudyti nuo že
mės į lėktuvus ir iš lėktuvų 

'į taikiklius.

Pekinas. — Kinija su 
kiekviena diena daro milži
niško progreso. Gegužės mė
nesyje industriniai gami
niai 46 procenta’s viršijo to 
paties mėnesio 1957 m. ga
mybą.

Astkirose šakose, palygi
nus 1957 ir 1958 metu to 
paties mėnesio gamybą, tu
rime sekamą padidėjimą: 
bendrai visų industrinių ga
minių virš 40 procentų dau
giau, motorų ir trokų 10 
procentų, garvežių 100 pro
centų, anglies 42 proc. Įdė
liai į industrijos pakėlimą

Daną laivas jau 
atsipirko

Jakarta. — Kada sukilė
liai dar valdė Padargo prie
plauką, Sumatroje, tai danų 
laivas “Brėtagne” pralindo 
su ginklais į prieplauką, 
nors jis buvo indonezų laivų 
apšaudytas.

Kada jis plaukė iš prie
plaukos, tai indonezai jį su
ėmė ir iki dabar laikė. Da
bar laivo kapitonas pasimo
kė jo $180,000 pabaudos, ir 
indonezai laivą paliuosavo. 
Dar indonezų rankose yra 
graikų laivas “Mintric”, su
laikytas už tokį pat prasi
kaltimą.

“TAI KAPITALIZMO 
LIEKANA” — “PRAVDA”

Maskva. — Komunistų 
dienraštis “Pravda” savo 
redakciniame padarė ap
žvalgą, kaip daug darbo 
žmonija laimėjo per 40 me
tų komunistų vadovybėje. 
Tuo pat kartu nurodė, kad 
reikia dar kovoti prieš se
nas kapitalistinio pasaulio 
liekanas, kaip girtumą, ap
sileidimą, nešvarą ir kitas 
ydas. “Prie kapitalizmo 
žmonės poteriauja ‘nevok’, 
bet vagia, nes religija grie- 
kus atleidžia”, rašo laikraš
tis.

GRAIKIJA IR TURKIJA 
PIKTAI KALBASI

Atėnai. —'“Turkija daro 
provokacijas,” pareiškė 
Graikijos užsienio reikalų 
ministras Averovas. Jis sa
ko, kad Turkijos valdžia 
dirbtinai šuorganizavo 
250,000 studentų demonst
raciją, reikalaudama Kipro 
salos.

Averovas kaltina, kad 
Turkija traukia savo armi
ją prie Graikijos sienos. 
Abidvi jos yra NATO na
rės.

Washingtonas. — JAV ir 
Japonija pasirašė sutartį, 
pagal kurią Amerika statys 
Japonijoje atominės jėgos 
gaminimo laboratoriją.

Kairas. — Jung t i n ė j e 
Arabų Respublikoje radijas 
ir spauda nurodo, kad Ame
rika daro suįrutę Artimuo
siuose Rytuose.

yra paaugę 54 procentais.
Aštuoniolikoje provincijų 

į metus įstojo veiklon 520,j 
000 įvairių įmonių.

Bėgyj penkių mėnesių 
žemės įdirbimas siekia 
60,500,000 akrų plotą. Ry
žių pasėliai 6,500,000 akrų 
viršija 1957 metų plotus. 
15,000,000 akrų apsodinta 
medvilne, tai yra, 500,000 
akrų daugiau kaip buvo 
1957 m.

Vien šių metų gegužės 
mėnesyje 7,666,000 akrų že
mės apsausinta arba apdrė
kinta kanalų pagalba.

Ar bus Lebanonas 
antroji Korėja?

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Dulles pa
reiškė, kad Jungtinės Vals
tijos iškels savo marinus ir 
armijos dalinius Lebanone, 
jeigu tas bus reikalinga tos 
šalies “nepriklausomybei”.

Praneša, kad Lebanono 
valdžia, kuri neturi šalies 
žmonių pasitikėjimo, jau 
prašo, kad JAV, Anglija it* 
Francūzija iškeltų savo ar
mijų dalinius. Tas jau veda 
prie atviros užsienio inter- 
venc’jos Lebanone.

PREZIDENTAS TURĖJO 
DAUG AIŠKINTIS .

Washingtonas. — Spau
dos atstovų konferencijoje 
prezidentas Eisenhoweris 
turėjo daug pašvęsti laiko 
aiškinimuisi reikale Adams. 
Eisenhoweris Adamsą įver
tina, kaip labai gabų žmogų.

Reikale viršūnių konfe
rencijos jis sakė, kad būk 
jai kenkia “vėlesni TSRS 
žingsniai” ir “įvykiai Veng
rijoje”.

TSRS, KINIJA IR 
PASAULIO REIKALAI

I

Londonas. — Tarybų Są
jungos vyriausybė pašaukė 
savo ambasadorius į Mask
vą pasitarimams. Jie išvyko 
iš Anglijos, Francūzijos, 
Jungtinių Valstijų ir eilės 
kitu šalių.

Praneša, kad ir Kinijos 
valdžia pašaukė savo atsto
vus į Pekiną. Iš visų Azijos 
šalių Kinijos atstovai išvy
ko pasitarti, taipgi kaip iš 
kai kurių ir Europos šalių, 
jų tarpe TSRS.

NUSTEBO, KAD 
DRAUDŽIA OPIUMĄ 

GAMINTI
Kabulas. — šiauriniame 

Afganist a n e, Budakhšai’ 
srityje, 100,000 žmonių pra
gyvenimą darėsi augindami 
aguonas, iš kurių gamina
mas opiumas. Dabar, pagal 
Jungtinių Tautų nutarimą, 
yra draudžiama tą nuodą 
gaminti. Vietos gyventojai 
nustebo; kodėl tas negalima, 
kas buvo jų tėvams ir die
dukams galima.
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Karolis Didžiulis
1958 m. GEGUŽĖS 24 d. Vilniuje mirė Tarybų Lie

tuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Karolis Didžiu
lis, sulaukęs arti 64 metų amžiaus. Jo palaikai buvo pa
laidoti gegužės 27 d., dalyvaujant didžiulei liūdinčių 
žmonių miniai.

Karolio Didžiulio nueitas kelias —vargo ir kovos 
kelias. Dešimties metų sulaukęs, Karolis jau tarnavo pas 
buožes piemenėliu. Paaugęs, jis nuvyko Į Rygą ir ten bu
vo darbininku, 1913—1914 metais jis dalyvavo didžiulia
me Rygos uosto krovikų streike.

į Lietuvos Komunistų partiją velionis įstojo 1919 m. 
Jis veikė ir vyko ten, kur partija siuntė. Karolis Didžiu
lis, kaip ir kiti ištikimi darbo žmonių reikalų gynėjai, bu
vo persekiojamas, teisiamas, kalinamas. Iš viso jis iška
lėjo buržuaziniuose kalėjimuose apie devynerius metus.

Per pastaruosius 11 metų K. Didžiulis, kaip minėjo
me, ėjo Tarybų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninko pareigas ir buvo LKP CK. narys.

Kaip matome, iš piemenėlio K. Didžiulis, savo ryžtu, 
savo pasiaukojimu, savo darbais pasiekė aukščiausio 
valstybėje posto, už tai ir susilaukė didžiulės meilės ir 
pagarbos iš savo gimtosios šalies darbo žmonių. Jis bu
vo ne kartą apdovanotas aukštais ordinais ir pagarbos 
ženklais — apdovanotas už darbą savo tautai, savo liau
džiai.

Lydint K. Didžiulio palaikus į kapines, šešios tauti
niais drabužiais apsivilkusius lietuvaitės nešė ant pagal
vėliu velionio ordinus ir medalius.

Kapinėse, be kitų, sake kalbą ir Lietuvos ministrų 
pirmininkas M. Šumauskas, pabrėždamas:

“Palydėdami .šiandien Karolį Didžiulį, mes liūdime 
netekę nuoširdaus kovos draugo, artimo bičiulio, su ku
riuo praėjome ilgą bendro partinio darbo, kovos už par
tijos eilių vienybę kelią, bendrų kančių fašistiniuose ka
lėjimuose, karšto kūrybinio darbo kelią statant socializ
mą...“

KODĖL JIEMS TOS 
DIENOS BUVO BAISIOS?

Tai jau ir praėjo “birže
lio baisios dienos.“ Jas gan 
plačiai paminėjo Lietuvos 
priešai — klerikalai, men
ševikai ir smetonini n k a i. 
Rengė sueigas, rinko aukas, 
užpildė laikraščių skiltis 
šiurpulingomis pasakomis, 
sušilę gąsdino save ir savo 
pasekėjus komu n i s t i n i u 
baubu. Jiems tai puikiai 
apsimokėjo, nes, mat, dar 
vis randasi tokių silpnava
lių mūsų brolių, kurie duo
dasi apgaudinėjami ir klo
ja “Lietuvos • laisvinimo“ 
raketui dolerius.

Chicagos kunigų Draugas 
(birželio 14 d.) didžiavosi, 
kad jie šiemet atžymėjo ne 
tik 1941 metų birželio “bai
siąsias“ 13 ir 14 dienas, bet 
ir 1940 metu birželio 15-tą. 
Pastaroji buvusi dar baises
nė ir už anas dvi. Dalykas 
aiškus: tą birželio 15-tą 
Lietuvos darbo liaudis ga
lutinai ir ant visados nusi- 
sprendė apsieiti be ponų ir 
išnaudotojų — ant visados

Mr. Adams teisinasi
TUOJAU PO TO. Kai Eisenhoweris buvo pirmą 

kartą išrinktas prezidentu, jis. pasiskyrė savo artimiau
siu padėjėju buvusį New Hampshire valstijos guberna
torių Sherman Adams. Prezidentas pavadino Adamsą: 
“jis mano dešinioji ranka, jis mano štabo viršininkas.“

Taip, Mr. Adams per keletą metų ir buvo preziden
to “dešinioji ranka.“ Jis buvo prezidento padėjėjas 
tikra to žodžio prasme. Jis valdė Baltąjį Namą. Be Mr. 
Adamso žinios, sakysime, nieks prie prezidento nepriėjo. 
Jis sprendė daug politinių ir kitokių svarbių dalykų, su
sijusių su prezidentūra.

Mr. Adams. — apsukrus politikierius, apdairus re- 
publikonas.

Tačiau ir apsukriam ir apdairiam, jei jis bando, pa
naudoti savo poziciją asmeniniams reikalams reikalė
liams, kai kada tenka įkliūti. Taip atsitiko ir su misteriu 
Adamsu. I

IŠKILO AIKŠTĖN, kad Bostono milijonierius kapi
talistas Bernard Goldfine, kai jis turėjo kaž kokių nesu
sipratimų su valdine įstaiga (Federal Trade' Commis
sion), prašė Adamso įsikišimo ir užtarimo. Kapitalistas 
nenorėjo, žinoma, Adamso paslaugų nemokamai.

Sakoma, kadaise Goldfine užmokėjo $.1,642 už hote- 
lį (Bostone), kuriame Adamsai buvo apsistoję, sąskai
tą; kitą kartą (Plymouthe), Adamsams apsistojus kote
lyje, tas pats kapitalistas taipgi sumokėjo sąskaitą, sie
kusią šimtus dolerių.

Dar daugiau. Iškeltas dalykas, kad tas pats Bostono 
kapitalistas nupirko Adamsams didžiulį kilimą (rug), 
sumokėdamas už jį $2,400, taipgi nupirko ir brangų “kau
tą“ už $700.

Sakoma, yra dar ir daugiau dalykų, ligi šiol neiškeltų 
viešumon, kurie kvepia labai neskaniai.

•

DABAR Mr. ADAMS ir jo žmona aiškinasi, kad tai 
nieko baisaus, jei kapitalistas juos taip apdovanojo. 
Girdi, tai bičiulių bičiuliškas reikalas. Esą, mes duodame 
dovanų Goldfinui, o jis — mums.

Bet ne taip žiūri tie, kurie reikalus giliau žino. Jie 
sako: Mr. Adams ėmė iš kapitalisto kyšius ir jam už 
juos padėjo, jį* “užtarė.”

Žmonės sako: prezidentas Eisenhoweris kadaise ža
dėjo, jog kyšininkų savo kabinete netoleruos; jis, prezi
dentas, net sakė: Mano parinktieji pareigūnai bus tokie 
švarūs, kaip gončiaus dantis.

Dabar atrodo, kad pats vyriausias jo padėjėjas, 
“dešinioji ranka“, nėra jau toks švarus.

Kai kurie republikonai reikalauja, kad Mr. Adams 
kuo greičiausiai pasitrauktų iš tos vietos, nes jis susite
pęs. O damokratai džiaugiasi, nes jie žino, kad šie (“kal
ti” ar “nekalti”) kyšiai, kuriuos Mr. Adams pasiėmė, pa
tarnaus jiems, demokratams, kongresiniuose rinkimuo
se, kurie įvyks šį rudenį.

Atrodo, ryšium su visu tuo iškils ir daugiau skanda
lų, neskanių republikonams.

listiniu keliu į naują gyve
nimą. Per amžių amžius 
kunigai jai už tai nedova
nos ir kasmet ją prakeiks.

Juk ir šiemet tų trijų bir
želio dienų minėjimas pir
moje vietoje susidėjo iš 
keiksmų ir prasimanymų. 
Joks purvas nebuvo perpur- 
vinas D r a u g u i, Naujie
noms, Keleiviui, Vienybei ir 
Dirvai bei Darbininkui, ku
ris nebūtų buvęs mestas 
Lietuvai i veidą. Nebuvo 
peršlykštus jiems joks me
las ir prasimanymas, kurio 
jie nebūtų pasiuntę Tarybų 
Lietuvos adresu.

Štai kas labai svarbu: 
Kasmet vis aiškiau ir aiš
kiau “Lietuvos vaduotojai“ 
pasirodo hitlerinių galvažu
džių šalininkais ir pasekė
jais. Iš karto jie dar būda
vo žodį kitą paleidžia, kal
bėdami apie “baisiąsias bir
želio dienas,“ prieš hitleri
ninkų siautėjimą Lietuvoje. 
Tai buvo, žinoma, daroma 
dėl svieto akių, dėl to, kad
pasirodyti, jog jie nesimpa- tį tautinį gyvenimą! Atsi- 
tizuoja vokiškųjų Lietuvos minkime: Naujienos juk ra- 
okupantų žvėriškiems dar- še, kad naciai Lietuvoje 
bams Lietuvoje 1941-1944 
metų laikotarpyje. Bet šie
met jie jau visiškai numetė 
maską ir “pamiršo“ hitleri
ninkus nors švelnia u s i a i

Darbininki.) Sveikata -Klausimai ir 
j Atsakymai ’ ’IKlausimas:

Aš esu Amerikos pilietė, 
nes esu gimus Jungtinėse 
Valstijose, bet ketinu apsi
vesti su nepiliečiu ir gyven
ti savo vyro šalyje. Ar tai 

i reiškia, kad aš nebeteksiu

J. J. Kaškiaučius, M. D,
ir smetonininkams, nebuvo 
baisios Lietuvoje dienos, 
kai vokiečių lėktuvai iš oro 
pradėjo 'ant Lietuvos sėti 
mirti ir sunaikinimą, ne- 
baisios buvo Lietuvai die
nos, pavyzdžiui, kai Palan
goje vokiečių lėktuvai sker
dė vasaroti suvažiavusius 
Lietuvos va i k u čius. Bet 
jiems baisiai baisios buvo 
dienos, kai 1940 metų bir
želio 15 d. Lietuvos žmonės 
pasisakė už socializmą, o 
1941 metų birželio 13-14 
dd., pamatę, kad suruoštas 
yra su Hitleriu suokalbis 
nuversti Lietuvos valdžia,V z 
įvesti Lietuvoje hitlerizmą 
ir nušluoti lietuviu tauta 
nuo žemės paviršiaus, nors 
jau baisiai, baisiai pavėluo
tai Lietuvos valdžia suėmė 
numatytus ir nužiūrimus 
Hitlerio šalininkus ir išvežė 
šalies gilumon.

Tai tokia šiais laikais pa- 
s i d a r ė “baisiųjų birželio 
dienų“ minėjimo prasmė: 
pateisinti hitlerizmą, nu
plauti kruvinas rankas vo
kiškiems ir lietuviškiems 
budeliams, ant toliau tęsti 
fašistinę prieš Lietuvą kir- 
šinimo propagandą, ir tai 
savo nešvariai propagandai 
vilioti iŠ dar nepraregėju- tuma, 
siu Amerikos lietuvių dole- patį kvėpavimo procesą, 
rius.

Visa tai, suprantama, 
tiktai pakenkia normai iza- 
vimuisi santykių tarpe Lie
tuvos ir Jungtinių Valstijų. 
Visa tai prisideda prie ati
dėjimo tos dienos, kuomet 
Amerikos lietuviai, visų pa
žiūrų ir įsitikinimų, galės 
laisvai aplankyti savo gim
tinį kraštą ” ir savo akimis 
pamatyti naująjį, socialist!-' 
nį gyvenimą. |

ATSILEIST, 
SULIAUNĖT, PASILSĖT

Nuolatinis įtimpimas ir 
veiklumas, aišku, išsemia 
energiją ir pądaro apsunki- 
mą, atbukimą bei snudumą. 
Apsunkimą ir atbukimą 
dargi labiau padidina vidu
rių dujos, vidurių išpūti
mas. Vidurių maigymaš pa
dės atsiraugėt ir prašalint 
dujas ir padarys veiklesnį
protą.

Tačiau, jei nuovargis per
daug jau slegia, tai reikia 
bent kiek ir atsileist, su- 
liaunčt, pasilsėt. Kad ir 
neilgiau,’ nors 10-15 minu
čių pagulėti, gal net ir pri
migti — daug padeda at- 
atgauti budrumą ir gabu
mą veikti toliau. Tai irgi 
neblogas įprotis šitaip su- 
liaunėti laikotarpiais, net ir 
prisnusti, jei tik aplinkybės 
leidžia.

Suliaunėjimas yra savo 
rūšies menas. Eik kur ra- 
mion, nuošalion vieton, jei 
galima, atsigulk. Jei ne, 
tai bent atsisėsk, atsiremk 
rankom stalo, padėk galvą 
ant rankų ir užsimerk. Iš
vaikyk iš galvos visas skri- 
duliuojančias m intis ir 
vaizdus ir nugrimzk į tuš- 

, Tik kvėpuok ir sek

ir skaičiuot, be įtampos, 
kiek kartų įkvėpavai ir iš
kvėpavai. Bet suvaldyk bet 
kokį didesnį minčių antplū
dį. Toks suvaldomas ne- 
mintingumas, nors keletą 
minučių, labai atgaivina 
protą ir grąžina budrumą.

Complete relaxation—vi
siškas suliaunėjimas — lyg 
ir pat savęs hipnotizavimas 
—yra geras įprotis. Galima 
taip daryt po keletą minu
čių, kai jauties išsekęs, išsi
kvėpęs, aplūžęs.

Šitoks viso ko užsimirš!- * Amerikos pilietybės?
mas padės ir užmigti vaka- Atsakymas: 
re. Tai nelengvas menas, 
reikalingas griežto nusista
tymo ir nusiteikimo. Eida-i ... .. . ,
mas gulti, pamok ranka į ma nepilietį ir gyvendama 
bet kokį veiklumą. Nė kr-Į uzsienyJe‘ J10reda' 
tyn neįsileisk į kokią grau- i irįa _ pilietybę išlaikyti, 
žatį, rūpestį ar kokį nejau- Jūs turėsite griežtai prisi- 
kų atsiminimą. Duok pro- ■ laikyti tam tikrų taisyklių, 
tui pasilsėt, sukontroliuok,, Pavyzdžiui, jūs galite ne- 
suvaldyk minčių bereiks-1 tekti pilietybės, jeigu toje 
mius spiečius. Vien tik. šalyje dalyvausite valdiš- 
kvėpuok tingiai, snūdžiai inkuose rinkimuose arba su
skaičiuok, sekdamas paskui i dėsite tam kraštui priešai- 
kvėpavimo ir_ iškvėpayimo ką, arba patapsite jojo pi-

Ne, jūs nenustosite Amc- 
i rikos pilietybės, apsivesda-

procesą. Gulėk be jokio 
raumenų įtempimo, — lai 

j visi raumenys būva atsilei- 
Įdę, suliaunėję (relaxed).

Kvėpuoti kelis kartus gali 
ir giliai, pilnai, o paskiau— 
natūraliai, be įtempimo. 
Ant akių gali laikyt užsidė
jęs kokį juodą lopinėlį, kad 
būtų tamsu ir jokia šviesa 
nejaudintų akių, Tai irgi 
padeda užsimigdyti ir mie
goti ramiai.

Miegą dažniausia gadina 
viduriu burbuliavimas. Čja 
jau fiziškas fenomenas, ir 
tam prašalinti — turi pri
žiūrėti vidurius, kad jie bū
tų gei’ai išsituštinę vakare. 
Čia irgi padeda vidurių 
maigymaš ir glicerino žva
kutės — supozitorijos. Kai 
viduriai tušti, ramus bus 
miegas.

Antano Metelionio raštai
pirmo paskelbimo, kainuoja, todėl butų gražu,

! kad ruošiama spaudai An- kad tie, kurie finansiniai iš- 
Beje, kunigų Draugo kai- tano Metelionio raštų “Die- gali, prisidėtų su doleriuku-

mynas menševikų Naujie
nos (birž. 14 d.) redakci
niame “Birželio įvykiai“ nė 
vienu žodeliu nepaminėjo 
vokiečių okupacijos ir siau
tėjimo Lietuvoje. Vadina
si, Naujienoms toji okupa
cija ne tik reiškė lietuvių 
tautai tautinio gyvenimo li
kučius, ale pilną ir bujojan-

Kaip tik priešingai. •. Jie 
dabar jau atvirai teisina 
hitlerininkų siautėjimą. Pa
vyzdžiui; keliomis skiltimis 
išplūdęs Taiybų Lietuvą, 
kunigų Draugas sako:

1941-1944 m. Pabaltijo kraš
tai gyveno vokiečių okupaciją. 
Rusams sugrįžus, buvo iššluo
ta paskutiniai laisvojo tautinio 
gyvenimo likučiai ir įvesta pil
na komunizmo santvarka.

Be galo įdomus ir svarbus 
pareiškimas. Pagal jį, va
dinasi, vokiečiams siautė
jant Lietuvoje ir masiniai 
skerdžiant jos žmones, dar 
buvo palikti “tautinio gyve
nimo likučiai.“ Draugui ir 
visiems Lietuvos priešams, 
kurie
birželio dienas,“ 
reiškia, kad per tą ketverių 
metų laikotarpį hitlerinin
kai, padedant lietuviškiems 
budeliams, išskerdė Lietu- 
voje 350,000 žmonių—Lie
tuva gyveno “laisvą tautinį 
gyvenimą.” Tiktai tarybi
niai žmonės, tuos baisūnus 
iš Lietuvos išviję, išnaikino 
Lietuvoje “tautinio gyveni
mo likučius.“

Visiškai, vadinasi, mūsų 
klerikalams, menševikams' klerikalai, m e n š e vikai ir

minėjo “baisiąsias 
nieko ne-

su
kūrė naują lietuvį !

IR JIE NUDEGĖ 
PIRŠTUS

Senatoriaus Knowlando 
nepasisekimai Californijoje 
skaudžiai užgavo ir lietu
viškuosius reakcionier i u s. 
Taip mano Chicagos dien
raštis Vilnis. Ir štai kaip:

Sykiu su Knowlandu ir vi
sa republikoilų mašina kali- 
foriiijoj išvoliojo purvyną ir 
liteuviški politikieriai. Prieš 
dvi savaites Kalifornijos lie
tuviškų republikonų satelitai 
paskelbė “Drauge,” “Dirvo
je,” “Vienybėje” ir kituose 
laikraščiuose, kad Knovvlan-laikraščiuose, 
das yra jų lyderis ir kad jie 
dės didžiausias pastangas už
tikrinimui jo laimėjimo. ‘

Taip užsidegę buvo lietu
viški laisvinto jai, kurie i 
K n o \v 1 a ndą žiūrėjo, kaip į 
savo mesi j ošiu.

Pernai, k a d a Knowlandas 
buvo Chicago j ir jų “nepri
klausomybės , dienoje” kalbėjo 
tautos graborių susirinkime 
Marijos aukšt. mokyklospa-i 
talpose, “Draugas,” “Naujie
nos” jo vardą kėlė į padanges. 
Jis buvo didvyris.

Visi jie nudegė nagus prai- 
merių egzamine, demonstruo
dami politini žioplumą ir pa
sitikėjimą reakcijos jėgomis.

Bet tai jau nebe pirmas 
toks atsitikimas. Atsimin
kime, kaip skaudžiai mūsų

antrasis to- kitu aukų del knygos išlei- 
atsi- jdimo.

vai ir žmonės 
mas, gavome sekamą 
liepimą:
“Gerbiama Laisvės 
Administracija

štai prisiunčiu du
rius ir kaip bus gatavas A. į i^i k s 1 ą. 
Metelionio raštų “Apie Die-; 
vus ir žmones” antrasis to- i 
mas, malonėkite man pri
siųsti...

Viso gero Jums velijantis, 
Juozas Paznokaitis, 

Philadelphia, Pa.’’
Antras M. Simon, brookly- 

nietis, užsisakė 5 knygas ir 
aukojo $2.00.

Labai gražus dalykas! 
Tas suteikia vilties, jog vi
suomenė rems knygos įlei
dimą. Labai pageidaujama, 
kąfl ir kiti apšvietos mylėto
jai pasektų Juozą Pazno- 
kaitį ir M. Simoną ir be ati
dėliojimų užsisakytų Mete
lionio raštų knygą.

Antrasis Metelionio raštų 
knygos “Apie dievus ir 
žmones“ tomas bus virš 300 
puslapių. Kaina $2.00.

Knygos leisime tik tiek, 
kiek iš anksto gausime už
sakymų. Todėl labai svarbu 
užsisakyti tuojau. *Prenu- 
meratorių vardai bus kny
goje išspausdinti. Užsipre
numeruodami knygą, rūpin
kitės aiškiai' paduoti savo 
vardą ir pavardę. Asmenys, 
kurių vardai tilps knygoje, 
skaitysis knygos išleidėjais.

Oficialiai Laisvė išleis 
antrąjį tomą Metelionio 
raštu. Autorius savo raštus v
dovanojo Laisvei ir dar fi
nansiniai padės jų išleidi
mui. Tačiau išleidimas to
kios stambios knygos daug

liete.
‘ Joks Amerikos pilietis ne- . 
nustoja pilietybės apsives- 
damas su nepiliečiu. Bet 
kas liečia gyvenimą, užsie
nyje, yra skirtumas tarpe 
Amerikoje gimusio piliečio 
ir įsipilietinusio sveturgi# 
mio. Amerikoje gimęs pi
lietis pasilieka piliečiu, ne
paisant, kaip ilgai jis gy
ventų užsienyje. Tuo tarpu 
sveturgimis pilietis nustoja 
pilietybės, jeigu jis išgyve
na penkerius metus užsie
nyje, arba trejus metus to
je šalyje, kurioje jis yra gi
męs arba pirmiau buvęs pi
liečiu. C. C.

ŠYPSENOS
NEBEPASITIKI

Vienas biznierius apsive
dė su savo sekretore ir tuo- 
jau kilo klausimas naujos 
sekretorės.

• ‘Žinote, mano brangioji,“ 
sako jis savo žmonai, “man 
reikės naujos sekretorės.“

“Aš irgi apie tai galvo
jau,“ atsako žmonelė, “ta-

Norėtume surinkti 1,500 bai tiks mano tėvelio bi\I '__________ x.....______ : i___  ”: prenumeratų minimai kny- 
! gai. Prašome visuomenės 

dole-1 padėti Laisvei atsiekti šį

lio sūnus Jurgis.“
Vyras susiraukė, bet neiš

drįso žmonai prieštarauti.

Laisvės Administracija

Iš laiškų redakcijai
Gerb. Redakcija!
Visos Ylakių apylinkės! 

žmonių vardu dėkojame 
Julei Verner, gyvenančiai 
25062 Highland Road, Cle
veland 21, Ohio, už prisiųs
tą taip brangią dovaną — 
kraujo spaudimo aparatą ir 
reiškiame lietuvišką padė
ką jai, jos šeimai ir jos 
vienminči a m s pažįsta- 
miems.

Prašome Gerb. Redakciją 
atspausdintii Jūsų leidžia-, 
mame laikraštyje Ylakių 
apylinkės ligoninės perso
nalo ir Ylakių apylinkės 
žmonių padėką už prisiųstą 
dovaną. Už ką būsime dė- 
kingi,

S. Pranas Jnrkšus.

PIRMUTINIS Į DANGŲ!
“Mama,“ sakė sūnūs mo- 

| tinai, “Jurgis visiškai ne- 
' moka plaukioti, nes motina 
jo iš tolo neprileidžia prie 
vandens.“

“Geras iš jo vaikas,“ at
sako motina.

“Taip,“ atsako sūnus, 
“jis pirmutinis pateks į 
dangų, kai tik įkris į van
deni.“

SU TOMIS KOJOMIS...
Gražuolė savo draugui su 

pasididžiavimu:
“Ne vienas vyras yra 

klūpojęs prie mano kojųl’L
“Kojų gydytojai, ar nėr 

pastebėjo draugė.
I I

Wiashingtonas. — Angli
jos premjeras Macmillanas 
pasitenkinęs pasitarimais 
su Eisenhoweriu.

smetonininkai buvo įsimylė
ję į McCarthy. Jie jį irgi valstybių prieplaukų, 
buvo paskelbę “Lietuvos iš
laisvintoju.”

Petras:
— Žinai, Jonai, gavau už 

važiuotę tikietą.
Jonas:

— Tai ką, ar raudoną 
šviesą pravažiavai?
Petras:

— Ne, ne, žioplas polici
ninkas pasitaikė. Jis sake, 
kad pergreitai važiavau.
Jonas:

— O po kiek mylių 
valandą važiavai?
Petras:

—.Na gi tik po 60. 
dyklės sakė, kad valia 
žinoti po 30 mylių, 
Jonas:

— Na, o sveikas važiavai 
po 60 mylių, laužei važiuo- 
tės įstatymus. • 
Petras:

— Visai ne, aš važiavau 
su savo žmona, tai po 30 
mylių kiekvienam ir yra uik

LAIVAS KAINAVO 
$25,000,000

Į New Yorko prieplauką 
atplaukė Grace Line naujas 
“Santa Rosa“ laivas. Jo 
pastatymas kainavo $25,- 
000,000, Tai yra 20,000 
tonų įtalpos grąžus 300 ke
liauninkų laivas. Jis kur
suos tarpe Jungtinių Vals
tijų ir Karibėjaus jūros 

130 m. į valandą.

per

Ro- 
va-
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JAV mokslininkai 
ir jų algos

Mes dažnai girdime, kad 
Amerikoje yra stoka profe
sorių ir mokytojų. Prie
žastis — mokslo neįvertini
mas. Štai, kiek jie gauna, 
proporcionaliai, algos.

Profesoriai virš $8,000 i 
metus, jų pagalbininkai — 
nuo $5,600 iki $6,400, in
struktoriai—nuo $4,000 iki 
$4,600.

Kai kurių universitetų pro
fesoriai gauna daug dau
giau. Harvardo Universi
tete gauna iki $20,000, 
Yale iki $18,000 ir Johns 
Hopkins iki $17,000.

Bet vis tai mažos algos, 
palyginus su bolių žaidėjais 
ar kt. sportininkais.

Kaip seni yra 
pašto ženklai

Pašto ženklai dar nese
ni. Buvo laikai, kada žmo
gus mintį galėjo perduoti 
tik žodžiu. Turtingesniųjų 
laiškus nešiodavo specialūs 
pasiuntiniai.

1650 m. Prancūzijoje gi
mė mintis paruošti valdiš
kus apvyn jojimus. Siuntė
jas turėdavo valdžiai sumo
kėti skirtą kainą, savo laiš
ką ar kokį mažą daiktelį 
įvyniodavo ir taip dalyką 
pristatydavo adresatui.

1830 m. anglų mokytojas 
Rowland Hill pasiūlė val
džiai, kad ji pagamintų 
valdiškus ženklus: siuntė
jas, nusipirkęs tuos ženk
lus, pridėtų prie siunčiamo 
dalyko, o valdžia jį prista
tytų.
Bet pirmuosius pašto ženk
lus. Anglijoje pagamino tik 
i#5o metais.

tu . t'?1 ", l .aiJ

Brazilijoje pašto ženkle
lius pradėjo gaminti 1843 
metais, o Jungtinėse Vals
tijose tiktai 1847 m.

Pirmiau jie buvo ant pa
prasto popieriaus juostos.

1857 metais Anglijoje, o 
1857 metais Jungtinėse 
Valstijose pradėjo vieną 
nuo kito “atidalinti” skylu
tėmis, kad geriau atplėšus, 
o vėliau Įtaisė ir klijus, ku
riuos pašlapinus prilipdo- 
me pašto ženklą.

Taigi, kaip matome, paš
to ženkleliai yra dar tik 
virš šimto metų amžiaus.

Kaip tirštai žmonės 
gyvena

Tikras žmonių skaičius 
nėra žinomas. Dalykas toks, 
kad yra šalių, kurios kas 
penkeri metai padaro gy
ventojų surašinėjimą, Jung
tinėse Valstijose tai daro
ma kas dešimt metų. Bet 
yra šalių, kur niekad nebu
vo gyventojų surašinėjimo; 
ten tik prileidžiamai gyven
tojų skaičių sprendžia. To
kio gyventojų surašinėjimo 
seniau nebuvo ir Kinijoje, 
Tik ateinančiais metais bus 
pirmas gyventojų surašinė
jimas.

Brazilijoje ir eilėje kitų 
Pietinės Amerikos respubli
kų dar yra atsilikusių žmo
nių, kurie gyvena miškuose, 
ir jų skaičiaus niekas neži
no. Tokių gyventojų yra 
Naujojoje Gvinėjoje ir kt.

Jungtinės Tautos prilei
džia, kad dabar pasaulyje 
yra apie 2 bilijonus 400 mi
lijonų žmonių. Jeigu jie bū
tų lygiai paskirstyti, tai 
a^t kiekvienosa ketvirtai
nės mylios būtų po 46 žmo
nes.

Bet žmonės gyvena nely- 

~gin~pasiskirštymif. & Vienur 
yra didelis susikimšimas, o 
kitur jų labai mažai. New 
Yorko mieste ant 315 ket
virtainių mylių gyvena virš 
8,000,000 žmonių. Tas pats 
su kitais miestais.

. Žmonių gyvena tirštai 
ten, kur yra pakankamai 
vandens, tinkamas oras, ge
ra žemė, fabrikai, dirbtuvės 
ir t.t. Jungtinių Valstijų 80 
procentų gyventojų yra ry
tinėse valstijose. Tirštai 
apgyventi Ramiojo vande
nyno pakraščiai, o viduri
nėse valstijose gyventojų 
nedaug.

1950 metais Rhode Islan
do valstijoje ant 1,214 ket
virtainių mylių gyveno 800 
tūkstančiu žmonių, o Idaho 
valstijoje ant 83,557 ketv. 
mylių tik 600,000 žmonių.

Pasaulyje rasime dar 
skirtingesnį žmonių pasi
skirstymą. Šiaurės plotai, 
Sachara ir daugelis kitų že
mės plotų, kur gyventi ne
patogu, labai retai apgy
ventos.

Varpų istorija
Dabar skamba ir gaudžia 

varpai ir varpeliai. Bet jie 
turėjo savo ir pradžią.

Prieš tūkstančius metų 
graikai ir romėnai neturė
jo varpų, bet tam tikrose 
apeigose signalus paduoda
vo triūbų ir gongų garsais. 
Gongai, tai daiktai, į ku
riuos mušant, išduoda gar
są. Dabar prie orkestru yra 
apvalūs metaliniai gongai.

Manoma, kad pirmieji 
varpai atsirado Kinijoje. 
Nuo mongolų juos persiėmė 
europiečiai.

Rusijoje varpai turi seną 
istoriją. Prieš tūkstantį 
metų jų pagalba šaukdavo 
piliečius į susirin kimus, 
“večes.”

Senovėje, kada priešai ar
tinosi prie miesto, arba 
mieste ištikdavo gaisras, ar 
gyventojai užsikrėtė kokio 
maro liga, t a i mušdavo į 

varpus, duodami ženklą, 
kad “jau ne viskas tvarko
je.” Prieš 300 metų, kada 
pietų Europoje buvo išsi
platinus čumos liga, tai var
pai gaudė dieną ir naktį.

1572 metais, Šv. Baltra
miejaus naktį, Prancūzijoje 
katalikų vadai varpų gau
dimo pagalba davė ženklą 
piauti netikinčius žmones.

Didžiausias pa s a u 1 y j e 
varpas — tai “Caras var
pas” Kremliuje. Jį paga
mino rusų specialistai 1733 
metais. Jis sveria 128 to
nas. Jo viduje tiek erdvės, 
kaip koplyčioje.

Mūsų gadynėje yra viso
kių varpų ir varpelių: prie 
durų, krautuvių patarnau
tojai varpelių pagalba pasi
šaukia talkos, varpų garsai 
šaukia jūrininkus į jų vie
tas ant karo laivų, varpai 
šaukia mokinius į klasę, 
varpų garsu virėjai prane
ša, kad pietūs gatavi; var
pai bažnyčių ir laivų bokš
tuose; varpelius pritaiso net 
karvėms po kaklu, kad būtų 
girdimos, kur jos randasi, 
ir t.t.

200 MYLIŲ LEDYNAS
Australiečiai Antarktiko- 

je surado šliaužiantį ledyną 
200 mylių ilgio. Jis šliau
žia linkui • Indijos vandeny
no.

APIE DRUSKĄ
Druskos yra tiek daug, 

kad jeigu visi vandenynai 
išdžiūtų, tai,iš jos būtų ga
lima pastatyti aplinkui visą 
žemės kamuolį, ekvatoriaus 
juostoje, 24,900 mylių ilgio, 
180 mylių aukščio ir mylios 
storio sieną.

Kiekviename galione jūri
nio vandens yra ketvirtis 
svaro druskos.

Paryžius. — Premjeras 
de Gaulle įsakė generolams 
paleisti jų “Juntą”, arba 
jis juos pavarys iš vietų.

Vakacijų-atostogy vietos ir 
kaip jomis pasinaudoti

Liepos ir rugpjūčio mėne
siai — tai darbo žmonių va- 
kacijų laikas. Seniau vaka- 
cijas turėdavo tik turtin
gesni. Bet dabar pasilsėti 
gauna ir darbo žmonės. Or
ganizuoti darbininkai gau
na ne mažiau dviejų savai
čių apmokamas vakacijas, o 
daugelyje įmonių ir ilges
nes. ■

Lietuviai daugumoje at
vyko Amerikon prieš Pir
mąjį pasaulinį karą. Tokių 
vaikai jau užaugę, kitų ir 
anūkai. Nemažai tėvų vyks
ta atostogoms su savo sū
numis, dukromis, žentais. 
Žinoma, šiemet sunkiau bus 
su vakacijomis, nes šalyje 
siautėja nedarbas. Virš 51 
milijonų darbininkų neturi 
darbo, tai jų ir “vakacijos” 
nuolatinės.

Biznis ir atostogos
Pas mus viešpatauja biz

nis. Žiemą garsina šiltas 
valstijas, kaip “tinkamą 
vietą vakacijoms,” jas labai 
garsina.

Žinoma, pas mus garsini
mas labai madoje. Garsina 
valgį, paskui nuo galvos 
skausmo visokias tabletes, 
vidurių išvalymo vaistus, 
na, ir vėl valgį.

Todėl ir su vakacijų gar
sinimais reikia apsižiūrėti. 
Garsinimai gražiai skam- 

•; ba, paveikslai tikrai žavė- 
janti, bet praktikoje būna 
visko.

Aš perdaug vakacijų ne
turėjau, bet šiek tiek jų tu
rėjau. Buvau Floridoje ir 
“šaltoje” Kanadoje. Pasi
taikė visko, bet, baigęs va
kacijas, geriausiai jaučiau
si sugrįžęs namie.

Kartą Maine valstijoje 
pasirinkome labai gražią 
vietą. Namukai gražūs, ant 
kalno, pamiškėje, pakalnėje 
didelis ir gražus ežeras. Jo 

krašte daug valčių, galima 
jas nusisamdyti ir pažuvau
ti, galima ir šiaip pasiirs
tyti. Namukas įrengtas: 
minkšta lova, televizijos im
tuvas, įspaudei 25 centus ir 
stebi, kaip namie. Virtuvė
lė įrengta maistui pasi- 
minti ir tt. Yra ir valgykla, 
kur gali pasirinkti įvairaus 
maisto.

Atvykome pavakarėje. Na, 
ir netrukus nuėjome gulti. 
Oh, tu dieve, kad “pakvipo” 
iš miško! Užsidarėme lan
gus ir sulaukėme ryto. Ta
da paaiškėjo, kad namukų 
savininkai miške turi išvie
čių duobes, o kada vėjas iš 
ten papučia ,tai vi§as 60 na
mų kaimas dvokid. Tuojau 
pasikinkiau “juodberį-for- 
dą” ir kad dūmiau, tai tik 
už šimto mylių apsistojau. 
Žinoma, tokių įvykių buvo 
nedaug.

Arba pasišamdėme namu
ką netoli Washing tono. 
Gražus jis, gražus ir pušy
nas. “Na, tai gerai pasil
sėsime,” sako mano žmona. 
Bet vos susigabenome laga
minus, kaip — “Bum!.. 
Bum!.., jau baubia už pu
šų. Nagi pasirodė, kad 
Philadelphijos-Washingtono 
geležinkelio linija tik už 
tankių pušų. Ir taip visą 
naktelę ratai tratėjo, preki
niai traukiniai sunkiai vel
kami pukšėjo ir elektriniai 
trauktuvai baubė.

“Pamatyk šiaurę”
Vietinis New Yorko dien

raštis pataria važiuoti au
tomobiliu ir įdeda žemėlapį. 
Iš New Yorko į Albany, 
Montrealį (Kanadoj), pas
kui prie St. Lawrence upės 
iki Cape Gaspe, iš ten prie 
St. Lawrence užlajos į Nau
jąją Škotiją, o iš ten — per 
N ew Brunswick, Maine, 
Atlanto vandenyno pakraš
čiu, per Massachusetts ir 

ConnecttcTTt valstijas atgal 
į New Yorką. Kelionė apie 
4,000 mylių, beveik “visas 
laikas .prie vandenų ir ke
liai geri,” sako garsinimas.

Tiesa, galima daug po pa
matyti. Garsina istorines ir 
gamtines vietas. Montrea- 
lis nepasiduoda. Jo biznie
riai garsina viską, net ir 
Notre Dame katedrą.

Maine valstija garsina 
didelius savo plotus Atlanto 
pakraštyje, kur šimtai my
lių yra patogiam žvejojimu# 
ir poilsiui. New Hamp
shire valstija nepasiduoda. 
Ji — sena kolonija, daug 
istorinių vietų, gražūs miš-■: 
kai ir įspūdingi Baltieji 
kalnai (White Mountains). 
Sako, kad į metus laiko va
sarotojai ten palieka iki 
$200,000,000.

Massachusetts valstija 
negi pasiduos. Ji — viena 
iš seniausių, ten juk pribu
vo pilgrimai. Senosios isto
rinės vietos. Bostono apy
linkėje (Concord ir Lexing
ton) Amerikos revoliucio
nieriai pirmiausiai sudavė 
smūgių britams.

Massachusetts su savo 
garsiuoju Cape Cod Bay ir 
kitais pajūriais sutraukia 
daug turistų.

Connecticut ir New Jer
sey valstijos yra perdaug 
arti New Yorko. Iš toliau 
turistus traukia New Yor
ko aukštieji mūrai, o New 
Yorko gyventojams nėra 
noro taip arti vakacijas 
leisti.

Bet New Jersey nenori . 
pasiduoti. Jos bizni e r i a i ’ 
garsina, kad valstijoje yra. 
8 0 0 ežerų, 2,000 mylių 
upių, upėse milijonai ska-. 
niausiu žuvų. Na, žinoma, • 
niekas nepralenks šios vals-. 
tijos Atlantic City maudy
nių. r

Pietai, vakarai ir 
centrinės valstijos

Florida yra garsi vakaci
jomis žiemos laiku, nes ten. 
šilta, malonu ir gerai pa
silsėti. Bet ji nenori nusi-..

(T*sa 4-tam pusi.)

PAVASARINIAI POSĖDŽIAI ŽENEVOJE
Rašo Justas Paleckis

TSRS Auk6č. Tarybos Prezidiumo 
pirmininko pavaduotojas, Tarpparla
mentinės Sąjungos Tarybos narys.

Kai važiuoji per Šveicari
ją, tai atrodo, kad žengi il
gais konvencijų, visokiausių 

.aktų ir paktų, susitarimų 
ir derybų, įvykusių prieš 
karus, po karų ir tarp ka
rų, puslapiais. Bernas ir 
Bazelis, Lozana ir Lokarno, 
Montre ir Lugano — šių ir 
daugelio kitų Šveicarijos 
miešti] vardais pavadinti 
įvairūs tarptautiniai pasi
tarimai ir susitarimai. Bu
vo laikas, kai jie mirgėjo 
^saulinės spaudos pusla
piuose ir su mažesniu ir di
desniu svarumu įėjo tarp
tautinių santykių istorijon.

Tarp daugelio pasitarimų 
ir konferencijų, įvy k u s i ų 
Šveicarijoje, yra dvi, kurios 
tapo reikšmingais pusla
piais socialistinio judėjimo 
ir darbininkų klasės kovos 
už taiką istorijoje. Tai Ci- 
mervaldo ir Kintalio konfe
rencijos, įvykusios pirmojo 
pasauliInio karo įkarštyje, 
1915 ir 1916 metais.
Ten, kur Lelinas darbavosi

Su dideliu susidomėjimu 
mes, tarybinių deputatų 
grupė, važiavome iš Berno 
j Cimervaldą ir Kintalį, su
sijaudinę apžiūrin ėjome 
tuos kalnų kaimelius. Čia 
Leninas su nenui 1 s t a m a 
energija telkė socialistinių 
partijų kairiuosius elemen
tus y (Cimervaldo kairioji) 
kojoje prieš imperialistinį 
karą ir demaskavo opčrtu- 
nistįinę politiką dešiniųjų

socialistu, išdavusiu darbi- •■7 v
ninku klasės interesus bur
žuazijai.

Šviesioje Kintalio viešbu
čio terasoje, iš kurios atsi
veria reginys į kalnų viršū
nę, mes sklaidome svečių 
įrašymo knygą. Po data — 
1916 metai, balandžio 25 
diena — ilgas sąrašas. Tai 
Kintalyje įvykusios Il-sios 
CimerValdo (Kintalio) kon
ferencijos dalyvių pavar
dės. Tarp jų V. Lenino pa
vardė.

Daugybė pasikeitimų įvy
ko daugiau kaip per 40 me
tų, įvairiais keliais nuėjo 
šių konferencijų dalyviai, 
atstovą vusieji įvairioms 
srovėms socialistiniame ju
dėjime. Tačiau istorijos 
įvykiai akivaizdžiai įrodė 
Lenino pozicijų tvirtumą ir 
teisingumą kovojant už tai
ką tų kelių, kuriuos jis nu
rodė darbininkų klasei.

Pirmoji svarbi sutartis
Mes vykome j Ženevą. Ke

lias ėjo per Niono miestą, 
esantį ant Ženevos ežero 
kranto. Pirmas dalykas, 
kurį čia sužinojome, buvo 
tas, kad vasarą Nionas 
švęs savo 2000-sias metines, 
o antras—kad 1937 metais 
čia vyko konferencija ir bu
vo pasirašytas susitarimas 
dėl kolektyvinių priemonių 
kovai prieš piratiškus fa
šistinių valstybių povande
ninių laivų veiksmus Vi
duržemio jūroje italų-vokie- 

>čių intervencijos Ispanijoje 
metu.

Devynių v a 1 s t y bių, jų 

tarpe Tarybų Sąjungos, 
Anglijos ir Prancūzijos, pa
sirašytas Niono susitarimas 
įrodė, jog galima praktiš
kai įgyvendinti kolektyvinio 
saugumo idėjas. Priemo
nės, panaudotos šio susita
rimo pagrindu, privertė fa
šistines valstybes beveik vi
siškai nutraukti piratiškus 
prekybinių laivų užpuoli
mus. Niono susita rimas 
buvo šviesus spindulys liūd
nai pagarsėjusioje nesikiši
mo į Ispanijos, reikalus po
litikoje, kuri tik skatino 
plėšikiškus fašistinių vals
tybių veiksmus ir padėjo 
pasmaugti teisėtą liaudies 
valdžia, v

Iš liūdnos istorijos
Štai ir Ženeva — miestas, 

kuris per pastaruosius de- 
šimetmečius aplenkė visus 
kitus pasaulio miestus tarp
tautinių susitikimų skai
čiumi. Kaip pačių puikiau
sių Ženevos laikų atmini
mas, o taip pat kaip žlugu
sių vilčių atminimas, kyla 
pastatas buvusios Nacijų 
Sąj ungos (Tautų Lygos), 
kuri taip negarbingai užge
so griaudžiant an t r a j a m 
pasauliniam karui. Šis pa
statas, vienas iš didžiausių 
Europoje, dabar vadinamas 
Nacijų rūmais. Jame yra 
eilė SNO (Jungtinių Tap
tų) europinių įstaigų. Čia 
vyksta ne tik šių įstaigų 
sesijos, bet ir įvairios tarp
tautinės konferencijos.

Kaip žymiausias įvykis 
tarptautiniuose santykiuose 
po antrojo pasaulinio karo, 

čia dažnai minimas Tarybų 
Sąjungos, Jungtinių Vals
tijų, Anglijos ir Prancūzi
jos vyriausybių vadovų Pa
sitarimas. Su šiuo pasita
rimu surištas “Ženevos 
dvasios” gimimas, kuris tu
rėjo pakeisti tokias pikta 
lemiančias sąvokas kaip 
“šaltasis karas,” “politika 
ant karo slenksčio,” “geleži
nė uždanga” ir kitas pana
šias. Ir tai, kad visi palai
kė pasiūlymą sušaukti nau
ją aukščiausio lygio pasita
rimą, rodo nenugalimą tau
tų siekimą atgaivinti “Že
nevos dvasią,” siekimą, kad 
karai būtų visiems laikams 
atiduoti istorijos archyvui 
kaip liekana žmonijos jau
nystės, pereinančios į la
biau subrendusį amžių.

Pavėluotas pavasaris
Pavasaris Ženevoje bu ve 

vėlyvas, kai kovo pabaigoje 
ten suvažiavo 42 šalių par
lamentinių grupių delegaci
jos dalyvauti pavasariniuo
se Tarpparlamentinės Są
jungos organų posėdžiuose 
Dailiai apkarpyti platanai 
kurie vasarą savo žaliomis 
kepurėmis taip puošia Že
nevos ežero krantinę ir 
miesto aikštes, buvo dar vi
sai nuogi ir priminė milži
niškų skėčių skeletus. Ža
liavo tik žolė sodų ir parkų 
vejose. Ženeviečiai skundė
si gamtos kaprizais, saky
dami, kad paprastai tokiu 
laiku medžiai jau žaliuoja, 
o šiais metais visai neseniai 
net snigę . . .

“Metropolio” viešbutyje, 
kur dažniausiai apsistoja 
tarybiniai delegatai, mes 
sutikome daug savo šalies 

žmonių. Tai buvo tarptau
tinės jūrinės teisės, moterų 
teisių išplėtimo (tarp kitko, 
pačioje Šveicarijoje mote
rys vis dar neturi rinkimi
nių teisių!) ir kai kurių ki
tų konferencijų dalyviai. 
Ženevos viešbučiuose buvo 
taip pat daug turistų, at
vykusių į tarptautinę auto
mobilių parodą.

Ginčai komisijose
Komisijų posėdžiuose bu

vo svarstoma eilė klausimų, 
pateiktų paskui Tarpparla
mentinės Sąjungos Tary
bai, kad ji įtrauktų kai ku
riuos iš jų į būsimos 47 kon
ferencijos darbotvarkę.

Ir šį kartą aštriausios 
diskusijos vyko apsiginkla
vimo sumažinimo komisijo- 
‘e (TSRS atstovas K. Gubi- 
tas). Buvo svar stomas 
klausimas “Taikos sustipri
nimas,” susidėjęs iš dviejų 
ialių: a) Atominio ginklo 
ir branduolinių bandymų 
oroblema; b) Galimumas 
sukurti tarptautines polici
nes jėgas.
Gyvos diskusijos vyko dėl 

branduolinio ginklo ir jo 
bandymų uždraudimo prob
lemos. Šį . klausimą iškėlė 
tarybinė grupė, pateikusi 
atitinkamą memorandumą 
ir rezoliucijos projektą.

Jaudinančią kalbą dėl bū
tinumo kuo greičiau už
draust branduolinį ginklą 
ir jo bandymus, pasakė Ja
ponijos atstovė ponia Kato. 
Ji priminė, kad japonų tau
ta jau pergyveno baisią 
tragediją ir patyrė milži
niškus nuostolius nuo ato
minių bombų. Ji pareiškė 
viltį, kad nei vienai tautai 

pasaulyje neteks patirti tų 
baisumų. Japonijos parla
mentas vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją dėl branduolinių 
bandymų ginklo uždraudi
mo. 46-je Tarpparlamenti
nės Sąjungos konferencijo
je Londone Japonijos grupė 
pateikė rezoliucijos projek
tą šiuo klausimu, bet ta re^ 
zoliucija nebuvo priimta. 
Todėl Japonijos grupė svei
kino Vykdomojo komiteto 
nutarimą pateikti apsvars
tyti komisijai šį klausimą, 
kaip svarbiausią problemą 
taikos stiprinime.

Tarybinis delegatas K. 
Gubinas pareiškė, kad atė
jo laikas paklausyti pasau
linės visuomeninės nuomo
nės balso, kuo greičiausiai 
nutraukti atominio ir van
denilinio ginklo bandymus 
ir tuo pačiu likviduoti pavo
jų, kurį sukelia žmonijai 
atominė radiacija.

Lenkijos atstovas J. Ven
de nurodė tą grėsmę, kurią 
sukelia remilitarizavi m a s, 
vykdomas Vakarų Vokieti
joje ir jos armijos apgink
lavimas atominiu ginklu. 
Jis priminė Rapackio planą 
— sukurti beatominę zoną 
Centrinėje Europoje.

Profesorius Karlo Šmid- 
tas iš Vakarų Vokietijos 
kalbėjo, kad būtina imtis 
skubių priemonių' nusigink
lavimo ir atominio ginklo 
uždraudimo klausimais, nes 
šaltasis karas gali peraugti 
į karštą . . .

Diskusijose dalyvavo taip 
pat R. Sandleras (Švedija), 
E. Molnaras (Vengrija), de 
Laserda (Brazilija), M. 
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Raimonas - Loranas (Pran
cūzija), T. Bimisas (Angli
ja), F. Kozovskis (Bulgari
ja), T. Baderas (Izraelis), 
J. Berakas (Čekoslovakija), 
A. Andersenas (Danija) ir 
kiti.

Bendroji rezoliucija
Tarybinės ir Anglijos de

legacijų pateiktų projektų 
pagrindu buvo sudaryta 
nauja rezoliucija. Joje pa
brėžiamas didelis tautų Su
sirūpinimas tebevykdomais 
branduolinio ginklo bandy-, 
mais, įvairių šalių parla
mentų ir Tarpparlamenti-, 
nės Sąjungos atsakomybė, 
dėl ateities. Rezoliucijoje 
parlamentai raginami reko-. 
menduoti vyriausybėms im
tis priemonių, kad toliau 
būtų tęsiamos derybos dėl 
nusiginklavimo, kad arti
miausiu metu būtų pasiek
tas susitarimas nutraukti 
branduolinio ginklo bandy
mus įvedus tarptautinę 
kontrolę.

Dėl antrosios klausimo 
dalies — dėl galimumo su
kurti vadinamas tarptau
tines policines jėgas — vy
ko trumpa, bet aštri disku
sija. Šio klausimo svarsty
mo priešininkai nurodinėjo, 
kad pavojinga kurti tokias : 

'ginkluotas jėgas apeinant 
esamą tvarką, pagal kurią 
tos jėgos kuriamos SNO 
Saugumo Tarybos nutari
mu. Tokių projektų svars
tymas tik atitraukia dėme
sį nuo svarbiausios nusi
ginklavimo ir branduolinio 
ginklo uždraudimo proble- 

5-tame puslapyje



EUGENIJA TAUTKAITE

Takais takeliais į didį kelią
(Tąsa)

Porą valandų numigusios miške, vėl 
leidomės Į kelionę ir vakaro atvykome 
pas Joną Taurinską. Čia mūsų laukė, 
nes šią naktį turėjo įvykti komjaunimo 
susirinkimas. Zonę palikau klėtyje mie-

* goti, o pati, sykiu su Jonu Taurinsku 
išėjau i Tirkšlius—į komjaunimo kuope
lės susirinkimą. Susirinkimas vyko miš
ke. Mūsų laimei, naktis buvo rami, sau
sa. Kalbėjomės visą naktį ir aptarėme 
daug klausimų. Svarbiausia tema buvo 
lauko darbininkų jaunimo sunki būklė, 
jų organizavimas, lauko darbininkų 
profsąjungų ir jaunimo sekcijų prie 
profsąjungos sudarymas, kultūros, švie
timo darbas jaunimo tarpe. Čia pat bu
vo priimti du nauji komjaunuoliai.

Iš Tirkšlių vėl aplankiau Mažeikius. 
Ten dar buvo blogai dirbama jaunimo 
tarpe. Parajonio komiteto pirmininkas - 
pareiškė turįs pakankamai rūpesčių ir 
be jaunimo, nesą laiko juo užsiimti. Čia 
teko gerokai pasiginčyti ir net susipykti.

Grįžusi i Šiaulius, radau laišką, ku
riuo mane kvietė namo. Labai susirūpi
nau, nes Karolis neseniai buvo persirgęs 
sunkią ligą. “Gal vėl susirgo, ar šiaip 
kas negero atsitiko?”—galvojau.

KAUNO OPOZICIJA
Namie viską radau tvarkoj. Mane 

kvietė į Komjaunimo Centro Biuro po
sėdį.

Pasirodo, Kaune atsirado opozicija 
prieš Komjaunimo Centro Biurą, šitai 
padėčiai apsvarstyti ir buvo šaukiamas 
skubus Komjaunimo Centro Biuro posė
dis. Posėdyje paaiškėjo, kad atsirado as
menų, kurie visai nenorėjo pripažinti 
vadovaujančio komjaunimo organo, o 
partija, jų nuomone, turinti tik paremti 
jų visai savarankišką judėjimą. Į posėdį 
buvo pakviestas opozicionierių atstovas: 
reikėjo išaiškinti jiems, kad jie pakenks 
darbininkų jaunimui. Jų atstovas į po
sėdį nesiteikė ateiti—girdi, tegu Centro 
Biuras ateinąs pas juos.

Komjaunimo Centro Biuras priėmė 
nutarimą išaiškinti komjaunimo masei, 
kokia žalinga yra tokia opozicija, kuri 
pasiryžo skaldyti darbininkų jaunimo 
judėjimą ir tuo pačiu suteiks pagalbą 
mūsų priešams. Tame posėdyje buvo 
apsvarstytas vieno komjaunimo Centro 
Biuro nario—Boriso—elgesys. Borisas, 
gerai nesusipažinęs su Lietuvos pogrin-

* džio sąlygomis, ėmė perdaug diktatoriš
kai elgtis su raikomų nariais ir atskirais 
komjaunuoliais. Tai sukėlė didžiausią 
pasipiktinimą ir pritarimą opozicijai.

Po Komjaunimo Centro Biuro posėdžio 
CB atstovas Juozas Greifenbergeris su
šaukė kai kuriuos opozicionierius ir iš
aiškino sektantinį jų nukrypimą. Tai

* buvo daugiausia moksleiviai. Įsipainio
ję tarp jų keli darbininkai tame posėdy
je pripažino savo klaidas ir pasitraukė

■ nuo opozicijos. Keletas opozicijos narių 
buvo visai pašalinti iš komjaunimo eilių.

Tame CB posėdyje Juozas Greifenber- 
gčris papaskojo apie komjaunimo orga- 

. nizacijos veiklą Suvalkijos rajone. Jis 

.. gerokai iškritikavo Suvalkijos rajono 
komjaunimo komiteto darbą ir nurodė 

i; nemaža klausimų, kuriuos atvykę kom- 
’ jaunimo atstovai nušviesdavo neteisin- 

gai, perdaug gerai. Juozas, nuvykęs ten, 
1 pamątė, kad padėtis yra visai kita, ir la- 
’ bai smarkiai iškritikavo pagyrūnus.

Aš papasakojau apie komjaunimo or- 
I ganizacijų darbą Šiaulių ir Panevėžio ra

jonuose. Dar daug reikėjo dirbti, norint 
tinkamai sutvarkyti tuos abu rajonus, 
nors kai kuriose srityse jau buvo pasiek
ta ir gerų rezultatų.

Taip pasibaigė 1920-ieji metai.
Naujųjų dvidešimt pirmųjų metų su

tikti susirinkome pas Juozą Greifenber- 
gerį naujame bute, tarp Gardino ir Ne
muno kranto gatvių. Tas butas buvo 
patogus tuo, kad paradinės durys išėjo į 
Nemuno kranto gatvę, o pro virtuvę ga
lėdavai patekti į Gardino gatvę. Butas 
turėjo tris kambarius ir virtuvę. Ten 
buvome parsigabenę ir opalografą', — 
spausdinome atsišaukimus K. Libknech- 
to ir R. Luksemburg minėjimui, kuris 
turėjo įvykti 1921 m. sausio 15 d.

Natijujij metų sutikimui išsivirėme 
kakavos, aš atnešiau bulkučių su aguo
nom, Karolis kitokiu užkandžiu, Juozas 
konjako buteliuką. Buvo labai jauku. 
Aš papasakojau, kaip sutikau 1920-uo- 
sius metus Smolenske drauge su Kapsu
ku, savo seserimi Elena, Boguckiu,

Knorinu ir kitais draugais. Karolis Po
žėla atsiminė, kad 1917 metų išvakarėse 
buvo Dorpate, labai linksmoj studentų 
revoliucionierių draugijoj, kad visi kėlė 
tostus už revųoliuciją, turėsiančią įvykti 
1917 metais. Šiltai prisiminė jis drau
gus ir rusų studentų draugiją, kurios 
pirmininku kurį laiką buvo. Jam šita 
draugija už gerą darbą yra dovanojusi 
sidabrinį laikrodį, su kuriuo jis niekad 
nesiskirdavo ir kurį labai brangino.

DOTNUVOS IR ŠIAULIŲ 
KOMJAUNUOLIAI

1921 metais Dotnuvos žemės ūkio tech
nikume susikūrė komjaunimo kuopelė. 
Ją organizavo Matas Mickis ir Povilas 
Šklėrius, kurie tada ten mokėsi. Aš nu
tariau nuvykti pas juos. Tai buvo žie
mą.

Dotnuvoje p ra vedėme komj a u n i m o 
kuopelės susirinkimą. Nors sąlygos buvo* 
nepaprastai sunkios (tai ne vasarą, kai 
bet kur galima susitikti), bet susirinkti 
būtinai reikėjo.

Išėjome visa kuopelė į vieškeli, lyg 
draugai lydėtų mane į stotį. Bevaikšti- 
nčdami vieškeliu, % išrinkome kuopelės 
pirmininką, sekretorių, pasikalbėjome 
apie jų darbą, tolesnius uždavinius ir 1.1. 
Gerokai sušalę, skubėdavome į stotį pa
sišildyti, paskui išėję vėl tęsėme susirin
kimą.

Susitarėme, kad literatūrą jiems atveš 
iš Šiaulių, susitkti nuspręsta stotyje.

Vėliau komjaunuoliai kartais tokiu 
pat būdu pravesdavo susirinkimus be 
manęs. Man teko dar keletą kartų būti 
Dotnuvos žemės ūkio technikume. Žino
ma, mano atvykimas visada sukeldavo 
įtarimų, nes svetimas žmogus retai čia 
pasirodydavo, o ypač merginos. Kartą 
pastebėjau, kad į mane labai žiūri vienas 
lyg matytas vyriškis. Atsiminiau, jog 
jis buvo kadaise Petrograde, ir apsime
čiau jo nematanti. Man išavžiavus, jis 
klausė Mielų, kas aš tokia. Mickis drą
siai atsakė, jog aš jo sužadėtinė. Tas 
stebėjosi, kad “sužadėtinė” labai panaši 
į vieną bolševikę, kurią jis pažinojęs dar 
Petrograde. Jis atnešė vienos Petrogra
do lietuvių moksleivių gegužinės grupi
nę nuotrauką, kur ir aš buvau, ir stebė
josi, kad toji mergina labai panaši į ma
ne. Mickis, žinoma, neigė panašumą, bet 
aiškiai matė, kad anas buvo teisingai pa
stebėjęs. Teko man liautis važinė jus pas 
savo “sužadėtinį” ir pasimatyti su juo 
tiktai Kaune. Į Dotnuvą važinėti nega
lėjau dar ir dėl to, kad komunistinių la
pelių ir “Tiesos” platinimu pirmiausia 
būdavo įtariamas Mickis, pas kurį jau 
antrąkart darė kratą. Bet jis buvo la
bai drąsus ir atsargus, jo negalėjo pa
čiupti nei platinant, nei dalinant drau
gams atsišaukimus. (1923 m. M. Mickį 
ir P. Šklėrių areštavo, nuvežė į Rokiškį 
ir įsijungė į Rokiškio-Zarasų komunistų 
bylą. Pasodino juos į Panevėžio kalėji
mą.)

(Bus daugiau)

Atombombą 
giliai detonavo

Virš Nevados smėlių,
Okeano salų

Paeiliui atombombas sprogdino . . .
O nūnai kuo giliau
Kasė tunelį jau: 

Atombombą giliai nudangino.
Cementavo kariai
Urvą tą sandariai, 

Gelžbetoniu užmūrijo landą:
Atombombą tuomet
Detonavo, kad net

Giliai uolai sugurino sprandą . . .
Seismografai visur

Ir čionai ir svetur 
Registravo drebėjimą žemės:

Kai ten sprogo giliai,
Mūs’ karų kumeliai 

Atombombiškų pamokų semias’...
Ir pareiškė smailai
Tie karų eržilai:

Šimtą metų gelmėj grės pavojai!
Tad matai gan gerai: , 

' Bombų dulkių garai 
Šimtą metų tą grėsmę nešioja!

Jonas Kaškaitis
1957. IX. 28
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Vakacijy vietos ir 
kaip jomis naudotis

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
leisti ir vasarą. Šilumos vi
sur yra, bet niekur kitur 
Jungtinėse Valstijose nėra 
tiek žuvų, kiek Floridos pa
kraščiuose. Jų ten yra apie 
1,000 rūšių. Gi vasaros lai- z v
ku ir viešbučiai tušti ir pi
gūs.

New Mexico garsina indė
nus, kurie tebešoka, taip, 
kaip šokdavo prieš 400 me
tų. Virginia ir Pennsylvania 
turi daug istorinių vietų, 
kur prieš šimtą metų įvyko 
sprendžiami mūšiai tarpe 
šiauriečių ir pietiečių, kaip 
Gettysburg ir kitos.

Centrinės valstijos giria
si geru oru, siūlo susipa
žinti su žemės ūkiu. Gar
sina istorines vietas ir gam
tinius stebuklus, kaip Colo
rado valstijoje Grand Ca
nyon.

Montana ir Wyoming 
valstijos daugiausia giriasi 
Yellowstone Nacional i n i u 
parku, kuris yra vienas iš 
didžiausių šalyje. Sako, 
kad kiekvieneriais metais jį 
aplanko iki 80,000,000 žmo
nių.
Arčiau namų, tai geriau

New Yorko valstija yra 
49,576 ketvirtainių mylių 
plotas su 15,000,000 gyven
tojų. Tur t i n g a valstija. 
New Yorko miestas yra jos 
pietrytiniame kampe, todėl 
visa valstija guli į šiaurva
karius, apart Ilgosios salos 
(Long Island).

Daugiausia vakacininku 
nori pamatyti Niagara 
krioklį. Žinoma, tai gam
tos tvarinys, kuris, pagal 
žemės tyrinėtojų išvadas,

yra apig 50,000 mėtų senu
mo, atseit, aštuonis kartus 
senesnis už biblišką “Ado
mą ir Ievą.”

Bet poilsiui ir pasigėrėji
mui yra daug geresnių vie
tų, negu bizniškai apstaty
tas Niagar'a krioklys.

New Yorko valstijoje yra 
keli tūkstančiai ežerų. Di
džiausi iš jų, tai Champ
lain, George, Oneida, Cayu
ga ir kiti, nekalbant apie 
Ontario, prie kurio tik da
lies valstija prieina.

New Yorko valstija paga
mina daug javų, vaisių, uo
gų, pieno, žuvų, mėsos ir ki
tokio maisto. Todėl su 
maistu ir vakacijose nėra 
keblumo.

Netoli New Yorko į šiau
rę prasideda Bear ir Cats
kill kalnai. Kiekvieneriais 
metais šimtai tūkstančių 
žmonių ten praleidžia vaka
ci j as.

Bet įspūdingiausia vieta 
vakacijoms, tai Adirondack 
kalnai. Jie užima 12,500 
ketvirtainių mylių plotą, — 
tai daugiau, kaip visa Bel
gija. Stebėtina gamtos vie
ta. Tūkstančiai ežerų, daug 
upių, apie 400 rūšių žuvų, o 
ir aukšti dideli kalnai. Mar
cy kalnas turi 5,345 pėdas, 
Gray—4,900 ir White Face 
— 4,870 pėdų. ' Mažesni 
apaugę gražiomis pušimis.

Champlain ežeras yra 125 
mylių ilgio. Jis prasideda 
pietrytinėje Adi r o n d a c k 
kalnų srityje iiv tęsiasi į 
šiaurę, pasie k d a m a s net 
Kanadą. Tiesa, ežeras siau
ras, vietomis panašus į upę.

Ežerų ir kalnų srityse 
yra daug vietų vasaroto
jams, ir jų kainos darbinin
kams daugiau prieinamos. 
Uogų prisirpimo laiku ir

BOSTONO
APYLINKĖ

pačiam galimą ka 1 rfū'-cF£ ef 6"AIDED REIKALAI
pakankamai pasirinkti švie
žių ir skanių. Vietomis ša
lia kelio yra net užrašai: 
“Pasirinkite uogų!”

Mano supr’atimu, kad ge
rai vakacijas praleisi išvyk
damas toliau, pamaydamas 
plačiau šalį, susitikdamas 
su draugais ir draugėmis. 
Bet neturint to tikslo, lai
ko ar ištekliaus, tai pato
giausiai vakaci j as leisti ar
čiausia savo gyvenvietės.

Prieš kelierius metus aš 
su savo drauge išvykome į 
šiaurrytinę kelionę. Perva
žiavome Connecticut, Mas
sachusetts, Maine, New 
Hampshire, Vermont, dalį 
Kanados, ir kada sugrįžome 
į namus, dar turėjome tris 
dienas. Tai tos paskutinės 
dienos ir buvo geriausia po
ilsio vakaci j a. V. Sūnus

Washingtonas. — Pasku
tiniai keli Aukščiausio Teis
mo nutarimai sudaro pavo
jų Amerikos darbo unijoms. 
Taip mano unijų vadai. •

Vienu savo nutarimu teis
mas pripažino vietiniams 
t-eismams uždėti organizuo
tiems darbininkams už taip 
vadinamą nesilaikymą įsta- 
t y m ų didesnes bausmes, 
net negu parodo Taft-Hart- 
ley įstatymas. Kitu nutari
mu -teismas užgyrė žemes
nio teismo nuosprendį, kad 
United Automobile Work
ers unija turi sumokėti 
$10,000 vienam nariui, ku
rie laike streiko skebavo ir 
unijos pikietas privertė jį 
pasitraukti iš darbo. Aiš
ku, kad toks patvarkymas 
apsaugo skebus.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudid.

Perskaičiau d. S. Yonišj 
kiečio raštą Laisvėj ir , 
nyje, L.L.D. reikaluose, ir 
aš narėčiau štai ką pasaky-, 
ti mūsų draugams delega
tams, kurie darys sprendi
mus draugijos ateities gy
vavimo.

Nežinau, kas yra veikia
ma kitose kp. bet mūsų L.L. i 
D. 145 kp. tai dalykai priva
lėtų ir turėtu būti taisomi. 
Kada kp. susirinkime pake
liamas klausimas apie kny
gų ir šviesos leidimą, tai 
mūs kp. seni nariai užsispy
rusiai reikalauja, kad Švie
sos leidimas būtų sulaiky
tas, nes, esą, per daug išlai
dų ir nieko gero nesą skai
tyti. Kada paklausi, kas ne
gero ir kas taisytina, o pa
taisyti viską ir visuomet 
yra galima, tai toks narys 
atsako, kad jis Šviesos ne
gauna ir neskaito, ir žino
ma, jis ar ji nežino, kas yra 
tenai rašoma. O tai tau... ir 
ir tokie pasakymai randa 
pritarėjų.

Mano ypatiška nuomonė, 
kad knygų ir Šviesos leidi> 
mas palikti kaip buvo ilki 
šiolei. Mes, mūsų delegatai, 
vyksta į suvažiavimą, kad 
draugiją stiprinus, būdavo- 
jus, o ne silpninus iš vi
daus, sulaikant leidimą kny
gų ir žurnalo Šviesos. Drg. 
Yoniškietis teisingai pasa
ko, kad mes turim užtekti
nai, kurie griauna mūsų 
draugiją, padėdami ant vi
sokių listų. Mūsų užduotis 
ir pareiga: taisyti.

L.L.D. 145 kp. Narys
Los Angeles, Calif

LIEPOS (JULY)

Įvyks Tradicinis Lietuvių Sąskrydis

LAISVES PIKNIKAS
Bus Dvi Dienas, Penktadienį ir Sekmadienį

Į kurį suvažiuos ne tik iš Bostono apylinkės, bet ir iš tolimesnių miestų, nes 
tą savaitę visoje šalyje fabrikai nedirba, žmonės turi laiko plačiau pasivaži
nėti ir tąja proga daugelis norės dalyvauti šiame spaudos piknike.

Piknikas bus laikomas gražiajame pušyne:

LIET. TAUTIŠKO NAMO PARKE
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Dovanos prie .įžangos bilieto perkant iŠ anksto. Pasinaudokite dovanų pro
ga, įsigykite bilietą iš anksto. .Įžanga tik 50c. Paskirta 10 piniginių dovanų.

Puiki Menine Programa:

Montello Trio
Rožė Stripinis

Alb. Potsus ir Wm. Yuodeikis

Vyrų Grupė
Vadoavujant Alb. Potsus

Broliai Saukai
Benny ir Edward

Smuiko ir Akordiono duetas

Namie Gaminti Valgiai
Širdį Gaivinanti Gėrimai

Art Mason’s Orchestra Šokiams
Penktadienį prasidės 11 valandą ryto ir tęsis iki 11 vakaro. Muzika nuo 
3:30 p. m. Programa prasidės 5:30 p. m. Sekmadienį prasidės 1 p, m.

’ Muzika nuo 5:30 p. m.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
STATOMOS 

PLAUKIOJANČIOS 
LAIVŲ REMONTO 

DIRBTUVĖS
Klaipėda. — Nuo laivų re

monto įmonės stapelių ^jau 
nebe pirmus metus nelei
džiamos į vandenį didžiules 
baržos. Įmonės kolektyvas 
didžiuojasi savo pastatytais 
vidutiniais žvejybiniais tra
leriais. Du iš jų laivų re
montininkai perdirbo į 
mokslinius - tyriąmuosius, 
laivus. Dabar šie laivai sėk
mingai plaukioja Barenco ir 
Juodojoje jūrose, atlikdami 
mokslinius tyrinėjimus pa
gal geofizinių metų progra
mą.

Šiuo metu įmonėje stato
mos dvi didelės plaukiojan
čios laivų remonto dirbtu
vės Estijos ir Karelų ATSR 
žvejybinėms ' organizaci
joms. Kiekvienoje tokioje 
dirbtuvėje vienu metu galės 
dirbti 40 laivų remonto spe
cialistų. Plaukio j a n č i o s 
dirbt, aprūpinamos pajė
giais keliamaisiais kranaB. 
Jose įrengiami kalvių, šalt
kalvių, medžio apdirbimo ir 
kiti cechai. Šios dirbtuvės 
galės atlikti gana sudėtin
gus laivų ^remonto darbus.

KAIMO DVIRATININKŲ 
VARŽYBOS

Ramygala. — Čia dvi die
nas vyko rajoninės dvirati
ninkų varžybos, kuriose da
lyvavo daugiau kaip 50 mo
kyklų ir kolūkių sportinin
kų.

Varžybų nugalėtojams 
įteikti garbės raštai.

JAV IR KANADOS 
PREKYBOS REIKALAI
Ottawa. — Ateityje Ka

nada pirks daug mažiau, nes 
Amerikos prekybos sąlygos 
jai davė $1,000,000,OOOOį de
ficito. Kanada daugiau/ves 
biznį su Anglija ir kitoaiis 
šalimis, sakė D. Fleming, fi
nansų ministras.



BALTIMORE, MI)
Iš mūsų veikimo

Mūsų mieste taip, kaip ir 
visose kolonijose, nugalėjus 
susidariusius sunkumus, 
veikimas eina gera vaga.

Buvo dirbta, gaminta ir 
įvykdyta m ū s ų “Laisvės, 
metinis piknikas birž. 1 d. 
Apskaičiavus, pelno liko 100 
dol., kurie pasiųsta laikraš
čiui. Aukos, kurios irgi pri
sidėjo prie pikniko, buvo 
spaudoje jau paskelbtos.

Nei negalima išvardinti 
visų draugų-gių, kurie dir
bo nuoširdžiai, kad pada
rius šį parengimą sėkmin
gu. Tik varde komisijos rei
kalinga tarti nuoširdžiau
sias ačiū draugėms, dirbu
sioms nors ir gana karštoje 
dienoje virtuvėje gaminant 
valgius. Taipgi ačiū visiems 
kitiems pikniko darbinin
kams. Ačiū draugams Vil
kams už auką ir visiems ki
tiems aukotojams. Nepa
mirštame ir draugių-gų iš 
Philadelphijos, kurių pasi
darbavimu sudarytas busas 

0 atvažiavęs Baltimorėn daug 
^prisidėjo prie mūsų sėkmin
go parengimo.

Bet mūsų LLD 25 kuopa 
ir komisija ne tik dėkoti 
moka. Nutarta greitu laiku 
surengti “Laisvės” pikniko 
darbininkams pasilinksmi
nimo pramogą. Laikas ir 
vieta bus pranešta vėliau.

Vietiniam gerai jau yra 
žinoma, jogei parengimuose 
mūsų publika yra mišri, 
įvairių tautų — ukrainiečių, 
finu,čekoslavu. Todėlei, kad 
tampriau ryšiai susirištų, 
kuopa nutarė rengti kitą 
pramogą. Kviesti kartu im
ti dalyvumą ir kitoms tau
toms. Jei šis darbas pasi
seks, ateities parengimai 
gal bus daug gyvesni jauni
mu ir programa, o suaugu
sieji, žinoma, nuo to visko 
irgi neatsiliks.
xTai tiek apie material} 

**tovį. Bet kad Draugija ir 
ant toliau gyvuotų, mūsų 
kuopa pilnai bando atlikti 
savo pareigas. Už šiuos me
tus visi nariai pilnai užsi
mokėję duokles. Mūsų kuo
pą Draugijos Suvažiavime 
liepos 6 d. Pittsburgh, Pa., 
atstovaus du draugai — A. 
Žemaitis, P. Paserskis. 
Siunčiamas suvažiavi m u i 
sveikinimas kuopos vardu 
su penkiais dol. aukų.

Reikia pažymėti, jogei 
liepos mėn. kuopa susirin
kimo neturės. Bet jau rug- 
piūčio mėnesio susirinkimas 
9 dieną jau privalo būti 
skaitlingu ir įdomiu. Pasi- 
stengkime kiek galint dau
giau dalyvauti.
* Tai dalis lietuvių kultūri
nio gyvenimo.

Bet yra ir lietuvių, kurie 
kultūrą savaip supranta. 
Ilgai snūduriavę mūsų tė
vynainiai, vėliausia atvykę 
lietuviai, parodė, jogei dar 
jie gyvi ir svajoja apie hit
lerinį smurtą, pasirodyda- 
mi taip prastai Amerikos 
visuomenės akyse.

Pabaigoje gegužės mėne
sio Baltimorės uostas-prie- 
plauka paskyrė “Trade- 
week”. Įvairių šalių atsto
vai siuntė savo žmones, ku
rie apsipažintų plačiau su 
mūsų miesto prieplauka, ku
ri yra gan didelė, moderniš
kai įrengta, aptarnauja 
įvairioms pasaulio dalims 
plačią prekybą. Buvo apsi
ėmęs dalyvauti Tarybų Są
jungos ambasadorius iš 
Washington, D. C., Menshi
kov. Susibūrę su kitų tautų 
išeivija, lietuviai irgi pasi- 
i^)dė su iškabomis. Žinoma,

5 p.--Laisve (Liberty)—Penktad., birž. (June) 20, 1958

jos buvo “savotiškos” savo 
obalsiais, kas dalinai, at
kreipė vietinės spaudos dė
mesį. Nekurias iškabas ir 
nusifotografavo. Pats am
basadorius į prieplauką, ne
žinomais tikslais, nepribu
vo.

Tada jie įgavo aukštą ūpą 
ir didelį pasididžiavimą sa
vo nuveiktu darbu.

Kada Nacionalė Advoka
tų Gildija užkvietė vėl M. 
Menshikova kalbėti birželio 
10 d. Lord Baltimore Hotel 
mūsų vyrukai, dideliais “vy
rais” patapę, sakė, kad jau 
demonstruosime, tai tikrai 
jis čia kojos neįkels! Bet 
pasirodė visai prastai. Am
basadorius šiltai pasitiktas, 
plačiai jo kalba per televizi
ją ir spaudoje pažymėta. Oi 
tu “smarkuoliu” darbai bei I 
jų pačių paveikslai tiesiog riams retėjant, nebus gali- 
buvo ignoruojami. Bet labai mybių išleisti kiek stambes- 
abejotina, ar jie ką iš to nes knygas 
pasimokė. Birželio 8 d. ra
dijo valandoje taip plačiai 
šūkauta apie tą “demons
traciją”. Birželio 15 d. toje 
pat programoje nei žodžio 
nebeprisiminta.

Vinco duktė

Worcester, Mass.

vien narių 
duoklėmis.. 190 kuopos na
riams atrodo, kad visos 
kuopos perdaug save neap
sisunkintų, surengd a m o s 
bent po mažą pramogą kas 
metai knygų leidimo nau
dai. L.L.D. 15 Apskritis 
bendrai su Clevelando kuo
pomis jau per eilę metų tai 
praktikuoja ir randa gra- 

Birželio 3 d.. įvyko L.S.D. jžaus visuomenės pritarimo, 
ir D. Klubo mėnesinis susi-1 Šių metų toks piknikas 
rinkimas. Iš valdybos ir biz- įvyks liepos 13 d. Clevelan- 
nio komisijos raportų pasi- do ir apylinkės lietuviams 
rodė, kad biznis pereitą mė
nesį buvo ne visai blogas.

Liepos 4-tą Olympia par- i 
ke įvyks nepaprastas pa
rengimas. Bus geras orkest- j 
ras ir šokiai. Taip pat bus 
ir gardžių valgių ir gėrimų 
Svečiai turės gerą j 
praleist laiką linksmai ne ! 
vien tik su draugais susiėję, 
bet pamatys tą, ko seniai 
nematė mūsų parengimuose 
— tai geras ristynes. Bak
šys ir W. Dupša jau turi 
gerus ristikus. L. S. D. 
draugija visus kviečia daly
vauti liepos 4 d.. paminėt 
Independence Day.

Svečiai iš Los Angeles, 
■Pupis su žmona, svečiuojasi 
pas Karazijos. Prieš virš 
30 metų jiedu apleido Wor
cester}. r 
džiaugiasi ’ir gėrisi Olympia 
parko gražumu. Ir sako: 
“Mes šiuo laiku Californijo- 
je nieko gražesnio worces- 
teriečiams negalėtume pa- 
parodyti už Olympia par
ką”.

Mirė J. Endzelis ir 
Mrs. Pocius

John Endzelis, 76 m., mi
rė birž. 5 d., o palaidotas 7 
d. Hope cemetery. Paliko 
dideliame liūdesyje. žmoną 
Mary Endzelis (Kusitis)), 
dukrą Helen, žmoną John 
K. Chenis, dvi seseris, anū-

i . „ - Irikos lietuvių visuomenei. Dabar gi sugrįžę
■ • L J. žebrys

Mrs. John Pocius, 63 m., 
mirė birž. 7, o palaidota 10 
d. Hope cemetery. Mrs. Jo
sephine Pocius (Chesnala- 
vich) paliko savo vyrą ir 
gimines ir draugus didelia
me nuliūdime.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija pareiškia nuošir
džią užuojautą E n d z e 1 i o 
šeimai, giminėms ir drau
gams, taip pat ir Josephinos 
vyrui, giminėms ir drau
gams. L.S.D. suteikė pasku
tinį patarnavimą — grab- 
nešius ir gyvų gėlių vaini
kus. Lai jums būna lengva 
šios šalies žemė!

Sekantis susirin k i m a s 
įvyks liepos 1 d. 7:30 v. vak.

Rep.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

Cleveland, Ohio
L.L.D. 190 Kuopos 

pasiūlymai 
suvažiavimui

Kuopos susirinkimas įvy
ko birž. 11 d. Narių dalyva
vo kiek daugiau kaip kad 
paprastai atsilanko. Tapo 
išrinkti trys delegatai į 
draugijos suvažiavimą. Jais 
yra: J. Petraus, J. Eitutis ir 
A. Eitutienė. Svarstant C. 
Kom. pateiktą suvažiavi
mui dienotvarkį, nariai 
vienbalsiai pareiškė, kad 
Draugija tęstų knygų lei
dimą kaip kad dabar, taip
gi žulnalą “Šviesą,” kol bus 
galimybės. Jėgoms sumažė
jus nutraukti “Šviesos” lei
dimą.. Knygų leidimas yra 
Draugijos pamatas, tą su
griovus, greitai pranyks ir 
pati draugija.

Natūraliai, Draugijos na-

gerai žinomoje vietoje—Ja- 
i sūno piknikų darže..

190 kuopa taipgi siūlo su- 
I važiavimui apsvarstyti ir 
| imti vadovybę organizavi- 
imui delegacijos aplankyti 
Lietuvą (panašiai, kaip ka
nadiečiai kad turėjo). L.L. 

P1 °gą | Draugijai tas darbas, rodos,
geriausia pritinka. Neleng
vas tai darbas kovoti su 
State Departmentu reikale 
delegacijai pasportų išrei- 
kalavimo, bet kas nors tą 
klausimą turi klibinti. Aiš
ku, pavieniai žmonės to nie
kuomet neiškovos, o Drau
gijai, tokiai kaip L.L.D., 
gali ir pavykti. Įsivaizduo
kime, koks tai būtų žygis 
pirmyn! Jis būtų naudingas 
ir Draugijai ir visai Ame-

Londonas. — Anglija ir 
Japonija pasirašė sutartį, 
kad atominę jėgą naudos 
civiliams reikalams.

Detroit. — Pereitąją sa
vaitę pagamino 80,550 nau
jų automobilių.

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko ii 
vidaus; apkalame žiogeliais: 
sutaisome pijazus ir dengia
me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

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

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

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

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

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

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

Paka: gali būti asmeniškai pristatomi arba atsiunčiami oer .oaštą.
Atdara kasdien nuo 9 A.M. iki 6 P.M. Sekmadieniais iki 4 P.M. Mūsų klientų

. patogumui

Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

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

Pavasariniai posėdžiai
(Tąsa iš trečio pusi.) 

mos. Taip pat buvo pabrė
žiama, kad tarptautinės po
licinės jėgos gali būti impe
rialistinių valstybių panau
dotos kolonijinei sistemai 
išsaugoti.

. Nežiūrim šių samprotavi
mų pagrįstumo, komisijos 
narių dauguma vis dėlto 
pasisakė už šio klausimo 
įtraukimą Į konferencijos 
darbotvarkę. Pasiremta tuo, 
kad rezoliucija apie tarp
tautines policines jėgas bu
vo priimta 1957 metų pa
vasarį Nicoje, bet nebuvo 
svarstoma Londono konfe
rencijoje.

Politinių ir organizacinių 
klausimų komisijoje (TSRS 
atstovas J'. Paleckis) buvo 
svarstomi klausimai, ko
kiais keliais ir būdais įvyk
dyti rezoliucijas, priimtas 
Tarpparlamentinės Sąjun
gos ir apie tarpvalstybinių 
o rganizaci j ų parla menti ne 
kontrolę.

Kultūriniu klausimu ko
misijoje buvo išklausytas 
TSRS atstovės Z. Lebede- 
vos pranešimas apie kultū
rinius susi tarimu s tarp 
valstybių ir, tarybinės dele
gacijos pasiūlymų pagrin
du, priimta atitinkama re
zoliucija.

Jungtiniuose kultūrinių 
klausimų ir juridinės komi
sijų posėdžiuose (TSRS at
stovai — Z. Lebedeva ir K. 
Gubinas) buvo svarstomas 
klausimas dėl spaudos ir 
informacijos laisvės. Rezo
liucija smerkia karo propa
gandą spaudoje 
dezinformacijos 
m a.

v

Dėl paramos
kraštams

Smarkios diskusijos įsi
liepsnojo ekonominių ir fi
nansinių klausimų komisi
joje (TSRS atstovas J. Pa
leckis). čia buvo svarsto
mas klausimas dėl privačių 
ir valstybinių investicijų 
šalyse, esančiose palyginti 
ankstyvuose ekonominio iš
sivystymo etapuose.

Tarybinis delegatas kriti
kavo kapitalistinių valsty
bių ekonominę politiką men
kai išsivysčiusiose šalyse.

Komisijos priimta rezo
liucija nukreipta į tai, kad 
ekonominės paramos teikia
mos nebūtų rišamas, su są
lygomis, ribojančiomis vals
tybių suverenumą, kad pa
rama būtu teikiama per 
SNO.

Toje pat komisijoje buvo 
priimta Čekoslovakijos dele
gacijos pateikta rezoliucija 
dėl galimumo sušaukti pa
saulinę ekonominę konfe
renciją.

Pavasariniai posė d ž i a i 
baigėsi 82-j a Tarp p arla- 
mentinės Tarybos sesija, 
kuriai vadovavo naujas pir
mininkas Dž. Kodačis-Piza- 
nelis (Italija).

Pirmuoju darbotVa r k ė s 
punktu ėjo klausimas, pa

ir pažymi 
neleistinu-

kitiems

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

Phone: YU. 2-0880. 832 Fillmore Ave., Buffalo 0, N. Y. MOhawk 2674.

teiktas Tarybų Sąjungos 
parlamentinės grupės, dėl 
būtinumo sušaukti aukš
čiausio lygio pasitarimą 
tarptautinio įtempimo su
mažinimo tikslais. Mūsų 
pasiūlytas rezoliucijos pro
jektas, suderinus su kitomis 
grupėmis ir įnešus anglų 
pataisas, buvo pate i k t a s 
kaip bendras projektas nuo 
Tarybų Sąjungos, Jungti
nių Valstijų, Prancūzijos ir 
Didžiosios Britanijos. Re
zoliucija buvo priimta be 
diskusijų, dr'aug i š k i e m s 
plojimams aidint.

Tai buvo įspūdinga de
monstracija. 42 šalių par- 
1 a m e utinėmis, ideologinė
mis ir religinėmis pažiūro
mis, atstovaujantieji įvai
rias ekonomines ir sociali
nes sistemas, susivi e n i j o 
bendrame siekime arti
miausiu laiku išspręsti tuos 
svarbia usius klausimus, 
kurie jaudina žmoniją, 
trokštančią taikos ir tautų 
bei valstybių tarpusavio su
pratimo.

EL MONTE, CALIFORNIA

Sigitas Jonas Stakonis
Mirė 
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Mirė tragiškai, auto nelaimėje.
Pasilikę liūdime jo.

Moteris EVA, 
Motina ir patėvis 
VICTOR MILLER 
—Fairfield, Conn.

APIE PASITARIMĄ 
A-BOMBŲ REIKALAIS
Maskva. — Tarybų Są

junga atsakė Jungtinėms 
Valstijoms, kad ji sutinka 
atominių bombų reikalais 
pradėti pasitarimus Gene- 
voje liepos 1 d. TSRS pa-

skyrė žymius mokslininkus 
tartis tais reikalais.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Apie 400,000 japonų ruo
šiasi minėti 50 metų sukak
tį nuo pradžios jų atvykimo 
į Braziliją.

Avalon., N. J, — Pokylis!
PAS JUOZĄ IR ELZBIETĄ BEKAMPIUS

Į eilinės 47-sios konferen- 
cijęs Rio de Žaneire darbo
tvarke nutarta įtraukti 
šiuos punktus:

1. Taikos stipr i n i m a s 
(a. Atominio ginklo ir 
branduolį nių bandymų 
problema; b. Galimumas su
kurti tarptautines policines 
jėgas).

2. Investicijos šalyse, esan
čiose palyginti ankstyvuose 
ekonominio išsivystymo eta
puose.

3. Kultūriniai susitarimai 
ir spaudos bei informacijos 
laisvė.

4. Apie vyriausybinių in
stitutų vystymą nesavival- 
džiose teritorijose..

Naujos grupės
Svarstant klausimą apie 

naujas grupes, sudarytas 
po 81-sios Tarybos sesijos, 
be prieštaravimų buvo pri
imti Vykdomojo komiteto 
pasiūlymai pripažinti Ga
nos ir Libijos parlamenti
nėms grupėms teises būti 
Sąjungos nariais.- Bet kai 
prasidėjo kalba dėl Mongo
lijos Liaudies Respublikos 
parlamentinės grupės, ku
rios teisę tapti Sąjungos 
nariu vienbalsiai pripažino 
Vykdomasis komitetas, 
Jungtinių Valstijų atstovas 
išstojo prieštaraudamas — 
jam, esą, toji šalis nepakan
kamai žinoma . . . Nepai
sant Tarybų Sąjungos, Cei- 
lono, Rumunijos, Albanijos 
ir kai kurių kitų valstybių 
atstovų protestų, sulaužant 
įstatus, buvo pravestas bal
savimas. Balsavimo rezul
tate, 33 balsais prieš 25, 
Mongolijos R e s p u b 1 i kos 
įstojimo klausimas buvo 
atidėtas.

Jie ruošia puikius pietus savo vasariniame 
rezorte sekmadienį

Birželio 22 June
Jie kviečia į šį šaunų pokylį ne tik philadelphie- 

čius, bet ir iš Didžiojo New Yorko ir iš New Jer
sey valstijos savo draugus, pažįstamus ir visus norin
čius susipažinti atvykti į šį pokylį.

Tuojau išsikirpkite antrašą ir kelrodį ir rengiatės 
vykimui Į gražų pajūrį linksmai praleisti sekmadienį. 
Beje, kuriems laikas leidžia, galite atvykti anksčiau 
ir pabuvoti čia visą savaitgalį. Nakvynę čia turėsite 
puikią. Taipgi galite čia praleisti ir ilegsnes vaka- 
cijas gana prieinama kaina.

Vieta—147 13 St., Avalon, N. J.
Telefonas Avalon 7-3117

KELRODIS: Iš New Yorko ir New Jersey važiuokite No. 9 
keliu. Arti Avalon pamatysite elektrinę iškabą AVALON; čia 
pasukite j kairę; pavažiavę pamatysite kairėje pusėje aukštą juo
dą kaminą ir važiuokite link jo, prieš jį rasite 2 aukštus namus, 
tai čia ir bus 147 13th St. .

Iš Pennsylvanijos važiuokite No. 50 keliu link Wildwood ir 
įvažiuosite į No. 9 kelią, .8 mailės prieš Avalon. Iš 9-to kelio 
tėmykite kaip aukščiau nurodyta.

Brockton, Mass.

Moterų Sąryšio Metinis 

PIKNIKAS
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Birželio 29 June
Prasidės 1-mą valandą dieną

Liet. Taut. Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Bus Gera Muzika Šokiams
Moterų stalas bus turtingas puikiais namie gamintais 

valgiais: turėsime kugelio, pyragų 
ir kitokių gardumynų.

(Rengėjos
Washingtonas. — Prezi

dentas E'isenhoweris vis dar 
negali susitarti su genero
lais iš Pentagono.

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne
Persiuntimo Kaštus Apmokame

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

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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



NEW YORKAS
Vinco Žilinsko laidotuvės

Vincas Žilinskas, kaip 
jau buvo rašyta, mirė bir
želio 13 d. Gi palaidotas 
birželio 17 d. Cypress Hills 
kapinėse.

Kadangi velionis buvo il
gametis aidietis, tai pirma
dienio vakarą Aido Choro 
nariai susirinko į šermeni
nę ir sugiedojo keletą gies
melių, pagerbdami buvusį 
mylimą savo draugą. N. 
Buknienė paskaitė eilėraštį, 
tinkamą momentui, o R. 
Mizara pasakė trumpą kal
bą apie velionio gyvenimą 
ir veiklą.

Antradienį V. Žilinsko 
palaikai išvežti į kapines, 
kur, prie kapo, A. Bimba 
pasakė kalbą apie velionio 
gyvenimą ir veiklą. Kadan
gi velionis sirgo nelabąja 
vėžio ligą, smau g i a n č i ą 
šimtus tūkstančių ameri
kiečių kas mėtai,- tai kalbė
tojas sakė, jog visa šalis, vi
si* žmonės turėtų sukaupti 
jėgas kovai prieš vėžio ligą.

Po to palydovai buvo pa
kviesti užkandžių.

Iš V. Žilinsko gyvenimo
Vincas Žilinskas gimė 

Batėgalos k., Kauno apskr. 
ir gubernijoje. Į Ameri
ką atvyko 1913 metais. Pir
miau trumpai gyveno Phi- 
ladelphijoje, o paskui per
sikraustė į Niujorką ir čia 
visą laiką gyveno. Buvo 
rūbsiuvys; priklausė Amal- 
gameitų unijai, taipgi pri
klausė LDS. Bet jį labiau
siai traukė daina; jis turėjo 
gražų tenorą, todėl per dau
giau kai)) 20 metų jis ir 
dainavo B r o o k 1 yno Aido 
Chore.

Velionis dėjo pastangų, 
kad ir jo vaikai būtų muzi
kantai. Sūnus Vytautas 
(inžinierius) groja net ke
lis instrumentus, duktė Al
dona — pianistė ir chorve
dė — per apie aštuonerius 
metus mokė-vadovavo Aido 
Chorą.

Vėliau Aldona su savo 
vyru persikėlė gyventi ki
tur — arti Poughkepesie 
miesto . Kai V. Žilinskas 
sulaukė 65 metų amžiaus,

Brooklyn, N. Y.
MIRUS

VINCUI ŽILINSKUI
Reiškiame užuojautą jo našlei Anastazi jai, dukrai 
Aldonai ir jos šeimai, sūnui Vytautui ir jo šeimai, 

broliams, kitiems giminėms ir artimiesiems.

A. Bimba 
Anne Yakštis 
Frank Yakštis 
Augustinas Iešmantą 
Natalija lešmantienė
J. ir O. Babarskas 
E. Šiaurienė
K. Karpavičienė 
P. Gustaitis
A. ir S. Titanis 
W. ir E. Brazauskas
C. Aleksynas
D. ir F. Mažilis 
K. Sukackienė 
V. ir V. Bunkus 
J. ir S. Vinikaitis 
M. ir F. Krunklys
E. Cibulskienė 
A. Mikalaus
M. ir F. Lideikis
N. ir P. Venta 
St. ir M. Bartkus 
A. Kalakauski>enė 
R. ir E. Mizarai 
M. ir A. Petrikai 

H. ir R. Feiferis 
V. ir O. Čepulis
V. Venskūnas 
Maiy Tamelis 
B. ir C. Briedis
W. ir O. Baltrušaitis 
W. Skodis
A. ir M. Kavaliūnas 
Mary Wilson 
J. ir M. Kalvaitis 
J. ir K. Rušinskas
M. ir M. Yakštis 
S. Sasna
J. Gužas 
J. Gasiūnas
I. ir K. Levanas
J. Siurba
W. ir A. Yuskevich 
Woodhavenietis
N. ir P. Bukniai 
S. Večkys z
D. M. ir K. Šblomskai 
A. ir M. Dobinis 
Jonas Grybas. 
S. Griškus
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tolimos kelionės. Labai gra
žu čia, kur aš būnu”.

Josephine Augutienė, su 
vyru Juozu (Hamptone) 
mažos farmos savininkė, 

kai pradėjo gauti pensiją, 
manė, jog dabar galėsiąs 
lengviau atsidusti. Bet 
ūmai užpuolė jį nelaboji li
ga.

Vincas su žmona Anasta
zija pardavė Woodhavene 
namą ir persikėlė gyventi 
pas dukrą ir žentą; ten sun
kiai sirgo, ten ir mirė, ne
sulaukęs pelnyto poilsio . . .

Velionis paliko didžiulia
me liūdesyje žmoną Anas
taziją, sūnų Vytautą ir 
marčią Olgą, dukrą Aldoną 
ir žentą Allan Andersoną, 
du brolius — Antaną, gy-| 
venantį mūsų mieste, ir Fe
liksą, gyvenantį Philadel- 
phijoje. Paliko anūkų, gi
minių ir daug draugų.

Ilsėkis, Vincai, aukštaja
me Cypress Hills kapinių 
kalnevje! --Koresp.

I

UETŪVIŲTARPE
Pasiduos operacijai.

Anksčiau buvo pranešta, 
kad brooklynietis. Leopold 
Nechworth randasi ligoni
nėj (Greenpoint) dėl paty
rimo. Dabar sužinojo, kad 
reikės pasiduoti operacijai.

Pats Nechworth paskam
bino iš ligoninės raštinei ir 
pranešė, kad ateinantį ant
radienį ar trečiadienį jam 
bus padaryta operacija.

Jis randasi Ward-2A. 
Lankymo valandos pirma
dieniais ir penktadieniais; 
7—8 v. v.; trečiadieniais, ir 
sekmadieniais 2—4 v. dieną. 
Jis sako, kad bile vakarą 
galima užeiti pas jį, jeigu 
būtų reikalas.

Mes linkime Nechwortui 
sėkmingai pergyventi ope
raciją ir greitai sustiprėti.

L. K. I
I

Laisvės skaity tojai — 
ypatingi žmonės. Visur ir 
visuomet, vienu ar kitu bū
du, jie atsimena savo laik
raštį ir jo įstaigoje dirban
čiuosius.

Elzbieta Grubienė iš savo 
atostogos Palm Springs, 
Calif., rašo: “Sveikinu iš

laisviečiams pasivaišinti at
siuntė sūrį.

Kastanciją Karlonienę 
sunki liga jau per kelioliką 
metu laiko namie. Kol Lais
vės piknikai buvo tebevyk
domi netoli jos namų Mas- 
pethe, ji visuomet dalyvau
davo, nors ir tada jos sūnus 
ją, kaip mylimąją mergaitę, 
ant rankų įnešdavo į Klaš- 
čiaus sodą.

Piknikams Maspethą ap
leidus, jos ligai pasunkėjus., 
nutrūko Karlonienės su vi
sais pasimatymai. Ją daž
niau atlanko tik artimosios 
maspethietės draugės. Ta
čiau sunkumai jos neišsky
rė iš laisviečių eilių. Kas va
jus, o kartais, ir dažniau 
(jei vajai praretėja) jinai 
per savo šeimą apdovanoja 
laikraštį. Ji sako:

—Kol Laisvė gyvuoja, aš 
draugus matau jų darbuose, 
kurie aprašomi korespon
dencijose ir kituose raštuo
se. Jų laimėjimai teikia man 
džiaugsmą, sykiu nušviečia, 
paįvairina ir mano sunkias 
dienas. Rodos, net skausmai 
mažiau berėžia artrito kan
kinamus sąnarius.

Rep.

Dėkoju geriesiems 
draugams

Praslinkus trims mėne
siams po sunkios operaci
jos ir jaučiant, nors labai 
palengva, sveikatos gerėji
mą, noriu prisiminti geruo
sius savo draugus nelaimėj 
ir jiems širdingiausiai pa
dėkoti už laiškus ir lanky
mą. manęs ligoninėj.

Tik jausdamasi bejėgė, 
tik mirčiai žvelgiant į akis, 
p a ž i n a u tikruosius savo 
draugus ir pajutau, kokią 
brangenybę ir jėgą turi jų 
padrąsinimo žodis.

Jausdamasi jiems už visa 
tai daug skolinga, šiuo pra
šau jų priimti širdingiausią 
mano padėką už jų prisimi
nimą manęs skausmų ir be- 
viltės valandomis.

Taupydama laikrašty vie
tą, nesuminėsiu visos tos 
daugybės vardų, bet prašau 
leisti man įvardinti tik .ke
letą mane lankiusiųjų: Jais 
yra: Cibulskiai, Kauliniai, 
Misiūnai,. Adomaitienė, Al
bina Mikalaūs.

Širdingai dėkoju visiems! 
Gyvenkit sveiki! Ir aš ryž
tuosi dar gyventi su jumis!

Gi Laisvei už pranešimus 
apie mano ligą įteikiu $10.

S. Cedromenč

i

DALYVAVO 40,000 
PUERTORIKIEčIŲ

Sekmadienį Randais salo
je, East upėpje, buvo puer- 
torikiečių festivalis. Daly
vavo apie 40,000 žmonių. 
Katalikų dvasiškija festi
valį pavertė į religines apei
gas. Kardinolas Spellmanas 
atlaikė maldą, dėkojo San 
Juan miestui už prisiųstą 
Šv. Jono statulą ir tt.

PIKNIKAS
Rengia

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS 

Suffolk Coiinty \
SEKMAD., BIRŽELIO 22 

Pradžia 2 vai. diena 
BUS MUZIKA ŠOKIAMS 

Puikiame
VINCO BUBNIO 

DARŽE-SODYBOJE
Coach Rd., E. Setaucket, L. I. 

Turėsime
Įvairių valgių ir gėrimų

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti

Įžanga veltui Reng. Kom.

Visų tautų piknikas 
jau visiškai arti

Nepamirškite, kad Ame
rikinio Sveturgimiams Gin
ti Komiteto ruošiamas pik
nikas įvyks sekmadienį, bir
želio 29 d. Piknikas įvyks 
senoje ir gerai žinomoje 
vietoje Camp Midvale, Wa-I 
naque, N. J. '

Newyorkieciams, neturiu-Į 
tiems mašinų, pikniką labai 
patogu pasiekti busu. Bu
šas išeis nuo 49 East 21st 
St., Manhattane, lygiai 10 
vai. ryto ir sugrįš 7 yal. va
kare. Gi kelionė į abi pu
ses kaštuos tiktai vieną do
lerį! Bet rezervacijas rei
kia padaryti iš anksto. Ga
lima tai padaryti per tele
foną, pašaukiant Oregon 
4-5058, arba asmeniškai at
einant j Komiteto raštinę, 
49 East 21 st St.

Šiame piknike dalyvaus 
du nepaprasti svečiai, tar
pe daugybės 'kitų. Piknike 
bus ir, be abejonės, kalbės 
William Haikkila, iš San 
Francisco, kuris buvo 
išdeportuotas ir vėl sugrą
žintas, ir Stanley Nowak, 
buvęs Michigano valstijos 
senato narys ir šiomis die
nomis laimėjęs kovą prieš 
pasikėsinimą jį nupilietinti.

Komitetas praneša, kad 
jau 14 tautinių grupių yra 
prisidėjusių prie šio pikni
ko padarymo dideliu ir pa
sekmingu. Įplaukos nuo 
pikniko eis sveturgimiams 
ginti. Rep.

_____________________________________________________

Gražiai pasirodė
Teko sužinoti, kad mums 

visiems gerai žinomas ir 
pažįstamas dailininkas ir 
žurnalistas Rudolfas Bara- 
nikas ir jo < žmona May 
(May Stevens) puikiai at- 
sirekomendavo savo kūryba.
Jiedu gyvena Flushing, |

L. I. Jie savo tapybos kūri
nius buvo išstatę New Eng
land Exhibition of Painting 
and Sculpture* Įdomu, kad 
Rudolfas laimėjo dvi premi
jas — vieną šimto dolerių 
“Best-in-Show” prizą ir ki
tą $250 Charles Shipman 
Payson prizą. Prizai suteik
ti už jo kūrinį “Sleeping 
Dryad.”

O May Baranikienė (ži
noma dailininkų eilėse kaip 
May Stevens) laimėjo šim
to dolerių Marine prizą už 
jos kūrinį “Harbor View.” 
Tai n-e dažnas atsitikimas,
• i4*'!'4"l*4'4**!,4>4*4*4*4*4*4*4*4"I*al*4*4*4*4*,l*4** ;

h MATTHEW Aj;
buyus ii

:: (buyauskas) ::
• • •»

? LAIDOTUVIŲ • •
:: DIREKTORIUS "• • 1 •

: • Newark 5, N.J. ::
’• MArket 2-5172 ’’• • • •

:: 426 Lafayette St. H
< i .W. a^a ^^a ^^a^Ka< ▼ T V T 'I1 ’J W W *1’ W V ’• V 1 V V A V • V v

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

Package Express and1 Travel Agency Co., Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

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

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

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime {vairių aukščiausios kokybes medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.
NEWARKO RAŠTINĖ ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RAŠTINĖ ATDARA SĖST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 1 V. DIENĄ.

124| Ashland Avė. 
Chicago 28, III. 
HUmbold 6-2818

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

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

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

kad vyras ir žmona laimė
tų prizus toje pačioje paro
doje.

Nereikia nė sakyti, kad 
Rudolfas ir May jaučiasi 
labai gerai. Tiesa, finansi
niai šitie prizai nėra aukšti, 
bet jie labai reikšmingi dai
lininkų prestižui. -Mes ne
abejojame, kad nuo dabar 
mūsų, dailininkams bus 
daug ' lengviau pasirodyti 
kitose tapybos meno paro
dose. Mes linkime jiems ge
riausio pasisekimo visuose 
tolimesniuose žygiuose jųjų 
pasirinktoje profesijoje.

Rep.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Siuvėjų 54-to Skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks birže
lio (June) 25 -d., 5:30 vai. vakare, 
Unijos patalpose, 11-27 Arion Place, 
Brooklyne.

Bus svarbių pranešimų. Nariai 
prašomi skaitlingai dalyvauti.

Kipras Sakalauskas, Sk. sek r.

WORCESTER, MASS.
Worcesterio ir apylinkės meno 

mylėtojams pranešame, kad AIDO 
CHORAS rengia pikniką, birželio 22 
d. Olympia Parke. Bus graži mu- 
zikališka programa, kurią sutaisys 
Jonas Dirvelis. Turėsime valgių, 
įvairių, gėrimų. Aidiečiai kviečia 
visus dalyvauti ir linksmai laiką 
praleisti. Aido Choras. (64-65)

BROCKTON, MASS.
Liet. Taut. Namo Parke įvyks 

piknikas birželio 22 d., 1 vai. dieną. 
Rengia LDS 67 kp. Bus gera mu
zika, namie gamintų valgių, šaltų- 
šiltų gėrimų. Kviečiame dalyvauti.

Kitas piknikas toj pačioj vietoj 
įvyks birželio 29 d. Rengia LLD 
6 kp. Birželio d. turėjo įvykti 
Massachusetts Moterų Apšvietos 
Klubo piknikas, bet nukeltas į Au
gust 3 d.

Liepos 4-6 dd. piknikas, rengiamas 
Mass. Lietuvių Org. ir 7-tos Apskr. 
dėl Laisvės. Darbas paliktas rū
pintis LLD 7 Apskr. Komitetui ir 
Montello LLD 6 kp. G. Shimaitis

(63-64)

E. WATSON
Prompt—Efficient

RUBBISH REMOVAL
Cellars—Stores—Yards—Lofts 

Attics—Lots, Etc. 
Reasonable Prices

By Day, Month or Load

Brooklyn.
HYacinth 3-3375 
666 Hancock St.

WATERPROOFING
Painting & Caulking. Steam 

Cleaning. Brick & Stone Point
ing. Guaranteed work at low 
prices.

QUALITY BUILDING 
MAINTENANCE CO.

8602 Ridge Blvd., Brooklyn.
BE. 8-0472.

Overhead Garage Doors 
Also Electrically operated. In

stall now while the weather is 
nice. Direct Factory Dist.

WALAAS 
OVERHEAD DOOR CO. 

98-102 Lawrence Ave., B’klyn. 
UL. 4-0066.

AIR FILTERS CO.
Distributors of Fiberglass 

‘‘Dustop” Air Filters.
Authorized fabricator of special 
sizes. Tremendous slection. 185 
sizes in stock.

32 E. 4th St., N. Y. C. 
ORegon 3-5350.

CONCRETE CONTRACTORS
Sidewalks, Driveways, Cellar 

Floors, Patios and all types of 
cement work. Small jobs our 
specialty. Anywhere in Brook
lyn.
' • PAUL ALLRED

401 Chauncey St. GL. 3-0009

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

11601 Jos. Campau Ave. 
Detroit 12, Mich.
TO'vn send 8-0298

JHelp Wanted—Female
Operatorės (Overlock Seamers) 

Merrow ■& Union specialės mašinos. 
Nuolatinis darbas prie megstinių po
lo rparškinių. Gera alga. Puikios 
darbo sąlygos. Unijinė šapa. Jums 
čia patiks. HERMARK KNITWEAR, 
6201 15th Ave., Brooklyn.

(65-67)

Namų Darbininkė. Kalbanti ang
liškai. Mylinti vaikus. Su patyrimu. 
Paliudijimai. Nuosavas kambarys ir 
vonia, T. V. Namai randasi West
chester. Scarsdale 3-5222.

(65-67)

TRUCKS

Trokai pardavimui. Brockway 
1948-Lumber; 11x24 padangos. Ge- 
i ame stovyje. Gerai veikia. Atei
kite persitikrinti. Brooklyne. EV. 8- 
9430.

(65-67)

MISC. ADS

Water Proofing. Quality Build
ing Maintenance Co. Painting & 
Caulking. Steam cleaning. Brick & 
Stone pointing. Guaranteed work 
at low prices. 8602 Ridge Blvd., 
Brooklyn. BEachview 8-0472.

(63-65)

TURIME IŠSIKRAUSTYT 
$75,000 SANDĖLIS 

Naujų Rakandų.
Didelė Nuolaida. 5 m. garan

tija. Didelis pasirinkimas. Sim
mons & Englander lovos pardavi
mui. Miegkambario dabar $98- 
$149-$229. Provincialiui miegrū- 
miui $185-$298-$398. 3 kavalkai 
$179-$259-$298. Sahono setai $98- 
$149-$225. Valgomojo setai $249- 
$298-$375. Ištraukiamieji stalai 
$59. Studios $55; sofa lovos $79- 
$119. Dėslios $29-$49. Knyg. spin
tos $15. Kasdien ir šeštad. iki 
6 v. v. Pirmad. ir Ketvirtad. 8:30 
v. v. Paminėkite šį skelbimą.

LEXINGTON WAREHOUSE 
Įst. 64 m. E. Z. Terms. MU.5-6240 

378 Third Ave., prie 27th St.

Electrical Repairs.
Emergency Electric Repair 

Service. 7 days, 24 hrs. a day. 
EXPERT BELL REPAIRING

I

Wiring for motors, ligting, heat 
and power, fire & burglar alarms 
repaired.

192 E. 3rd St., N. Y. C.
CA. 8-7438.

Brick Pointing—Masonry 
Restoration—Caulking—Grouting 
Cement Washing. Commercial— 

Residential—Industrial.
All Work Guaranteed. Upper 

Manhattan & Bronx.
J. G. WATERPROOFING CO.

324 W. 89th St. KI. 3-7004.

John Kraus, Inc.
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

VICTORE TELEVISION
Garantuoti pataisymai visokių 

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

86—2nd Avė., prie E. 5th St.
N. Y. C. ’

GRamercy 5-1755.

ADAM WIEGAN 
WATERPROOFING 

CORPORATION
Above and Below. Grade Com

mercial. Industrial, Residential. 
All Work Guaranteed.
6-46 Clintonville St., Whitestone.

FLushing 8-3388.

Norite geros vietos vatkaci- 
joms — važiuokite pas 
J. A. Bekampį, 147 13th St., 

Avalon, N. J. Tel. 
AVALON 7-3117.

MALE and FEMALE

Pora. Daržininkas-taisy tojas. Ga
lintis prižiūrėti arklius. Su patyri^ 
mu. Apskritiems metams darbas, 
dvare Catskills. Nuosavas namu
kas. Reikalingi paliudijimai. PR. 
3-1148 tarpe 9-5 valandų. (64-66)

HELP WANTED MALE
Popierinės dėžės. Kirpėjas ir 

operatorius. Patyręs. Nuolatinis ap
skritų metų darbas. Gera kompani
ja. Visos pašalpos. Puikios darbo są
lygos. Kreipkitės: Mr. Richards. 
Wm. W. Fitzhugh, Inc.. 2nd Ave.— 
49th St. Bklyn. ST. 8-2121.

(65-67)

Prie Auto Chassis. Dratų pritai- 
kytojas. Patyręs. Geros darbo są
lygos ir gera alga. Kalbantis ang
liškai^ MO. 9-4434. Drasner Spring 
Co., 556 River Ave. & 149th Street, 
Bronx.

(65-67)

Business Opportunity

Skalbykla. 19 mašinų. Frigidaire, 
5 išdžiovinimui mašinos. Jeigos $275 
į savaitę. Savininkas nesveikuoja, 
turi tuoj parduoti. Prašo $6,000. 
Mr. Irwin Ralph, 647 E. 11 th St.

OR. 3-1660.
(64-65)

Su .nuostoliu. Savininkas atsi
stato. Puiki proga. Grosernė-De- 
likatesen. Upper Manhattan. Se
niai įsteigta. Daug alaus išparduo
dame. $1200 savaitinė įeiga. Renda 
$150. Kaina $8000. Ant išmokėji
mų. WA 8-7272. (63-65)5*

Su Nuostoliu. Vaisių ir Daržovių 
biznis. Gera įeiga. Gera vieta. Priei
nama kaina. Savininkas būtinai tu
ri parduoti. 6119 17th Ave., Brook
lyn. DE. 1-3555.

(65-67)

Valgykla. Greitam pardavimui, 
nes rčlkia perkelti iš vietos. Pilnai 
moderniškai įtaisyta. šaldytuvas, 
mo vėdinimo sistema. Su nuostoliu. 
HA. 9-8524 kasdien, tik ne sekmad. 
(65-67)

REAL ES I ATE

MASPETH
74 th St. & 58th Ave. Atdara per- 

žiūrinėijmui. Penktadipniais, šeš
tadieniais ir Sekmadieniais.

DU 1 ŠEIMAI 
MŪRINIAI NAMAI

6 kambariai, vonia, ekstra grožio 
kambarys ant 1-ų lubų, užbaigtas 
skiepas

2-ŠEIM0M
MŪRINIS NAMAS

Du 5^2 kamb. apartmentai ir 2 
užbaigti kambariai ir vonia artt 

1-jų lubų. 4
JOHN DE BIASE
(Vietos Agentas)

(64-67)

Richmond Hill, L. I. 2-šų šeimų 
mūrinis namas, atskirtas. 5 ir 6 
kambariai. Šoniniai langai. $15,000.

Ridgewood., 2 šeimų, su gontais. 
Pusiau atskiras. Šoniniai langai. 5 
ir 6 kambariai. $16,800. GEHR, 801 
Cypress St. (arti Myrtle Avenue), 
Brooklyn-Ridgewood, N. Y. (64-66) 
----------------------------------- _------------

Richmond Hill, No. Atsluras na
mas, 6 kambariai, apdarytas por- 
čius, skiepas su baru, geso šiluma, 
oro vėdinimas. Privatiškas gara
džius. Arti visko. $15,450. Bourke, 
116-17 Atlantic Ave. VI. 9-2840.

(64-66)

Lease or Sale. Great Neck. 1 
story building of 50,000 square feet 
on 80,000 square feet of land, 
6 Tail board loading, sprinklered, 
6000’ air conditioned offices, 20,000’ 
additional air conditioning, 25,000' 
paved parking, R. R. siding, low & 
high pressure steam for • heating* 
and processing, incinerator. YE. 2* 
1200. (63-65)

Massapequa. Ston<e ranch. Prieš 
State, Park, 2 blokai R. R. stotis. 3 
dideli miegrūmiai, 14x24 salionas; 
ugniavietė, elektrinė virtuvė, dide
lis skiepas, langai tinkamai aptver
ti. Garadžius. 1/3 akro daržas. Pir
kimo centras. Tuoj užimama. Nori 
$85,0002 PYramid 8-6207. (63-65) 

Puikus pirkinys. Brooklyne. Mū-
rinis namas, pusiau atskirtas. Alie
jaus šiluma; bronzinė plumerystė. 
Tuščių kambarių kaip tik užimsite 
namą. Kaina $15,250. 528 Thatford 
Avė., Bklyn. HA. 9-9558.

(65-67)

Flatbush-Bklyn. Užbaigtas 6 kamb. 
mūrinis namas, atskiras. 50’ x 100’ 
lotas. Užbaigtas poilsio kambarys. 
Didelis mūrinis garadžius, apdaryti 
porčiai. Skalbimo kambarys. Kaina 
$25,000. HI. 4-5109.

(65-67)

Pott Chester. 8 kamb. nenaujas 
namas. Gefame stovyje. Gera vieta. 
Gražiai apaugta žalumynų; 50’-xl00’ 
plotas. Visi patogumai. Divonai nuo 
sienos iki sienos. 4 miegrūtniai, po
ilsio kamb. IV2 vonios. Arti mokyk
lų, bažnyčių, pirkimo centro. Tiktai 
$22,500. Westmore 9-4591. (65-67)

Alžyras. — Pasinauji^o 
mūšiai tarpe francūzų arjl 
mijos ir alžyriečių.
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