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KRIS LA I Žmonių sukilimas Libane
Liepos Ketvirtoji.
Brock tone-Montel loję.
Pittsburghe.
Rumunijoje.
A. Račiūnas—profesorius.

Rašo R. Mizara

Štai ir vėl, neužilgo, mi-
liesime patriotišikausią

pareiškime sako, 
kad tam tikslui naudojami ■ 

: yra net Jungtinių Tautų 
11 apžvalgininkai. TSRS val- 

i džia persergsti Vakarus, 
a n g 1 u 1'kad jų intervenciia sudaro 

vyti' Artimuosiuose Rytuose ka-

ameri- no žmones. TSRS vyriausy-! Jungtine Arabu Respubli
kinę šventę — I.iepos Ketvir- fog savo 
tąją.

Prieš 182 metus liepos 1 d
. amerikiečiai, atsisa k y d a m
< vergauti imperialistinei Angli- į
Tai. paskelbė savo r 
.-omybę; pasiryždami 
viešpatavimą Amerikoje 
šalin.

Ir jie taip padarė.
Ir I.iepos Ketvirtoji pasiliko ; sakomybę”. 

mūsų šalies istorijoj 
reikšmingiausia diena!

ka,” sako “Tass” žinių 
agentūra.

Maskvos radijas nurodė, 
kad Amerikoje ir Vakarų 
Europoje skandalas kelia
mas Nagy klausimu tik 

i . . v , . , tam, kad žmon’u dėmesį noro navom, ir uz tai kapita-!, • .. • • r x •.. _ 1‘1 . u ., 1 , kreipti nuo imperialistu in-listmes salvs ims pilna at- .. . T .. J• - v terve^cijos į Libaną, nuo
Patij TSRS pareiškimas sako, i Kipro/alos reikalų, ir tūlų 

; kad Vakarai imasi provo- naminių skandalų Vaka- 
Taip, Amerikos-nepriklauso-j įc]ant neleidus ara-i ruošė.

;nybė gimė kovose, revoliuei-; 
joje. Deja, šiandien daugelis] __ 
kietakakčių tai pamiršta, žo-j 
dis “revoliucija” jiems jau pa-Į" 
tapo kaž kokia pabaisa.

Skaitytojo dėmesį kreipiu i, 
sekamo antradienio Laisvę, Į 
kurioje tilps įdomus A. Bim- j Antrojo 
bos straipsnis apie Jeffersoną, ] 
Ne ori klausom vbės Deklaraci-
jos autorių.

• Smith Akto
Naujosios Anglijos pažan- ^tėmė iam 

gioji lietuvių visuomene Lie- , komunistui, 
pos Ketvirtąją atžymės ch- Į 
džiuiiu pikniku, kuris įvyks! 
Brccktone-Montelloje.

^Visi ženklai rodo, jog pik
tokas bus didelis, Įspūdingas

Dalyvaukite jame, kurie tik 
pajėgiate!

Kitą savaitgalį iš visų 
lietuviškų kolonijų rinktiniai 
žmonės pasileis į senąjį Pitts- 
burghą — į Lietuvių Literatū
ros Draugijos Suvažiavimą ir 
į LDS Seimą.

Linkėkime, kad abiejų or
ganizacijų sambūriai b ū t ų 
sėkmingi, kad suvykę delega
tai atliktų naudingų darbų!

Tegyvuoja LLD ir LDS!

Nesmagi žinia iš Chicagos: 
Drauags L. Prūseika ir vėl 

buvo išvežtas į ligoninę. Ma
nyta operuoti dešiniąją jo ko
ją, bet, po konsultacijos, gy
dytojai nutarė operacijos ne
daryki.

Iš Rumunijos Liaudies Res
publikos neseniai grįžo Pabal
tijo tautų menininkai; jie ten 
davė eilę koncertų.

Labai gražiai ten pasirodė 
Lietuvos dainininkai: Lietuvos 
Valstybinis dainų ir šokių 
liaudies ansamblis, taipgi so
listai. Bukarešto dienraštis 
“Skintėja” ansamblį, vadino 
“nepalyginamo meistriškumo 
kolektyvu.”

Didžiulio pasisekimo turėjo
Lietuvos solistė Jadvyga Pet- 
raškevičiūtč.

Bukarešto kinoteatruose bu
vo rodomi Lietuvos filmai; ta
me pačiame mieste įvyko Pa
baltijo knygų paroda, kur bu
vo daug ir lietuviškų knygų.

O Lenkijoje jau išėjo iš 
spaudos J. Otrembskio lietu
vių kalbos gramatikos I to
mas, apie 300 puslapių knyga. 
Vadinasi, ir lenkai susidomė
jo lietuvių kalba.

ietuvos kompozitoriui An- 
t^tui Račiūnui suteiktas pro
fesoriaus vardas. Prof. A. Ra. 
čiūnas dėsto Vilniaus muzikos

ir intervencijos pavojus
Maskva. — Tarybų Są-1 bu šalims tvarkyti savus 

jungos vyriausybė kaltina,: reikalus. “1956 metais buvo 
kad Jungtinės Valstijos ir ■ brutališkai užpultas Egip- 
kitos Vakarų valstybės ruo-! tas, o dabar puola Libano 
šia intervenci ją prieš Liba- j liaudį, kuri nori vienytis, su

i Komunistu vadas
I

. į atgavo pensiją
•i Washingtonas. .— 

pašau lain i o
Laike 
karo 

! sunkiai buvo sužeistas Saul 
i Wellman, Michigano valsti- 

1954 m. s u lyg 
jį apkaltino ir 
pensiją kaipo

Dabar U. S. Court of 
; Appeals nutarė, kad jis turi 
gauti pensi ją ir' kad Vete
ranų Administracija netu
rėjo teisės sulaikyti jam 
pensijos politiniais sumeti
mais.

Sprogo “fireworks” ir 
110 žmonių užmušė

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Susprogo fabrikas, ku-i 
riame buvo gaminami žais
liniai sprogimai (fire
works). Nelaimėje žuvo 110 
žmonių ir apie 300 yra su
žeistu.

Po to valdžia uždraudė 
Bahia provincijoje juos 
pardavinėti.

Ir mūsų šalyje jau nema
žai vaikų susižeidė su “fire
works” žaisdami.

LOTYNŲ AMERIKA 
IR JOS GAMYBA

Jungtinės Tautos.—Kuo
met nedarbas purto Jungti
nes Valstijas, Kanadą ir 
Vakarinę. Europą, tai Loty
nų Amerikoje dalykai eina 
geriau. Šių šalių industrija 
dar maža. Pereitais metais 
ne tiktai fabrikai dirbo, be.t 
nemažai ir naujų pastatyta.!

Varšuva. — Lenkija įve
da pakaitų industrinėje ga
myboje. Laikinai paleido 
130,000 darbininkų.

k o n se rv a to r i j o j e k o m p o z i c i j ą 
ir muzikos teoriją.

A. Račiūnas yra sukūręs tris 
operas, eilę kantatų ir daug 
solo dainų.

Kūrybinis darbas mūsų tėvų 
žemėje vyksta ligi šiol nema
tytais tempais.

Viskas rodo, kad šiemet ir 
Lietuvos žemės ūkis pakils 
daug aukščiau negu kada nors 
buvo pakilęs.

Smagu!

tarp-

į Ar sukels naminį 
] karą Burmoje?

Burmos respublika 
tautiniai laikosi, daug maž, 
tokios politikos, kaip Indi
ja. Aišku, kad tiems, kurie 
organizuoja agresyvius ka
ro blokus Azijoje, tai nepa-

Parlamente premjeras U 
Nu laimėjo pasitikėjimą 
127 balsais prieš 119. Reak- 

i cimai elementai ir tūli mi- 
Inistrai premjerą kaltino 
diktatoriavime. Sak o m a, 
kad kurstomas sukilimas 
prieš dabartinę valdžią.

Burma užima 261,610 
ketv. mylių plotą ir turi 
18,000,000 gyventojų.

GRAIKAI NEDALYVAUS 
NATO KONFERENCIJOJ

Atėnai. — NATO pieti
nės srities komandieriai 
šaukia Atėnuose konferen
ciją. Joje turėtų dalyvauti 
Anglijos, Francūzijos, 
Jungtinių Valstijų, Graiki
jos ir Italijos komandieriai.

Graikija paskelbė, kad ji 
nedalyvaus šioje NATO 

; konferencijoje todėl, kad 
i susipyko su Turkija dėl 
Kipro salos, o NATO siūlo 
planus turkų naudai.

GENEVOJE ATSIDARYS 
SVARBI KONFERENC.
Maskva. — Ateinantį ant

radienį, Genevoje, jau atsi
darys atominių* ginklų rei
kalais. konfere'nciia. Joje 
dalyvaus specialistai nuo 
Tarybų Sąjungos, Čekoslo
vakijos, Lenkijos, Rumuni
jos, Anglijos, Francūzijos,
Kanados ir Jungtinių Vals
tijų.

DRUZAI SUKILO 
PRIEŠ LIBANĄ

Beirutas. — Kalnų gy
ventojai druzai, kurie per 
devynis šimtus metų kovo
jo prieš jų tautos prispau
dėjus, sukilo prieš dabarti
nę Libano valdžią. Jie susi
jungė su Libano sukilusiais 
žmonėmis. Jie tiki, kad 
liaudies laimėjimas neša ir 
druzamą tautinę laisvę ir 
išsilaisvinimą iš dvarponių 
jungo.

Ar mažėja nedarbas 
Jungi. Valstijose?

Japonija imasi priemonių 
prieš JAV karių biznį

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris ir val
diški skyriai nuolatos pa
kartoja, kad jau aukščiau
sia nedarbo krizė “praėjo” 
ir prasidės “geri laikai”. 
Labai norėtųsi tam tikėti, 
nes nedarbas yra baisi dar
bo žmonių nelaimė.

Bet faktai prieštarauja 
tiems pareiškimams.. Perei
tąjį mėnesį 216,000 bedar
bių buvo nuimta nuo ap- 
draudos listo. Valdinin
kams neatėjo į galvą: ar jie 
nuimti todėl, kad gavo dar
bus, ar todėl, kad pasibaigė 
jų nedarbo apdrauda!

Faktai tuojau pasakė, 
kad dalykai neina į gerąją 
pusę. Welfare departmen- 
tas paskelbė, kad tą mėnesį 
120,000 šeimų pareikalavo 
“almūžnos” (relief). Aišku, 
žmonės to nereikalautų; jei

“Tass” kaltina JAV 
vyriausybę

Maskva. — Tarybų Są
jungos žinių ' agentūra 
“Tass” išleido pareiškimą 
dėl nuolatinių* pikietavimų 
TSRS delegacijos New 
Yorko mieste.

“Tass” sako, kad tie pi- 
kietai yra paruošti su JAV 
tūlų valdininkų žinia ir 
nuolatos kurstomi per New 
Yorko radijo stotis ir spau
dą. Atžymi, kad JAV val
džia ir Jungtinių Tautų vir
šininkai yra susitarę, jog 
Amerika apsaugos kitų 
tautų delegacijas. “Tass” 
kaltina, kad tie pikietinin- 
kai įžeidinėja TSRS atsto
vus, kelia triukšmą trukdy
dami jų darbui, nešioja 
įžeidžiančio turinio plaka
tus.

REIKALAUJA DRAUST 
A-BOMBŲ BANDYMUS

• Jungtinės Tautos. — I. 
Lobanov, Tarybų Sąjungos 
atstovas, įteikė Jungtinėms 
Tautoms rezoliuciją, reika
laujančią drausti JAV ato
minius bandymus Ramiaja
me. vandenyne. Sako, kad 
tie bandymai yra pavojin
gi žmonių sveikatai ir ame
rikiečiai terorizuoja salų 
gyventojus, o salos priklau
so Jungtinėms Tautoms.

• ------------------ 1—.

TSRS SIŪLO DAR 
PRATĘSTI TYRIMUS
Maskva. — Antri metai, 

kaip pasaulyje mokslinin
kai bendromis pastangomis 
tyrinėja žemės sausumų ir 
vandenų plotus. Tas tyrinė
jimas sutarta tęsti iki 1958 
metų- pabaigos. Tarybų Są
jungos mokslininkai siūlo, 
kad jį pratęsti dar metams 
laiko.

Londonas. — Tarybų Są
junga persergėjo Pakista
ną, kad jis neleistų užsienio 
valstybėms steigti atominių 
ginklų bazių.

gu jie būtų gavę darbus, ar
ba turėtų iš ko gyventi.

New Yorko valstijoje tu
rime 440,000 bedarbių, 
imančių nedarbo apdraudą. 
Tik bėgyje, savaitės 4,500 
jų nuimta nuo listo, nes jau 
visą savo apdraudą iškolek- 
tavo. Tą patį mėnesį 19,500 
naujų bedarbių užsisakė ne
darbo apdraudą.

America! Iron & Steel 
Institutas paskelbė, kad 
plieno ir geležies gamyba 
puola žemyn. Birželio pir
moje savaitėje ji dirbo 64 
procentais savo pajėgų, o 
pereitąją savaitę tik 62.

Trokų pervežimai bėgyje 
vienos savaitės nupuolė 5.6 
proc., o prekinių geležinke
lių net 18 procentų. Gi plie
no ir transnorto kritimas 
rodo, kad dalykai neina į 
gerąją pusę.

Liaudis laimėjo 
pasporty reikalais

Washingtonas. — Valsty
bės departriientas paskelbė, 
kad jau išdavė pasportus 
Rockwell Kent, Dr. Walter 
Briehl ir Weldon Bruce 
Dayton, kuriems buvo pir
miau atsisakę išduoti.

Miss F. G. Knight, pas; 
portų direktorė, pareiškė, 
kad ateityje; pasportai bus 
išduoti tiems, kurie neatsa
kys į klausimą apie priklau
symą prie Komunistų par
tijos.

Valstybės dėpartmentas 
vykdo Aukščiausiojo Teis
mo nutarimą, kuris patvar
kė, kad negalima neduot 
pasportų žmonėms dėl jų 
politinio priklausymo ar įsi
tikinimo.

TS'RS ATMETĖĖ VAK. 
VOKIETIJOS PROTESTĄ

Maskva. — Vakarų Vo
kietija protestavo prieš Ta
rybų Sąjungą, kad Maskvo
je demonstrantai įžeidė jos 
atstovybę. TSRS Užsienio 
ministerija atmetė protestą 
pareikšdama, kad Vakarų 
Vokietijos “karo provoka
cijos” iššaukė tas demonst
racijas. Bet TSRS padengė 
ambasados namuose pada
rytus nuostolius.

INDONEZAI MUŠA 
LIAUDIES PRIEŠUS
Jakarta. — Indonezijos 

vyriausybės armija užėmė 
Menado miesto svarbias da
lis, bet sukilėliai priešinasi 
dar atskirose vietose. Suki
lėlių vadas pulkininkas Su- 
mual mirtinai sužeistas.

Sumatroje valdžios ar
mijos daliniai suėmė sukilė
lių grupes, kurios slapstėsi 
raistuose.

Washingtonas. — Prezi
dentas prašo Kongreso, kad 
užgirtų Amerikos bendra
darbiavimą su talkininkė
mis atominiais reikalais.

Tokio. — Japonijos vy
riausybė bando pastoti ke
lią Jungtinių Valstijų ka
rių prekybai. Kaip žinia, 
Amerika turi savo armijos 
ir oriai vyno bazes Japoni
joje. Jos karinėje tarnyboje 
žmonės gali iš Amerikos 
gauti automobi liūs, pa
veikslų traukimo kameras 
ir kitokius reikmenis nesu
mokėdami Japonijai muito.

Japonijos vyriausybė tu
ri įrodymų, kad. nuo 1953 
metų amerikiečiai GI par
davė japonams “pilkame 
markete” (taip čia vadina 
juodąją rinką), 65,000 au
tomobilių, virš 600,000 pa

Policijai nevalia 
veržtis į namus

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausias 
Teismas 7 balsais prieš 2 
patvarkė, kad policija netu
ri teisės be “warranto” 
veržtis į žmonių gyvena
mus namus. Mat, daugelyje 
atsitikimų policininkai, ne
va ieškodami narkotikų, 
vykdė tokių įsiveržimų.

Teisėjas William Bren
nan pareiškė: “Kiekvieno 
žmogaus butas yra jo tvir
tovė... nepaisant ar žmogus 
yra geras, ar blogas. Jo na
mai yra jo apsauga nuo 
priešįstatymiškų įsiverži
mų.”

MASKVIEČIAI PRIEŠ 
VOK. GINKLAVIMĄ

Maskva. — Per dvi va
landas šimtai žmonių puo
lė Vakarinės Vokietijos 
ambasadą. Milicija dė
jo pastangų sulaikyti įnir
tusią minią. Sakoma, kad 
minia išdaužė atstovybės 
langus.

Vakaruose ambasadų pi- 
kietavimus jungia su įvy
kiais Vengrijoje. Bet minia 
šaukė prieš Vakarų Vokie
tijos apsiginklavimą ir ruo
šimąsi prie naujo karo: 
“Budeliai, ar dar jums ne
gana žmonių kraujo!” šau
kė minia.

ANGLŲ BALSAI Už 
KONFERENCIJĄ

Londonas. — Nors reak
ciniai elementai stengiasi 
neprileisti prie viršūnių 
konferencijos švelninimui 
tarptautinių santykių, bet 
liaudyje vis dar girdisi 
balsai už konferenciją.

Dabar reakcininkai kurs
to liaudį pasiremdami įvy
kiais Vengrijoje, kur buvo 
nubausti 1956 metų sukili
mo vadai.

Washingtonas. — 1957 m. 
Jungtinėse Valstijose buvo 
250,000 pirmos rūšies kri
minalių prasikaltimų.

J •

Washingtonas. — Politi
niai veikėjai svarsto, kaip 
patraukti arabiškas tautas 
į Amerikos pusę.

veikslų- traukimo kamerų 
ir daugelį kitokių dalykų. 
Amerikiečiai už tas prekes 
turėjo milijonus dolerių 
pelno, o Japonija šimtus 
tūkstančių dolerių nuosto
lių.

Dabar Japonijos vyriau
sybė patvarkė, kad ameri
kiečiai GI negali pardavi
nėti “pilkoje rinkoje” japo
nams automobilius ir kame
ras. Je:gu jie ių daugiau 
nepageidauja, jau naudojo 
ne mažiau, kaip metus lai
ko, tai gali parduoti tik tų 
prekių pardavėjams, o par
davėjai turi sumokėti Japo
nijos vyriausybei muitą.

1960 m. sveikata bus 
pirmoje vietoje

New Yorkas. — 1960 me
tais įvyks tarptautinė svei
katos žinovų konferencija. 
Jau dabar pasižadėjo daly
vauti iš 43 šalių virš šimtas' 
sveikatos reikalais profe§o-j, 
rių.

Konferencijoje bus svars
toma, kad sėkmingiau ko
voti prieš ligas, ypatingai 
tokias, kaip proto, vėžio, 
širdies, džiovos. Taipgi bus 
apsikeisti technikiniais 
operacijų reikaluose įren
gimais.

NEW YORKO UPeJE 
SUSIDŪRĖ DU LAIVAI
New Yorkas. — Trečia

dienį du dideli laivai susi
dūrė East upėje beveik po 
pat Manhattan tiltu. Susi
dūrė norvegų laivas “Ne
braska” ir aliejaus perveži- 

■;mo laivas “Empress Bay”. 
Ant pastarojo buvo 280,000 
galionų gazolino. Įvyko 
sprogimas, du žmonės žuvo 
ir apie 40 yra sužeistų. 
“Empress Bay” pusiau nu
skendo. Manhattan tiltas 
dalinai sugadintas.

NEGRŲ VADAI PAS 
EISENHOWERI

Washingtonas. — Keturi 
negrų vadai: kunigas Dr. 
Martin Luther King, A. 
Randolph, E. Morrow ir 
Roy Wilkins, pastarasis 
sekretorius NAACP negrų 
organizacijos, lankėsi pas 
prezidentą.

Jie protestavo prieš neg
rų teisių varžymą pietinėse 
valstijose, o ypatingai 
Little Rock mieste.

GALI NEĮVYKTI 
KONFERENCIJA

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos vyriausybe pareiškė, 
kad je:gu Jungtines Valsti
jos ir ant toliau išsisukinės 
nuo svarstymo atominių 
ginklų bandymų sulaikymo, 
tai jie nedalyvaus Genevoje 
šaukiamoje ekspertų konfe
rencijoje. i

UfarUyldte Laisve savo drangai
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Kairieji ir šiii metę 
kongresiniai rinkimai

MES JAU NE KARTĄ žymėjome, kaip skaudžiai 
yra kairiosios Amerikos žmonių grupės pasiskirsčiusios, 
ir Ra reikėtų daryti, kad jas būtų galima suburti Į vie
ną frontą.

Amerikoje veikia JAV Komunistų partija, Socialde
mokratų federacija,, dvi trockistinės grupės — Socialis
tų darbininkų partija ir nepriklausomoji Socialistų są
junga; veikia taipgi (jau pasenėjusi) Socialistų darbo 
partija. Be visų tų organizuotų grupių yra kairesnių li
beralų, kurie savo veiklą bando sieti su darbininkų judė
jimu.

Iš visų tų politinių grupių tvirčiausia ir veikliausia, 
aišku, yra JAV Komunistų partija, bet ir ši pastaruoju 
metu narių skaičiumi sumažėjo; reakcija ir kitos prie
žastys smarkiai pažeidė marksistinį-lenininį judėjimą.

Buvo vis kalbama, diskusuojama apie tai, kad rei
kėtų dėti pastangų tom grupėm apsijungti tam tikrais 
klausimais, kad jos galėtų tarti bendrą žodi.

ŠIEMET KAIP ŽINIA bus renkamas JAV Kongre
sas, taipgi daugelyje valstijų pareigūnai, gubernatoriai 
ir kiti. Na, tai šiemet ir buvo bandyta daryti ką nors, 
kad nors kai kurios tų grupių apsijungtų ir bendrai da
lyvautų rinkimuose.

Aiškus daiktas, New Yorke yra visų tų grupių, tų 
partijų centrai ir čia buvo dėta pastangų apsibendrini- 
mui pasiekti.

Birželio 13,14 ir 15 dd. New Yorke Įvyko platoka 
konferencija, kurioje buvo bandyta padiskusuoti, kaip 
savo jėgas rinkimams apjungti.

Konferenciją šaukė žymūs veikėjai, jų tarpe buvo 
ir mokslininkas Dr. DuBois, taipgi savaitraščio “Natio
nal Guardian” redaktorius McManus ir kt. žymūs žmo
nės. Konferencijoje J. A. Valstijų Komunistų partiją 
reprezentavo Ben jamin J. Davis, vienas iš žymiausių tos 
partijos vadovų.

Deja pačioje konferencijos pradžioje įvyko (gal ty
čia trockistų “inspiruotas”, gal netyčia) blogų išsišoki
mų. Vincent Hallinan, buvęs Progresyvių partijos kan
didatas tprezidento vietai 1952 metų rinkimuose, nei iš 
šio nei iš to pradėjo pulti komunistus.

Protestuodamas prieš jo tiradą, B. J. Davis buvo 
apleidęs konferenciją. (V. Hallinan pastaruoju metu kaž 
kokiais sumetimais, pradėjo pataikauti trockistams.) Tik 
vėliau konferencijos prezidijumas, pamatęs, kokios ko
šės privirė Hallinanas, oficialiai komunistų atsiprašė 
dėl to, kad buvo leista Hallinanui konferenciją ardyti, 
šmeižiant komunistus.

Aišku, Hallinano netaktas tročklstams. patiko, bet 
jis negalėjo patikti tiems, kurie iš tikrųjų nori apjungti 
kairiąsias jėgas rinkimams.

džiūnas, ir su dainininkams 
atlyginimu. Jo žodžiais:

Dažnai dainininkai, kurie iš 
kiltų vietovių atvyksta, saky
sim, į Cleveland*}, jie nesutin
ka važiuoti, jei jiems, be ke
lionės išlaidų dar neapmoka
ma $200 honoraras. O vieną 
dainininką negi kviesis. Rei
kia dviejų, dar gero akompa
niatoriaus, tai ir suma tokio 
parengimo, vien tiems daini
ninkams apmokant, jau susi
daro gerokai virš $500...

Tokios velniavos viešpa
tauja “vaduotojų” frontuo
se !

Iš New Haveno, tėvų pa- kės Barre, Pa 
gerbimo piknike, birželio
15 d. per A. Bimbą aukojo: Neck, N. Y. .

M. Adomonis,

O negali su-

ŠPYGOMIS BADOSI
Clevelando smetonininkų 

Dirvoje (š. in. birž. 19 d.)1 
skaitome:

Su mūsų dailininkais dar 
blogiau, negu su dabartiniu 
Vliku — taip parašė Dirvos 
skaitytojas iš Chicagos, pasi
skaitęs dvieju dailininku pa
reiškimus, paskelbtus lietuviš
kuose laikrašičuose. Iš tų pa
reiškimų aiškėja, kad mūsų 
dailininkai negali sutilpti vie
noje lietuvių dailininkų drau
gijoje, kaip sutelpa lietuviai 
raytojai, laikraštininkai, o dar 
skaudžiau, kad jis negali su
tilpti ir vienoje lietuvių dailės 
parodoje . .
tilpti todėl, kad vieni apie ki
tus tik blogai galvoja, vieni 
kitiem s priekaištauja, kad 
anie nemoka kurti, gi moka 
tik .jie vieni.

Sunku numanyti, kas 
dabartinius lietuvius < 
kus nuo tų ligų išgydyti, 
tos jų ligos jau 
nėjusios, atsineštos iš anapus 
\ and e n ų.

Galima pasakyti, kad tarp 
dipukiškų dailininkų yra 
geni, dorų žmonių, bet yra 
ir sugedusių, bailių, aukštai 
nesi riečiančiu. Žinome, kad 
viename tu dailininkų po
būvyje kai kurie iškėlė 
klausimą dėl sudarymo ko
kių nors ryšių su Tarybų 
Lietuvos dailininkais, su jų 
organ ižac i j a. Sum any to j a i 
buvo užrėkti: tūli smeton- 
laižiai primetė jiems “nepa- 
triotiškumą,” tiesiog “ko- 
m u n i z m ą , ’ ’ o kiti sakė: 
Kai tik pradėsime sumegz
ti ryšius su Tarybų Lietu
vos dailininkais, tuojau 
mus užpuls FBI...; SŪug'dki- 
mės! . .

BE REIKALO
IŠSIGANDĘ

John Guntherio knyga 
“Inside Russia Today” yra 

;as gali i perspausdinama N. Y. He- 
dailinin- rald Tribune skiltyse. Kar- 

- nes tais keistų ir kvailų dalykų 
gerokai įsise-

Jurgis ir Ona Šilkai $10.00 
Jonas Ragauskas .. 10.00 
J. Shukaitis .........
Antanas Latvėnas .. 
Ona Visockienė .... 
Felix Roman ......... .
Alex Klimas .............
E. Kalvaitienė .........
Buvęs parapijonas .. 
John Barnet.............
Joe Shauliūnas .......
J. Beržinis................
Anna Philipse .........
W. Marcinkevičius .. 
Vincas Karalius .... 
A. Mureikienė .........
Nellie Valley ...........
Agnes Grigaitis .... 
Kazys Danasevičius . 
Wm. Deksnys .........
M. Supliauskas .......
H. Buzienė ..............
P. Bokas ................
Ona ir Pet. Giraičiai . 2.00 
M. Valinčienė ...... 2.00 
V. Kazlau ................  2.00
J. Ynamaitis ........... 1.50

Po $1: Nežinomas, Kaz
lauskas, Kast. Ignatavičius, 
Jasiūnas, M. Maželienė, A. 
Antanavičius, B. Nortienė.

10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00

šis gabus buržuazinių idėjų 
propagandistas pripasakoja 
savo knygoje. Paimkime jo 
nuomonę apie nepaprastai 
smarkų Tarybų Sąjungos 
industrijos plėtojimąsi. Sa
vo nusistebėjimą jis baigia 
tokiu aliarmu:

Kaip tai visa atrodys po de
šimties mėty, jeigu decentra-
lizacija pavyks ir gamyba bus duokles 1958 metams UŽsL 
patobulinta, gerai vedania ir 
gausi, yra baisu ir pamislyti!

Daugiau ir g

PRIETELIŲ KLUBAS
Šį sykį į Prietelių Klubą

10.00

John Yasulis,
Wis....................

Wm. Goodis,

.... 8.00 
Kenosha, 
.... 6.00 
Utica, N. 
.... 6.00

Walter ir Eva Graunai, 
Ozone Park, N. Y. ... 5.00 

Morta Baron, Brockton, į 
Mass............................. 5.

I. Klevinskas, Scranton, 
Pa................................. 5.00

Anna Wellus, Bingham
ton, N. Y.....................  4.17

A. Mikalausky, Rock
ford, Ill....................... 2.00

Po $1: J. Yankovskes, 
Hayward, Calif.; John Gu- 
dergis, West Cheshire, 
Conn.; Natalie Lenigan,St. 
Petersburg, Fla.; K. Gailiū- 
nas, Bayside, L. I.; Frank 
Balčiūnas, San Leandro, 
Calif.; J. Kaulinis, Hunting
ton, L. I.; A. Lukaitis, Bay
onne, N. J.; Frank Žukas, 
Shenandoah, Pa.; A. L., 
Great Neck, N. Y. M. Mo-1 
tejūnas, E. Coulee, Canada, I 
50 c.

Darbininkų sveikata
Cukraligė—diabetas

Cukraligė — rimta siste
minė liga. Ji vis eina di
dyn, dažniau ji išsivysto. 
Paeina nuo kasos (saldžio- 
liaukos) trūkumo. Kasos 
(ponereas) u o d e g oje yra 
specifinės ląstelės, sugru
puotos atskiromis gūžtelė
mis bei salelėmis (islands).UIlj lino UCJ ocxivivill to ( coiwnAvoy. 

.00. Šitos kasos salelių ląstelės 
gamina ir įleidžia tiesiog į 
kraują savo ypatingą sun
ką (insuliną). Toji sunka 
padeda žmogaus organiz
mui panaudoti kraujo cuk
rų bei saldiminę medžiagą 
glikageną: padeda patekusį 
į kraują cukrų paversti 
energija.

Kai šitaip neįvyksta, tai 
kraujo skysčiuose ir šlapi
me susidaro perdaug cuk
raus, ir nuo to šlapimas es
ti saldus (cukraligė). Kas 
gi' čia blogo? Ogi labai 
daug. Susi dalydama s dide
liais kiekiais kraujuje cuk
rus virsta nuodu: gadina 
arterijas, gadina visą me
džiagų apykaitą. Be atitin-^ 
kainos pagalbos — žmogus

■ miršta.
1921 m. tapo išrastas

DĖL PAČIŲ RINKIMŲ Komunistų partijos atsto
vas siūlė, kad būtų išstatytas vienas kandidatas, (sakysi
me, JAV senatoriaus vietai). B. J. Davis sakė, jog never- 

’ ta statyti pilną kandidatų sąrašą (gubernatoriaus, vice- 
•' gubernatoriaus, senatoriaus) vietoms dėl to, kad toks 

-sąrašas skaldytų darbininkų jėgas.
Buvo nurodyta (iš komunistų pusės), jog darbo uni

jos kol kas remia demokratų partijos kandidatus, todėl 
• kairiesiems neverta išstoti prieš darbo unijas. Tenka at
siminti, kad pačiose darbo unijose yra judėjimas už tre
čiosios partijos kūrimą, tuo būdu tenka ir kairiesiems į 
tai atsižvelgti. Bet konferencijos dauguma pasisakė už 

I pilną kandidatų sąrašą New Yorko valstijoje. Tačiau vi
sas reikalas kol kas dar galutinai neišspręstas.

Vadinasi, konferencija nedavė tų vaisių, kurių buvo 
laukta. Nedavė dėl to, kad kai kurie jos dalyviai (troc- 

‘ kištai) per daug yra sektantiški, perdaug siauri.
I * • • ■

JAV KOMUNISTŲ partijos vadovybė neima visko 
siaurai, sektantiškai.

Ji sako, kai kuriuos kandidatus, net jeigu jie ir ne
bus demokratų partijos sąrašuose, kairieji privalo rem
ti. Pavyzdžiui kongresmanas Powell (Harleme) tapo iš
mestas iš demokratų partijos; jis žada kandidatuoti re- 
publikonų partijos sąraše, tačiau kairieji jį turi remti, 
kadangi jis, kaip negras, yra pasižymėjęs negrų teisių 
gynime.

Komunistai sako: mums turi rūpėti būsimuose rin
kimuose neatsiskirti nuo bendro darbininkų judėjimo ir 
negrų masių; tenka veikti jose ir su jomis, nurodant ža
lingą politiką kapitalistinių partijų.

Gailą, kad ši “Socialistinės vienybės” konferencija 
nebuvo tokia, kokios buvo laukiama. Bet dar yra vilties, 
jog bus prieita prie tokio susitarimo, kuris visas dores- 

-nes politines kairiųjų grupes apvienytų, apjungtų, o ne 
• skaldytų.

7 Šių metų kongresiniai rinkimai bus svarbūs, nes jie, 
]be kitko, įvyks nedarbo metu.

Taigi tenka uoliai ruoštis rinkimams, reikia daf- 
•btidtis; kiek tik leidžia jėgos!

Didelis ačiū virš minė-, 
tiems rėmėjams už puikias insulinas: išsunktas iš ka- 
dovanas laikraščiui. Gražu sos salelių (islands). Tai 

i matyt, kad nepamiršta at- g a 1 i n g a pagalba diabeti- 
sinaujinti duokles į Prie te- kams. įleidžiamas po oda 
lių Klubą. Dar yra dauge- su švirkštu, insulinas pade- 
lis, kurie to nepadarė. Lau- žmogaus organizmui sa
kiame žinių nuo jų. Į naudoti kaip reikiant krau-

Laisvės Administracija i J° cukrū, paversti jį energi-

mokėjo sekami:
Vilkaviškis, Waterbury,;

Daugiau ir geresnės ga- Conn........ .............. $25.00
mybos reiškia juk geresnį, J- Portikas, McKees
turtingesnį ir lengvesnį gy-l Rocks, Pa................ 25.00

...........  ~ 1 J. Kirmelas, Bayonne, N.
.............:.............. 25.00

A. Lukaitis, Bayonne, N.
............................... 25.00

S. Radušis, Bayonne, N.
...................... . -25.00

K. J, Kearny, N.J. .25.00
J. Marcinkevičius, Kear-

.. 25.00

venimą dėl kelių šimtų mili
jonų žmonių socialistiniame J. 
pasaulyje. Dar galima bū-^ 
tų pateisinti buržua z i n i o | J. 
rašytojo -pavydėjimą sočia-■ 
listinio pasaulio žmonėms, | J. .. 
bet kur protas nuogąstauti, • 
bijoti apie ta.i ir pamislyti?)

Va. . ' ' i . . v i ny, N. J. ..Rimtai galvojantis žmo
gus daromu industrniu pro--

Kai kurie dipukų gresu bet kur pasaulyje ga-l 
sąjungos nariai ii tiktai pasidžiaugti. John

LLD suvažiavimo 
delegatams

Amerikos Lietuvių Darbi-i 
ninku Literatūros Draugi-

ja. šitokie išvirk š t i m a i 
(adatos) cukraligės negydo, 
o tik tam kartui ją paleng
vina ir žmogus gali gyventi 
ir veikti, jei tik nuolatai ir 

j regulingai gauna insulino 
Gali ir pats sau

iost suvažiavimas įvyks lie- įsileisti, gydytojo parodytas, 
pos 6 d. LDS 160 kuopos Š1f>Vn\ą_i.la:lk°itarpla.‘S "" 
name, 1024 Beaver Ave., 
Pittsburgh, Pa. ______
yra toks: Važiuojant iš vi- 
durmiesčio reikia paimti 
busą 20 Reedsdale St. ant 
7th St. ir Penu Avė. Išlip
kite Beaver Ave. ir North 
Ave. Išlipsite prie pat LDS 
namo. Bet taipgi galima 
paimti gatvekarį ant 9th 
St. ir Penn Avė. 
ant Beaver Ave. 
Ave. Namas irgi arti.

Atvykę savomis mašino
mis irgi lengvai surasite, 
kur yra Beaver Ave. ir 
North Ave., North sidėje. 
Sekmadieniais yra užtenka
mai vietos pasistatymui au
tomobilių arti LDS namo.

i vis 
reikia patyrinėti, ar nėra

Kelrodis | jame cukraus.
Neseniai tapo išrastas 

orinasas (orinase), tablečių 
formoj-e. Dažnai orinasas 
atstoja insulino a d a t a iŠ. 
ypač jei cukralige serga jūu 
pagyvenęs žmogus. Pasiro
do, kad to diabeto esama 
dviejų rūšių. Jei cukraligė 
atsiranda jaunam 
ar kūdikiui), 
rimčiausias. Tai 
kad kasa visiškai negamina 
insulino, ir čia būtinai rei
kia insulino adatų, — ori- v 7 

nasas netinka.
Tačiau, jei cukraligė iš

sivysto senyvam žmogui, tai 
apydažniai esti tik tam tik
ras kasos apsilpimas, kad 
ta kasa, dėl kokių sutruk
dymo, permažai tegamina 
insulino, ir iš to atsiranda 
šlapligė — cukrus šlapime. 
Šitokiais nuotykiais orinaso 
tabletes gali pavaduoti in
sulino injekcijas. Gydyto
jas gali nustatyti, kiek ir 
kada reikią imti tų orinas^ 
tablečių, vietoje pirmiau 
vartotų insulino adatų. 
Kiekvienam diabetikui bus t 
pravartu, pasiteirauti su

ATSKIROS AUKOS, 
GAUTOS NUO:

Jonas Linda, Douglaston,
L. I...........................  $50.00

S. Rakštys, Fruitland, 
Canada .................. 20.00

Helen Žukienė, Bingham
ton, N.Y.................... 20.00

J. Portikas — J. Mažeika, 
McKees Rocks - Pittsburgh, 
Pa. (grąžino vajaus dova
ną) ...........................  20.00

Woodhavenietis ... 19.00
S. Cedronienė, Brooklyn,

N. Y........................... 10.00
Laisvės Kapinių B-vė 

(per A. Grigaitienę), Wil-

Gunther nesidžiaugia. Jis 
stena, verkia ir gąsdina sa
vo skaitytojus.

tojus taipgi ne viskas tvar
koje.. Juk tik neseniai ten 
buvo iškilęs skandalas dėl 
premijų, 
rašytojų
net kalba apie jų sąjungos 

kadangi ten vieš- 
klerikališkas ele

mentas, kunigų pataikūnai.
Pas jų dainininkus

Ir pas dipukiškus daini
ninkus nėra * sugyvenimo. 
Kiekvienas riečia nosį aukš
čiau savo kaktos. Atvykę į 
Ameriką, daugelis daininin- 
kų-ių tikėjosi, būk juos čia 
pasitiks Metropolitan Ope
ra ar kuri kita grupė. Bet 
nieko iš to neišėjo. Senes
nio amžiaus dainininkai 
baigia visiškai susenėti; kai 
kurie jų dirba fabrikuose, 
kiti šiaip taip verčiasi arti
mųjų pagalba. Mažai uos 
kas kviečia kur padainuoti, 
kadangi nedaug dipukai ir džioji Britanija 
pramogų tegali suruošti.

Dirva rašo, ‘jog jaunesnio 
amžiaus dainininkai prade
da išjuokti senesnius, kaip 
beverčius. Girdi: “kuris 
dainininkas ar dainininkė 
vyresnio amžiaus, tai tas 
jau tik grynas nesusiprati
mas, nevertas jokio dėme
sio, kas juos pasikviečia 
koncertuoti, tie visiškai at
siliko nuo gyvenimo.”

Smetonininkų laikraščio 
redaktorius B. Gaidžiūnas 
ragina tokius “gydytis.” E- 
są: “Liga negera, taip pat 
atsineštinė, tik čia gerokai 
paauginta, nes nejuntama, 
kaip ir daugelyje sričių, gy
venant už savo tėvynės na
mų sienų, tos didžiosios at
sakomybės, kurią ten juto
me.”

Kaip matome, tikra ten 
velniava. Atrodo, kad di- 
pukiški dainininkai nieko 
gero neatsinešė — atsinešė 
tik kvailą pasipūtimą, di
džiavimąsi, kvailybę.

Velniava, sako p. Gai-

skėlimą,v 7

AGITACIJA Už NAUJĄ 
AVANTIŪRĄ

Paskutinėmis dienomis A- 
merikos komercinėje spau
doje prasidėjo plati agitaci
ja už naują m i 1 i t a r i n ę 
a v a n t iūrą, už pavertimą 
Lebanono į antrąją Korėją. 
Ypač atvirai ir įžūliai kurs
to mūsų šalies vyriausybę 
New Yorko stambioji ko-i 
inercinė spauda. P a v y z - 
džiui, N. Y. Herald Trib
une (birž. 24 d.) šaukia:
. Jungtinės Valstijos .ir . Di-

“Laisves” piknikas 
ir moterų stalas

Liepos 4—6 dd. Lietuvių 
Tautiško Namo Parke, 
Winter St. ir Keswick Rd., 
Brocktone, įvyks “Laisvės” 
paramai metinis piknikas.

Kaip pikniko ruošimo ko
mitetas, taip ir Moterų 
Stalo komisija, žinodami 
“Laisvės” finansinę padėtį, 
deda pastangas, kad pikni
kas būtų sėkmingas ir su
teiktų gražios finansinės 
paramos.

Praeityje su draugų ir 
draugių talka visuomet Mo- 

. , _ . „ terų Stalas buvo turtingas
Jungtinę Arabų Respubli- įvairiausiu maistu, kaip tai 
ką, pasiųsti armiją ir už
pulti Siriją ir Egiptą! ■ 

Pranešimai iš1 Washingto- 
no taip pat vis dažniau ir 
dažniau kalba apie tokį pat 
žygį.

Kam nors kailis niežti. 
Kas nors tikisi nauja avan
tiūra pasipelnyti. Ar tik 
viso to pamate nebus ekono- 
minė krizė? Ar tik nebus 
mūšų buržuazijos ieškoji
mas karinio kelio išėjimui 
iš krizės? >

Lebanonui susmukti po Jung
tinės Arabų Respublikos ir jos 
agentų Lebanone smūgiais. 
Nasseriui neturi būti leidžia
ma šmotais pasigrobti Viduri
nius Rytus ir tą visą sritį pa
vesti Kremliuje sėdinčių Nas- 
serio draugų įtakon. Reikia 
imtis kiekiveno žingsnio, kokį 
tik diplomatija leidžia, linkui 
taikaus klausimo išsprendimo. 
Bet jeigu tiktai jėga tegali iš
gelbėti Lebanoną, tai jėga ir 
turi būti panaudota.

Vadinasi, Jungtinės Vals
tijos turi pradėti karą prieš

Išlipkite 
ir Penn

(vaikui 
tai dalykas 

reiškia,

Nors aplinkybėms 
dėjus “Laisvė” dabar 
čiau išeina, 
svečias mūsų 
ji kiekvienu 
labai daug 
straipsnių ir

susi- 
re- 

yraretesnis 
namuose, bet 
kartu atneša 
gerų žinių, 
įvairumu, v t.

Laisve yra musų vadas ir savo gydytoju:. lai gydyto-

sūriais, kugeliais, pyragais, 
pyragaičiais ir kitokiais 
skanumynais. Tą jau visi 
žinome, tai ir šiemet, mes 
tikimės, susilauksime iš vi
sų nuoširdžios talkos ir pa
ramos.

Tik su visų talka mes ga- mof 
lime skaniai pavaišinti vi
sas ir visus atsilankiusius į 
pikniką, į kurį laukiame 
daug svečių. O jų bus ir iš 
toliau, nes nemažai lietu- ----

mokytojas. Be jos 
būtų daug sunkiau orien
tuotis šiame svarbiame, gy
venimo laikotarpyje, kuria
me gyvename.

Visus ir visas kviečiame 
į pikniką liepos 4-^-6 dd. 
Jūs savo atsilankymu vie
naip ar kitaip paremsite 
savo mylimą laikraštį“Lais- 
vę”! Čionai bus gera pro
ga visiems susitikti su sa
vo senais paž į s t a m a i s- 
draugais ir draugėmis ir 
gražioje nuotaikoje pra
leisti

mums Jas patikrina ligos eigą, ar 
tinka orinaso tabletės.

Labai daugeliui diabeti
kų bus galima apsieiti be . 
adatų.

J. J. Kaskiaučius, M. D.

Washingtonas. — JAV 
valdžia sutiko, kad Lenki
jos “Batory” laivas gali at
plaukti į šios šalies prie
plaukas.

dieną. Iki pasimaty- j algas.

Tokio. — 35,000 mainie- 
rių baigė streiką po 108 die
nų. Jie išlaimėjo didesnes

H. Tiiomas, 
už Moterų Stalo 
Komitetą

Maskva. — Tarybų Są
junga teigia, kad Jungties 
Valstijos vis dar tebevaržo 
prekybos reikalus. *4

vių šiuo laiku turi vakacijų. 2 p.-Lawv© (Liberty)—Penktad., ,birž. (June) 27, 1958



jjVAIRUMA!
Tam laivui - beveik 
tūkstantis mėty j

1

Danę' senovės liekanų sir- į 
pia žemė. Jų ieškodami ar-1 
cheologai kasinėja pilis, pi-1 
Pakalnius, senkapius. Ten Į 
dažniausiai galima aptikti' 
se n ovė j e va r t ot ų i ran k i ų, i 
papuošalų, ginklų ar jų lie-, 
kanų, padedančių pažinti I 
senųjų Lietuvos gyventojui 
buitį, istoriją, kurią darj 
taip mažai žinome. Tačiau' 
nemaža, kartais ir labai; 
vertingų, randama atsitik
tinai, vykdant Įvairius ūki-j 
nius darbus. ;

Ypač įdomių dalykų sle-i 
pia durpynai, pelkės, kadai-' 
se buvę ežerai ar klampūs’ 
liūnai. Vandenyje, durpė
se gerai išlieka netgi medi
niai ir kauliniai daiktai ar-
ba. drabužiai, kurie žemėje durpyne*, turi patekti į mu- 
dažniausiai greit supūva. Į ziejus. Tikėkimės, kad dur- 
Pavie niai tokie radiniai1 pynuose aptiksime sensacin-

^hirpynuose buvo užtinkami'gu radinių — nuskendusių 
jau anksčiau, kasant dur-Į kryžiuočių ar senovės betu
pės, o dabar jų nemaža ap-|vių karių, nes jau nuo XIII 
tinkama vykdant melioną-!amžiaus mūšiai kartais 
rijos darbus. Taip, 1956 m vykdavo klampiuose rais- 
rudeni, melioratoriai, kas- tuose*, kurie* prarydavo ne*
darni kanalą Fabiržulio kai- vieną karį.
mo laukuose, 300 metrui A. Tautavičius
nuo buvusio Biržulio ežero' ---------
kfanto, Varnių rajono, 1 U 
metro gilumoje, aptiko dur
pėse gulinti skobtini laive
li. Jis turi apie 3 metrus 
ilgio ir 62 centimetrus plo
čio, išskaptuotas iš store) pu
šies rąsto. Tokiais laive
liais čia kadaise* plaukiojo 
žvejai ir medžiotojai. Ka
da tai buvo? Durpių sluoks
niai tebėra netyrinėti, jų 
chronologija tebėra nepa
aiškėjusį, e) Biržulio ežero 
pakrantės buvę) apgyventos 
jau n u e> seno. Čia rasta 
žalvario amžiaus (XIII-X 

Amžius prieš mūsų erą) 
daiktų. Kiti radiniai da
tuojami XII-XIII mūsų 
eros amžiais. Greičiausia, 
kad laivelis yra iš XII-XIII 
mūsų eros amžiaus, nes 
apie 20 metrų nuo valties 
praėjusią vasarą buvo ras
tas irklas, o prie jo—tiems

Tai tiesa!
Dienraštyje “The New 

York Times” Walter Sulli
van pateikė straipsnį, ku
riame jis dėsto, kad TSRS 
sputnikų paleidimai nėra 
tik kelių metų pasiekimai.

Jis nurodo, kad su pra
džia šio šimtmečio rusai 
mokslininkai daug dėmesio 
kreipė į aviaciją ii' oreivių 
užkariavimus.

Gi kada įsisteigė tarybinė 
s a n t v a rka, tai tam pasi
šventusiai dirbe> žymūs 
mokslininkai: I. Meščers- 
kis, K, E. Celkovskis, D. 
Mendelejievas, N. Žukovs
kis ir kiti. Jau nuo 1928 m. 
veikia T a r y b ų Sąjungoje 
Kreivių Užkariavimo reika
lais institutas.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

ĮDOMYBES
Tūla paukšte, panaši į viš

tą, turi baltas plunksnas,

amžiams būdinga žalvarinė 
segė.

Kaip visa tai pateko į bu
vusio ežero dugną? Dabar 
sunku i tai atsakvti. Prie 
tinklo rasta segė. Gal būt, 
žvejys ją panaudojo vieto
je nutrukusio gramzdiklio. 
Bet tinklas liko neištrauk
tas, o irklas rastas įsipai
niojęs į jį. Matyt, kad žvejį 
ištiko nelaimė ir’ nežinia ar 
jam pačiam pavyko pasiek
ti krauta, v

Tokie radiniai dar labai 
reti. Tik 1936 m. vienas 
pa našus laivelis buvo rastas 
Noručiu kaimo durpyne, ir 
dabar jis yra “Aušros” mu
ziejuje Šiauliuose. Pabir- 
žulio radinys pateko i Tei
siu kraštotyros muziejų.

Kiekvienas, net menkiau
sias senovės daiktas, rastas

! švelnias ir minkštas, kaip 
šilkas, bet po plunksnomis 

lodą yra juoda.

žiauriausias ir 
nežmoniškiausias 

kalinimas
i

Francis Seldon iškalėjo 
! 69 metus baudžiamajam 
I kambaryje už pasijuokimą 
i iš karaliaus plikos galvos. 
Jis buvo įpėdinis į didžiau
sius turtus Europoje ir bu
vę) tik 9 metų, kai ta jam 
nelaimė atsitiko.

. Jis buvę) mokinys Cler
mont kolegijoje Paryžiuje. 
Francijos Karalius Lujus 
XIV 1674 metais aplankė 
tą kolegiją. Kolegijos va
deivos tail) susižavėjo ka
raliaus apsilankymu, kad 

I nutarė pakeisti kolegijos 
vardą, užvardyti “Kolegija 
Karaliaus Luiso Didžiojo”.

Vaikiščias, pasityčioda
mas iš karaliaus, kad jis 
buvę) pi; kas, pasakė “chum” 
(draugkambarietis, drau
gas), e) kiti moksleiviai pra- 

' nešė kolegijos autoritetui 
apie šį pajuokiantį palygi
nimą. Kuomet karalius da- 
žinojo apie tai, tuojau išlei
dę) įsakymą vaika areštuoti 
už įžeidimą jo didenybės. 
Vaikiščias buvę) įmestas į
Bastilijos baudžiamąjį kam
barį ir išlaikytas 69 metus.

Kuomet Francis Seldon 
buvę) paliuosutas iš kalėji
mo, visų užmirštas, su su
naikinta sveikata, rado vi
sus jo nubaudėius išmiru
sius. Bet pats nelaimingasis 
kalinys dar gyveno keletą 
metų laisvėje. Jis pasiliko 
žinomas kaipo žiaurūnų be
protiškiausios baudos auka.

* J. Bimba

Varšuva. — Demokratinė 
Vokiečių Respublika už
draudė automobiliais susi
siekimą iš Lenkijos su V. 
Vokietija.

New Yorkas. — Singer 
Co. paskelbė, kad ji savo 
siuvamų mašinų į užsienį 
parduoda 6 procentais, dau
giau, kaip pereitais metais.

Žinios iš
VERTINGO 

ARCHITEKTŪROS IR 
MENO PAMINKLO 

RESTAURACIJA
Vilnius. — Beveik tris 

šimtmečius Vilniuje stovi 
Petro ir Povilo bažnyčia. 
Šis pastatas yra labai pui
kus XVII šimtmečio archi
tektūros paminklas. Apie 
300 geriausių to meto skulp
torių ir architektų ilgus me
tus dirbo bažnyčios projek
tavimo ir statybos darbuo
se. čia sunku rasti vietą, 
kur nebūtų prisil i e t u s i 
skulptoriaus ranka. Bažny
čios interjerus puošia dau
giau kaip du tūkstančiai la
bai meniškų gipso figūrinių 
kompozicijų, o taip pat įvai
rūs pano ir bareljefai. Siek
dama apsaugoti architektū
ros paminklą, Lietuvos TSR 
M'nistrų Taryba priėmė nu
tarimą valstybinėmis lėšo
mis restauruoti Petro ir Po
vilo bažnyčią. Visus moksli
nio tyrimo, projektavimo ir 
atstatymo darbus pavesta 
atlikti Valstybiniam staty
bos ir architektūros reikalų 
komitetui. Kultūros minis
terijai pasiūlyta nufilmuoti 
bažnyčios interjerus iki ir 
po jos restauravimo.

Ryšium su didele darbų 
apimtimi, bažnyčia bus pra
dėta restauruoti 1958 me
tais ir baigta 1961 metais.

UPEIVIAI GILINA 
NEMUNO VAGĄ

KAUNAS.—Nemuno lai
vininkystės upeiviai - keli
ninkai pradėjo upės farva
terio t v a r k y m o darbus. 
Prie Mergelių salos ties 
Kauno hidroelektrinės sta
tyba, netoli Kačerginės ku
rorto ir kitur pradėjo dirb
ti žemsemės ir žemsiurbė. 
Šių plaukiojančių agregatų 
komandos likviduoja pir
mąsias seklumas, kurios 
trukdo navigacijai. Upei- 
viai-kelininkai iš upės dug
no jau išsėmė daugiau kaip 
80 tūkstančiu kubiniu met
rų grunto.

Artimiausiu metu žemse
mės plauks į Nemuno žio
tis. Čia bus gilinamos del
tos šakos, kad jomis galėtų

Lietuvos
laisvai keliauti j upę plau
kiojančios neršti iš marių 
vertingų veislių žuvys.

Iš Nemuno dugno šiemet 
bus išimta daugiau kaip 
milijonas kubinių met r ų 
grunto.

MOKYKLOS ZOOPARKE
KLAIPĖDA.—Įkurti sa

vo zooparką Kristijono Do
nelaičio vardo vidurinės 
mokyklos jauniesiems gam
tininkams kilo mintis dar 
prieš keletą metų. 1955 me
tais priemokykliniame skly
pe specialiai įrengtoje pa
talpoje buvo apgyvendinta 
paprasta rudoji lapė. Me
tai iš metų plėtėsi zooparko 
ribos, daugėjo jo gyventojų 
skaičius. Dabar čia galima 
pamatyti Lietuvos miškų 
gražuolę stirną, balta
plunksnę gulbę, linksmąją 
voveraitę, snaudžiančius sa
vo narveliuose stepių vėž
lius, jūrų kiaulytes ir kitus 
gyvulius bei paukščius.

Ypač smarkiai išaugo la
pių šeimyna. Dabar jų čia 
gyvena 10. Jaunųjų zoolo
gų būrelio nariai, vadovau
jant mokytojui Leonui Ab- 
romui, atlieka su lapėmis 
įdomų bandymą. Dar 1955 
metais jie sukryžiavo rudą
ją lapę su juodsidabriu pa
tinu. Išauginta metise pa
telė, kurios kailis nedaug 
kuo tesiskyrė nuo papras
tos rudosios lapės kailio, 
vėl buvo sukergta su juod
sidabriu patinu. Pastaroji 
praeitais metais atsivedė 5 
juniklius, iš kurių du buvo 
juodsidabriai ir 3 mišrios 
veislės.

Mokiniai labai pamėgo sa
vo zooparko gyven tojus. 
Kasdien čia gali sutikti 
liuobiant bei šeriant žvėre
lius ir paukščius septinto
kes Birutę Adomaitytę ir 
Stasę Laučytę, šeštoką To
mą Jovaiša, aštuntokę Gra
žiną Kisieliūtę ir kitus mo
kinius. Jie gerai išmoko 
prižiūrėti žvėrelius į r 
paukščius, paruošti jiems 
maistą.

Pavasaris jaunie s i e m s 
mokyklos zoologams atnešė 
nemaža rūpesčių. Neseniai 
—viena lapė atsivedė net 8 1 

I

-4* juodsirteb-('sarnanrių7 pionieriųjauniklius 
rius ir 4 mišrios veislės. 
Mažuosius reikia kruopščiai 
prižiūrėti.

Jauniausiam zooparko gy
ventojui — gulbei, kuri čia 
apsigyveno tik bala n d ž i o 
mėnesį, moksleiviai įrengė 
specialų baseiną.

Naujų namų reikia taip 
pat stirnai ir kitiems zoo
parko gyventojams. Jiems 
jaunieji gamtininkai yra 
numatė pastatyti erdvų pa- 
vilijoną.

Naujos mokyklos
VILNIUS. — Retai kur 

respublikos rajono centre 
nepamatysi naujų vidurinės 
mokyklos rūmų, o jeigu kur 
jų nėra — tai už vienerių 
kitų metų jie atsiras ir čia, 
papuoš taip pat darbininkų 
ir kolūkių gyvenvietes ...

Šių metų rugsėjo pirmą
ją pirmasis skambutis su
skambės naujuose mokyklos 
rūmuose Vilniuje, Žaliojoje 
gatvėje. Šioje mokykloje 
vienos pamainos metu galės 
mokytis 1,040 mokinių. To
kios pat mokyklos durys at
sidarys Kauno priemiestyje 
Vilijampolėje. Nauji mo
kyklų pastatai naujiems 
metams bus užbaigti Klai
pėdoje, Kelmėje, Veisiejuo
se, Druskininkuose, Radvi
liškyje, Kazlų Rūdoje, Rum- 
šiškiuose ir kt. Iki rugsė
jo 1 d. pradės veikti 14 mo
kyklinių pastatų.

Eilė mokyklų pradėta sta
tyti Varniuose, Joniškėlyje, 
Telšiuose, Jiezne, Molėtuose 
ir kitur.

Tvarkoma respublikos 
sostine

VILNIUS.—Praeivių dė
mesį patraukia Komjauni
mo ir P. Cvirkos gatvių, 
sankryžoje esanti statybinė 
aikštelė. Buldozeriai baigia 
planuoti būsimo skvero te
ritoriją. Akmenskald ž i a i 
ruošia granito plokštes P. 
Cvirkos paminklo pjedesta
lui. Metų pabaigoje puikiai 
įrengtame skvere bus ati
dengtas paminklas įžymiam 
lietuvių rašytojui.

Visuose Vilniaus rajonuo
se plečiami miesto tvarky
mo darbai. Valakumpiuose 
asfaltuojami keturi kilome
trai kelio prie pliažo, va- 

stovyk- 
lų. Asfaltuojamos taip pat 
gatvės senojoje miesto daly
je. Naujai išgrįstos Žemai
tės, Ašmenos, Šiaulių gat
vės. Žvėryne baigiama grįs
ti Pušų gatvė. Toliau re
konstruojama Raudonosios 
Armijos alėja. Greitai bus 
ji pradėta asfaltuoti.

Daug padaryta apželdi
nant aikštes, skverus, gat
ves, kiemus, gamyklų teri
torijas. Šį pavasarį Vilniu
je pasodinta 2,500 medžių, 
50 tūkstančių jaunų me
džių sodinukų, 20 tūkstan
čių vijoklinių augalų, šim
tai tūkstančių gėlių. Dau
gelyje gatvių naujai įreng
tos apšvietimo lempos. Ple
čiamas vandentiekio ir ka
nalizacijos tinklas, tiesia
mos termofikavimo linijos. 
Respublikos sostinės komu
naliniam ūkiui sutvarkyti 
ir vystyti šiais metais bus 
išleista daugiau kaip 20 mi
lijonų rublių.

Kultūros rūmų statyba
ŠIAULIAI. — V. Kapsu

ko gatvėje prasidėjo kultū
ros rūmų statyba. Miesto 
įmonių, įstaigų, mokyklų 
komjaunuoliai pasiryžo šio
je statyboje išdirbti po BO
JO valandų. Rūmai bus 
stambiausias kultūrinės pa
skirties pastatas mieste. 
Jame bus 600 vietų žiūrovu 
salė su didele scena, fojė, 
250 vietų paskaitų salė, 
sporto salė, dvi bibliotekos, 
ratelių užsiėmimų kamba
riai ir kt. Vienu metu nau
juose kultūros rūmuose ga
lės klausytis koncerto arba 
paskaitos, treniruotis arba 
dalyvauti repeticijoje 1,300 
žmonių.

Kultūros rūmus apjuos 
skverai, bus įrengtos krep
šinio, tinklinio, teniso, gim
nastikos aikštelės.

Atėnai. — tGraikija siūto, 
kad neutrališkų šalių ap
žvalgininkai būtų pasiųsti į 
Kipro salą.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė paliuosavo du ka
talikiškus kunigus. Jie yra 
amerikiečiai.

Trenton, N.J. — New 
Jersey valstijoje yra 150,- 
000 bedarbių, imančių ap- 
draudą.

Apie puvo
Man teko kelis laiškus 

skaityti iš Lietuvos, kur 
žmonės rašo savo giminėms 
apie saviškių susirgimą. Jie 
prašo prisiųsti vaistų, daž
niausia nuo džiovos.: “Susi
mildami, prisiųskite prašo
mų vaistų, kitaip jūsų sesu
tė mirs!”, rašo viena moti- 

*na sūnui.
Matyti, kad Lietuvoje yra 

žmonių, kurie tiki, kad 
Amerikoje jau turime viso
kių vaistų, kurie pagydo ir 
pavojingiausias ligas. Pa 
gal tuos laiškus galima 
spręsti, kaip ten mažai žino 
apie mūsų šalies žmonių 
sveikatos stovį. Ir mes pa
tys tik retai kada pažvelgia
me į mūsų gyventojų silp
nąją pusę. Štai keletas fak
tų.

Proto ligoniai
Pereitais metais prezi

dentas Eisenhoweris nuro
dė į tai, kad Amerikos jau
nimas silpnas protiniai. 
-Pašauktų į karinę tarnybą 
kaip kur net iki 50 procen
tų nepriėmė dėl nesveikatos, 
o tame skaičiuje 17 procen
tų dėl proto silpnumo.
kNeseniai Dr. Howard A. 

Riisk iš Osawatomie State 
Hospital, Kansas City, pa
skelbė, kad Jungtinėse 
Valstijose yra 16,000,000

jingas Amerikos
žmonių, kurie daugiau ar 
mažiau serga protiniai. Jis 
nurodė, kad 1957 metais 
23-se valstijose 15 procen
tų žmonių sirgo protiniai, 
o visoje šalyje — virš 11 
procentų.

The National Association 
for Mental Health raporta
vo, kad 1957 metais proti
niai sergančiu ligoninėse 
buvo 548,560.

Visa eilė daktarų primi
nė, kaip daug Jungtinių 
Valstijų karių pereitame ka
re gaudavo “nervų sukrėti
mą’. Jie stebėjosi, kaip ma
žai tokių ligonių buvo Tary
bų armijoje, kui'i nešė sbn- 
kiausią karo naštą.

Todėl daugelis daktarų ir 
visuomenininkų kelia pro
testą prieš chemiškų me
džiagų maišymą į žmonių 
maistą. Jie daro išvadą, kad 
tie chemikalai silpnina žmo
nes organiniai.

širdies ligos
Širdis, tai svarbiausia 

žmogaus kūno dalis.. Ji su
stojo plakusi ir pasibaigė 
gyvenimas. 1956 metais 
Jungtinėse Valstijose gimė 
4,168,000 vaikų ir tais pat 
metais, mirė 1,565,000 žmo
nių. 843,410 mirė nuo gyslų 
sukietėjimo, jų tarpe apie 
604,900 nuo širdies ligų.

žmonių ligas
Širdies ligų yra visokių. 

Tais metais* nuo įvairių li
gų, susiejusių su širdimi, 
mirė 64 procentai žmonių, o 
už 39 procentus širdis lai
koma kaltininke.

Seniau širdies liga buvo 
vokuojama “biznierių liga”, 
bet dabar ji pasidarė lygiai 
visų piliečių.

Vėžio liga
Po širdies ligų vėžio liga 

yYa antra pabaisa mūsų ša
lyje. 1950 meTais nuo vėžio 
mirė virš 200,000 žmonių, 
o 1957 metais jau, per 250,- 
000.

Mes turime valdiškas 
įstaigas, • kurios rūpinasi 
žmonių sveikata ir kova 
prieš vėžio ligą. Turime 
American Cancer Society, 
liuosvališką organizaciją, 
kuriai gelbėja 22,000 gydy
tojų ir kuriai žmonės auko
ja vardan “Kryžiaus karo 
prieš vėžio ligą”.

Tabako kompanijos išlei
džia kiekvienais metais mi
lijonus dolerių tyrinėjimui 
vėžio ligos, kad įrodžius “ta
bako nekaltybę”. Bet nepai
sant visų pastangų, kiekvie
nais metais vis daugiau 
žmonių miršta nuo vėžio li
gos. i 1

American Cancer Society 
padarė sekamą išvadą. Nuo 

; maisto, žmoniškos pastogės, 
Į kur žmonės neturi gero oro 
ir poilsio.

Nors Amerika yra turtin
ga šąlis, kurios nevargino 
nei Pirmasis, nei Antrasis 
pasauliniai karai, tačiau ir 
ji turi problemą su džiova. 
Štai vien 1957 metais nuo 
džiovos mirė virš 14,000 
žmonių.

Turime net ir specialią 
įstaigą — National Tuber
culosis Association, kuri ko
voja prieš džiovą. Įstaigą 
gyventojai remia aukomis..

Dr. Henry L. Fineberg 
rašo: “Tuberculosis still a 
serious disease”. Jis atžymi, 
kad tik per vienerius metus 
National Tuberculosis Ass’n 
suteikė dėl 800,000 žmonių 
pagalbos, kurie turėjo džio
vos požymių. Gi reikia žino
ti, kad tūkstančiai gydėsi 
pas privatinius daktarus ir 
sanatorijose. Jis atžymi, 
kad NTS kiekvienais metais 
suranda 90,000 naujų džio
vos ligonių. 1956 metais 
NTS išleido kovai prieš 
džiovą $725,000,000.

Dr. Fineberg rašo, kad 
per dešimt pastarųjų metų 
padaryta didelio progreso 
kovoje prieš džiovą, bet dar 
ji nenugalėta.

Išgarsinti Streptomycin 
vaistai nėra taip veikianti, 
kaip daugelis manė. Taip 

plaučių vėžio ligos 64 pro
centai miršta daugiau tų, 
kurie į dieną surūko po dvi 
papirosų dėžutes, negu ne
rūkančių. 22 procentai dau
giau miršta tų, kurie rūko 
cigarus, negu tų, kurie ne
rūko.

Bet tabako kompanijos 
bando įrodyti, kad rūkymas 
nekenkia, dar, girdi, “patai
so giesmininkų plaučius ir 
gerklę”. Buvo daryta tyri
mai Japonijoje, Anglijoje ir 
Vokietijoje vėžio ligų pilve, 
didžiojoje žarnoje, krūtinė
je, gerklėje, smegenyse, iš
einamojoje ir surasta, kad 
chemikalai ir kitokie išlau
kiniai veiksniai dažnai bu
vo vėžio ligos kaltininkai.

Dabar gydytojai ir labo
ratorijos siekia išspręsti 
tris pamatinius klausimus: 
(I) Kaip atidengti vėžio 
pradžią, kol dar jis nėra iš
sišakojęs, kad jį lokaliza
vus. (2) Kaip atskirti vėžio 
pradžią nuo paprastų guzų 
(tumors). (3) Surasti seru
mą, kuris galėtų užmušti 
vėžio perus.

Džiovos liga
Džiova, “sukatos”, tuber- 

kuliozas nuolatos savo au
kas skynė ten, kur viešpata
vo vargas ir skurdas. Tai 
vargo ir skurdo liga. Ji ten 
šienauja žmones, kur stoka 
sanitarinių sąlygų, gero

pat ir PAS (para-aminosa- 
licylic acid) nėra tas vais
tas, kuris jau. nugalėtų 
džiovos bacillas (tubercle 
bacilli).

Dr. Fineberg rašo, kad 
kaip vieni, taip antri vais
tai tik sulaiko bacillų besi- 
dauginimą.. Taigi ligonis, 
gaudamas minimų vaistų 
dožas, jeigu jis yra tvirtas, 
jeigu jam susidaro tinka
mos sąlygos ligos nugalėji- 
3—Apie Am. žm pavoj ligas 
mui, pasitaiso, nors dažnai 
jis nebūna jau pilnai pa
sveikęs ir yra pavojaus 
džiovai atsinaujinti, kaip 
tik ligonio sąlygos pablogė
ja..

Toliau Dr. Fineberg rašo, 
kad trečias gydymas, tai 
operacija — nuplauti ne
sveiką plaučių dalį. Bet su 
operacija dažnai nieko, ne
galima daryti, nes. džiovos 
bacillos apsėda kaip tik to
kias plaučių dalis, kurių ne
galima pašalinti.

Cukrine liga
Dar yra daug užkrečiamų 

ir organinių^ ligų. Kaip 
prieš jas kovoti, kaip apsi
saugoti, tai mūsų skaityto
jai randa daktarų patari
mų, ypatingai Dr. J.J. Kaš- 
kiaučiaus. Kiekvienam aiš
ku, kad šio rašinio autorius 
negali jų suteikti. Aš patei
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kiau informacijas tik apie 
sveikatos stovį.

Cukrinė liga taip pat yra 
skaudi rykštė. 1955 metais 
nuo jos mirė arti 30,000 
žmonių.

V.-Sūnus

Šypsenos
Jam nesvarbu

Žmona supyko ant savo 
vyro ir pradėjo bartis:

“Aš pradedu galvoti, kad 
tu mane vedei tik todėl, kad 
dėdė man paliko dešimt 
tūktančiųI”

Vyras:
“Nebūk kvaila. Skirtumo 

man nedaro, kas juos pali
ko. Svarbu, kad aš juos ga
vau.”

Pasijuoks namo parėjęs
Viename saliūne barten- 

derys klausia vieną košta
me rį:

“O kodėl tu nesijuokei, 
kai Smitas pasakė savo juo
ką? Juk tai buvo nepapras
tai geras juokas?”

“Taip, juokas buvo ge
ras”, atsakė anas, “bet aš 
baisiai neapkenčiu Smito. 
Pasijuoksiu parėjęs na
mo!”



EUGENIJA TAUTKATTE

Takais takeliais Į didi kelią
(Tąsa)

Bet, deja, Karolis negrįžo. Juozas 
pradėjo nerimauti. A t ė jo Bučiukas 
(Nedvaras) ir atnešė laikraštį (neatsi
menu kokį), kur buvo žinutė, kad “va
kar naktį sulaikytas žinomas bolševikų 
veikėjas Karolis Požėla.” Tai buvo pir
mas jo areštas.

Kurį laiką mes stebėjome butą, bet 
nesimatė jokių pėdsakų, kad jis būtų se
kamas. Ignas Gaška, nuėjęs ten, paėmė 
mūsų daiktus ir užmokėjo šeimininkei, 
kuri labai apgailėjo, kad mes “išvažia
vome iš Kauno,” nes mes buvę . ramūs 
gyventojai.

Naujame bute nebuvo taip ramu ir 
jauku. Mane užgulė rūpestis dėl Karolio 
likimo. Per kitu draugu, sėdinčiu Kau
no kalėjime, šeimas perdaviau jam mais
to ir šiltus baltinius.

Iš kalėjimo jį perkėlė i koncentraci
jos stovyklą, o iš ten jis laimingai pa
bėgo.

Viena žvarbia diena aš kūrenau savo 
naujame kambaryje krosnį. Buvo nepa
prastai šalta ir nejauku. Aš niekaip ne
galėjau įkurti žalių malkų. Tuo tarpu 
atėjo Juozas Greifenbergeris ir padėjo 
man darbuotis prie krosnies. Netrukus 
pasirodė ir M. Chodosaitė. Kai malkos 
įsidegė, mes susėdome prie krosnies ir 
šildėmės, nes rankos buvo sugrubusios, 
negalėjome rašyti. Staiga kažkas pabel
dė j duris. Aš pamaniau, kad kas nors 
iŠ komjaunuolių atėjo padėti mums ruoš
ti sekančio “Jaunojo komunisto” nume
rio. Atidariau duris ir apstulbau—prieš 
mane stovėjo Karolis.

Mūsų džiaugsmui nebuvo ribų. Karo
lis išpasakojo, kaip jį suėmė. Pasirodo, 
visai netikėtai jis susitiko su savo buvu
siais “draugais,” su kuriais kadaise rno- 
kėši Mintaujos gimnazijoje, — su seimo 
nariu Spūdu ir Karoliu Dineika. Susi
dūręs su jais beveik akis į akį, Karolis 
Požėla apsimetė jų nepažinęs ir ėjo to
liau. Jis jautė, kad jį seka, ir pagreitino 
žingsnius. Pasukęs į skersgatvį, paste
bėjo, kad jo “palydovai” stengiasi neat
silikti. Jis vėl pasuko .į .kitą gatvę—jie 
dar labiau skubėjo jo įkandin. Viename 
skersgatvyje Karolis Požėla sustojo už 
kažkokių vartų, bet persekiotojai jį pa
stebėjo, puolė prie jo ir sulaikę nusivedė 
į Spūdo butą. Spūdas pareikalavo jo pa
so. Karolis Požėla atsakė, kad jis gerai 
žinąs jo pavardę, dokumentas čia nerei
kalingas. Spūdas pareiškė, kad jis esąs 
areštuotas. Karolis Požėla ginčijosi, sa
kydamas, kad jis, Spūdas, esąs seimo na
rys, leidžiąs įstatymus, o elgiąsis prieš 
juos, pagavęs gatvėje, sulaikąs be jokio 
pagrindo žmogų Dineika stengėsi kaip 
nors sutaikyti ir vis kvietė Spūdą į kitą 
kambarį pasitarti, ką daryti su sulaiky
tuoju,—jį, tur būt, graužė sąžinė. Karo
lis Požėla stengėsi laimėti laiko iki dvy
liktos valandos: žinojo, kad aš lauksiu 
jo ir, jam iki dvyliktos negrįžus, imsiuos 
atsargos priemonių, paslėpsiu slaptus 
dokumentus. Spūdui ir Dineikai išėjus 
pasitarti į kitą kambarį, Karolis Požėla 
priėjo prie grafino vandens, atsigėrė ir, 
sušlapinęs pasą, nutrynė pavardę ir pri
sirašymo vietą, nuplėšė nuotrauką. Iš
girdęs juos ateinant, pakišo pasą po stal
tiese. Tuo metu elektros stotis davė sig
nalą, ir netrukus užgeso šviesa. Spūdas 
uždegė žvakes ir pareiškė, kad, jei Karo
lis Požėla duosiąs jiems garbės žodį, jog 
atsisako bet kokios antivalstybinės veik
los, išvyksiąs iš Lietuvos ir niekada čia 
negrįšiąs, tai jie tuojau jį paleisią ir net 
žvalgybai nepranešią. Karolis Požėla tik 
nusijuokė ir reikalavo pasakyti, kokią jie 
turėję teisę sulaikyti jį gatvėje be jokio 
pagrindo. Spūdas paskambino į žvalgy
bą. Atvyko žvalgybininkai, padarė as
mens kratą ir išvedė Karolį Požėlą iš bu
vusių “draugų” buto tiesiai į Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimą.

Pabėgo jis visai netikėtai, kaip ir pa
kliuvo. Koncentracijos stovykloje jis vie
ną- dieną pasiprašė sargybinį leisti jam 
nueiti į pirtį, už valandos jis grįšiąs. 
Geraširdis kareiviukas truputį pagalvo
jo,’bet, atsiminęs, kad patikrinimas bus 
dar negreit ir už dviejų valandų jį pa
keis kitas sargybinis, leido jam nueiti • 
pirtį nusiprausti. Karolis Požėla pats 
netikėjo, kad tai teisybė: vidurdienį jis 
'ęino Kauno gatvėmis. Nė nepajuto, kaip 
Atsidūrė prie durų to draugo, kuris gy
veno šiame bute prieš mane. Jis n esi t i 
kėjo mane čia rasti.

Dabar Karoliui Požėlai teko dar giliau 
įlįsti į pogrindį, kad galėtų toliau dirbti. 
Kai kurie draugai siūlė jam išvykti į 
Tarybų Rusiją pasilsėti ir, kai truputį 
bus apmirštas, grįžti atgal, bet jis neno
rėjo nė klausyti apie tai. Kuriam laikui 
jis nusiskuto barzdą ir paliko tik baken
bardus, užsidėjo kitus akinius ir, šitaip 
apsišarvavęs, veikė toliau.

Adomas Buivydas užleido jam savo 
kambarį Žaliajame kalne pas šeimininke 
Adomavičienę, kur buvo gana saugu, nes 
aplinkui gylveno lenkai ir negrėsė pavo
jus susitikti su pažįstamais.

PIRMOJI PANEVĖŽIO RAJONO 
KOMJA U N IMO KONFERENCI JA
Po kurio laiko aš vėl išvykau į Šiaulių 

rajoną. Aplankiusi visas senas ir nau
jai susikūrusias kuopeles, ilgiau užtru
kau Tirkšliuose. Tuo metu Tirkšlių mies
telyje veikė darbo žmonių klubas, prie 
kurio buvo i suorganizuotos d ramos, cho
ro, šokių sękcijos. Klubas rengė vaka
rus. Jis turėjo jau iš seno dūdų orkest
rą, kuris išįnoko ir rengiamuose vakarė
liuose grojo maršaiietę. Tas labai nepa
tiko vietos žvalgybininkams. Pagerėjo 
padėtis ir Mažeikiuose. Nors labai sun
kiai, bet pavyko sukurti ten jaunimo sek
ciją prie profsąjungų. Komjaunimo kuo
pele išaugo|dąr dviem jaunuoliais.

Iš Šiauliiį nuvažiavau į Panevėžį, kur 
1921 m. sausio mėn. įvyko pirmoji rajo
no komjaunimo konferencija. Ten kom
jaunimo eilėse buvo tiktai darbininkai ir 
amatininkų' mokiniai. Panevėžyje jau 
veikė ir jaunimo sekcija prie profsąjun-
(T1Į

Konferencijoje buvo svarstomi darbo 
jaunųjų darbininkų sekcijose klausimai. 
Nutarta palaikyti glaudesnį ryšį su ko
munistų partija, nes ir čia buvo jaučia
ma nesantalika profsąjungos darbuotojų 
“senių” ir “jaunųjų” tarpe ir tendencija 
atsiskirti, dirbti atskirai. Apie tai prieš 
išvažiuojant-jš Kauno man kalbėjo Juo
zas Greifenbergeris ir Karolis Požėla. 
Aš buvau pasirengusi, ir man" pavyko 
duoti tinkamą atkirtį tai žalingai sek- 
tantinei tendencijai. Komjaunimo rajo
ninėje konferencijoje dalyvavo trijų Pa
nevėžio kuopelių delegatai ir po vieną de
legatą iš Obelių, Rokiškio, Biržų, Pas
valio ir Kupiškio. Konferencija išrinko 
rajono kom tetą.

Atvykusi į Panevėžį, aš dažniausiai 
apsistodavau gydyto,jo Andriaus Doma
ševičiaus bute. Tai buvo labai doras, 
taurus žmogus, karštas revoliucionie
rius. Nors! jį ir persekiojo žvalgyba, 
nors ir grėsė jam pavojus, bet jis niekad 
neatsisakydavo priimti bei padėti ku
riam nors iš mūsų pogrindžio darbuoto
jų. Jis ir šiaip darbininkams dažnai su
teikdavo nemokamą pagalbą. Pas ji 
lankydavosi daug žmonių, sunku buvo 
žvalgybai susekti, kas kokiu reikalu ei
na pas gydytoją. Jis visada mielai su
teikdavo partijai piniginę paramą. Par
tijos Centrą Biuras buvo nutaręs “apdėti 
didesniais mokesčiais” mums simpati
zuojančius gydytojus. Aš pranešiau gy
dytojui Domaševičiui šį nutarimą ir pa
siūliau sumą nustatyti pačiam, kiek gali.

(Bus daugiau)

Mirtim žaisti gana!
Kai žmogus pamanai,
Kiek pirmiau ir nūnai 

Vandenilio tų bombų sprogdina,—
Kaip ant delno matai
Ir ghlvoji rimtai:

Tai gadynė tikrai pragarine!..
*

Ar ne metas tatai
Reikalauti griežtai,

Kad nustotų marint visą gamtą!
Mirtim žaisti gana!
Atoijnbombų gana!

Kiekvienam mūs’ sveikatą apkramtė!
Nusibodo tylėt!.
Jau gana mum kentėt

Ligą, negandą, skausmą ir siaubą!
Fejerverkus greičiau
Sustapdyt pagaliau!

Padaryt tų tyrimų paliaubą!..
Nei’karų nei aistros,
Tik ramybės tikros

Liaudis sambūrio, santaikos trokšta!
Visų rasių tautų—
Ir spalvotų, bail u

• Žmonės šta*o gyvenimo bokštą!
Jonas Kaskaitis
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nepraleiskirhe * proghs pa

varo vyrus iš proto
La Spezia, Italija, bal. 

19 (UP).— Medinė stovyla 
stebėtinai dailios moters 
gal ant visados bus slepia
ma laivyno muziejaus rūsy, 
nes jos gražumas yra pa
vojingas.

Daugiau kaip per pusę 
praėjusio šimtmečio jau du 
vyrai nusižudė dėl jos.

Daugiau negu natūralaus 
dydžio stovyla padarytų 
puikiausią parodą, tačiau 
muziejaus viršininkai bijo 
rizikuoti rodant ją.'.

Paslaptinga istorija
Stovylos istorija apvynio

ta paslapties rūbu, kuomet 
ji pasirodė 1864 metais, kai 
Italijos kariškas laivas 
“Velace” plaukė viduriu

teriškės gali tik lytinis iš-

I Atlantiko. Laivo sargas pa- 
Imatė, kad kas tokio pana- 
I šau į žmogų nardo bangose.

Kapitonas Ari s t o f a n e 
Caimimi pasiuntė valtį pa
imti jį. Jūreivis paėmė jį 
ir surado, kad tai medinė 
stovyla gražios moteriškės,

gverėlis arba visiškas kvai
lys. Svęiko proto vyras to 
nedarys. Kitaip negalima 
to suprasti. J. N.

Cleveland, Ohio
SPAUDOS PIKNIKAS

- - Spaudos piknikas Cleve- 
lande įvyks sekmadienį, bir
želio (June) 29 A. Jasiūno 
piknikų darže, prie US 422 
vieškelio, tarpe Welshfield 
ir Parkman.

Mūsų pažangioji spauda, 
ypatingai šiais bedarbės bei 
pasaulinio neramumo lai
kais suteikia mums teisin
gas žinias. Todėl remkime 
mūsų pažangiąją spaudą, vi
sais galimais būdais, kad 
ištikrinti jos gyvavimą.

Todėl visi esate maloniai 
prašomi pasikviesti savo

parėdytos klasiškais Grai
kijos rūbais, kuriuose pa
likta nuoga dešinė krūtinės 
pusė, o dešinė ranka laiko 
pakėlusi sijoną aukščiau 
kelių.

Ant medinio pedjestalo 
įrašytas vardas “Atlanta,” 
stebėtinos senovės graikų 
dievaitės.

Praeitis nežinoma
Senas jūreivis sakė, kad 

neabejotinai stovyla kada 
nors , Jųyįęjo! >plauksittį1. lai
vą Atlantą, bet kokios jis 
Šalies buvo, iš kur atplaukė 
ir nuplaukė — ir šiandien 
paslaptis.

Stovyla taip sužavėjo tū
lus vyrus, jog jie žiūrėjo į 
ją kelias valandas; tuojau 
tarp jų atsirado pavydu
mai viens kitam, prasidėjo 
barniai, ir kapitonas Cai- 
mimi įdėjo stovylą kamba-’ 
r in ir užrakino duris išven
gimui muštynių.

Po to stovyla buvo padė
ta laivyno muziejuje Gene- 
voje, iš ten 1879 m. per
kelta į Spezia ir padėta 
naujame muziejuje.

“Apraganavo sargą’
1924-tais metais muzie

jaus sargas nusižudė, pri- 
sigirdydamas. Jo draugai 
pasakojo, kad jis pradėjo 
nuolatai kalbėti apie “At
lantą” ir tikrino jiems, kad 
stovyla apraganavo jį.

Dvidešimt metų vėliau, 
laike Antrojo pasaulinio 
karo, V o k i e t i j os Wehr- 
machto kareivis Erich Kurz 
buvo padėtas prižiūrėti mu
ziejaus. eksponatus, ir “At-1 
lanta” jį sužavėjo. Vieną 
dieną, nepakęsdamas pa
gundos, įsidėjo ją į armijos 
sunkvežimį ir nušivežė savo 
kambarin.

Keliais mėnesiais vėliau 
Kurz nepasirodė pareigose. 
Komandierius, bijodam a s, 
kad gal galėjo jį užmušti 
Italijos partizanai, pasiun
tė militarinę policiją ,jo ieš
koti.

Nusišovė
Kuomet policija įsiveržė 

jo kambarin, tai rado Kurz i u 7mirusį prie . stovylos kojų. 
Pištalieto kulka perskrodu
si jo g'alvą. Rastas jo pa
ties ranka parašytas rašte
lis ir padėtas į laivyno mu
ziejų; jis skaitosi:

“Kuomet nė viena mote
ris, išskiriant tave, negali 
man duoti gyvenimo sapnų, 
o, Atlanta, aš aukoju tau 
savo gyvybę!'

Pasirašo Erich Kurz, 
spalio 13, 1944 m.

Žudytis dėl medinės mo-

draugus ir pažįstamus ir 
kuriems galima atsivežti 
tuos, kurie neturi automo
bilių, kad smagiai praleisti

matyti.
Rodymas bus svetainėje 

9305 Št. Claire Ave.
Maloniai kviečiame visus.

Spaudos Komitetas

IDS Seimo delegatams
Nors ir buvo pranešta 

per Tiesą, Laisvę ir Vilnį 
šeiminė programa, bet dar 
sykį norim priminti LDS 
delegatams: nesivėluokite 
su užsakymu kambarių. 
Kaip žinote, Seimas laiko
mas viešbutyje Fort 
Pitt, Penn Avė. ir 10th St., 
Pittsburgh, Pa.

Pakartoju: kambariai su 
moudyne dėl vieno asmens 
nuo $5.50 iki $7.00 į dieną. 
Dėl dviejų asmenų nuo 
$8.00 iki $9.00.

Nepamirškite užsisakyti 
ir banketo įžangos tikietą, 
$5.00. Banketas įvyksta lie
pos 8 d., 7 vai. vakare, toje 
pačioje vietoje. Tais reika
lais galite kreiptis į komi
sijos narį J. K. Mažukną, 
1325 W. North Ave., Pitts
burgh, 33, Pa.

dieną spaudos piknike. O 
spaudos pikniko šeiminin
kas rūpinasi, kad visi sve
čiai būtų pilnai patenkinti. 
Pleikio orkestrą gros įvai
rius šokius, galėsime sma
giai pasišokti.

Bus proga pamatyti 
Tarybų Lietuvą 

paveiksluose
„ Antradienį, liepos (July) 
1-mą, bus rodomas spalvo
ms kalbantis' Tarybų Lietu
voje “pagainintas1 > filrhaš,' 
^Tiltas”, apie Lietuvos 
žmonių kovas su hitleri-t 
iriais okupantais. Ne vienas

Seimo rengimo komisija

BOSTONO
APYLINKĖ

Grįžtą Lietuvon
Montevideo. — Birželį 

14 d. laivu “Provence” iŠ 
Montevidėjaus uosto vėl iš
vyko grupė piliečių savo ta- 
rybinėn tėvynėn. Daugu
moj, tai lietuviai iš S. Pau
lo miesto, Brazilijoj, kurie, 
dėl neesamų normalių san
tykių, tiesiog iš ten grįžti 
negali. Pirma turi užsukti 
į Montevidėjų.

Montevidėjuj šie reti, 
brangūs svečiai apsilankė 
mūsų organizacijose, sve
čiavosi pas veikėjus ir šiaip 
pas lietuvius.

Išleistuvės atsibuvo Cer- 
ros klube. Publikos buvo su
sirinkę gana apsčiai. Čia, 
buvo pasakytos atsisvei
kinimo kalbos, pakeltos 
taurės už ramius vėjus jū
rose, ir už laimingą gyveni
mą tėvynėje.

Washin gtoaas. — Valsty
bės sekretorius Dulles sako, 
kad nebus pasaulyje sušvel- 
nytos padėties.

San Francisco, Cal. — Įs| 
Japonijos atvyko Irano šaT-
kas Riza Pahlevi.

a

HAVERHILL-LAWRENCE, MASS.
Bušo reikalu važiuoti į Laisvės pikniką liepos 

4-tą rūpinasi J. Kuodis ir Ig. Chulada. Norin
tieji važiuoti kreipkitės telefonu pas Chulada— 
35064.

Haverhillyj buso reikalu rūpinasi Masavičius 
įr P. Yocumskas. Užsakymui vietų buse maty
kite minėtus asmenis.

• . j ! * ‘

Iš Haverhill busas išeis 11 vai. ryto. Iš Law- 
rence 11:30 vai, ryto. Naujos mados busai, bus 
igėrai yąžiuoti.

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
Rože Stripinis 

Alb. Potsus ir Wm. Yuodeikis

Broliai Saukai
Benny ir Edward

Smuiko ir Akordiono duetas

ki

t

Vyrų Grupe
Vadoavujant Alb. Potsus

Namie Gaminti Valgiai
Širdį Gaivinanti Gėrimai

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

Muzika nuo 5:30 p. m. f



BOSTON, MASS.
MIRUS

Vincui Žilinskui
Birželio 13, 1958

Išreiškiame giliausią užuojautą 
velionio šeimai.
M. Klimas ir duktė Emilija

—Fairlawn, N. J.

WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA.

Mioisiejevo ansamblis
Birželio 13—14 dienomis 

Bostone lankėsi iš Maskvos 
šokėjai. Nors į šokinėtojus 
nelabai paisau žiūrėti, ypa
tingai vadinamo “tap 
dance” nemyliu, bet šešta
dienio vakare nuvykau į 
Boston Garden Areną iš 
Sovietijos atvykusios gru
pės šokėjų pamatyti. Prie 
įeigos stovėjo keli dipukai 
su plakatais; nemačiau, ką 
jie ten garsino, atrodė, kad 
ir kiti kreipė labai mažai 
atidos, galvodami sau: 
bergždžias jūsų energijos 
eikvojimas, nesulaikysite 
žmonijos progreso, jo ratai 
sukasi pirmyn...

Penktadienio vakare virš 
11 tūkstančių žmonių, o 
šeštadienį dar labiau pri
pildyta didžiulė salė griaus
mingais aplodismentais ly-l 
dėjo kiekvieną jų veiksmą, I 
o jau atsisveikinant tai net 
ausys kurto nuo rankų plo
jimų! Tokių gerų artistų 

į savo mene nebuvau matęs, 
f o juk Amerikoje ne tik sa-1 

vųjų, bet ir iš užsienių jų 
daug yra. Tai yra menui 
linkę, energingi ir daug 
vargo matę jaunuoliai. Jei
gu galėtume jų mintis skai
tyti, rodos, sakytų: Ačiū už 
katutes, o tuo tarpu ne- 
snauskite ir kovoje už tai
ką, koegzistenciją ir naujos 
idėjos platinimo veiksmuo
se.

Beje, birželio 29 d. Ed. 
Sullivan televizijos progra
moje (Bostone 8 vai. v. ka
nalas 7) bus rodomi, jei 
skelbimą teisingai supra
tau, Moisiejevo šokėjai. 
Taigi nemačiusieji atsisuki
te 7 kanalą, nes juos verta 
pamatyti kad ir šokėjų ne
mėgstantiems.

Lawrenco gegužinė
Šiemet visas pavasaris 

baltas, tokia buvo ii^birže- 
* lio 15 diena. Per miškuotus 

laukus, gražius lygius nors 
ir kreivus, kelius su vyko iš 
apylinkių ir tolimesnių 
miestų nemažas būrys jau 
seniai amerikonais save

NEW HAVEN. CONN.
Pagerbimas tėvų

Birželio 15 minėjome tė
vų dieną. Oras buvo gra
žus, biskį šaltokas, o žmo
nių rinkosi vis daugiau, ir 
daugiau. Kada atėjo pietų 
laikas, žmonių buvo apie 
150. Gaspadinės svečius ap
rūpino skaniu valgiu, o gas- 
padoriai atitinkamu geri

amu.
Pietums baigiantis gas- 

f padorius pakvietė kai ku
riuos tėvų pasakyti po kele
tą žodžių. Turėjome du 
draugus iš Brooklyno, ku
rie buvo pakviesti kalbėti. 
J. Weiss, pakalbėjo trumpai. 
Sekamas buvo Antanas 
Bimba, “Laisvės” redakto
rius. Jis savo kalboje nu
švietė daug svarbių dalykų. 
Jo kalba visiems patiko.

Po prakalbų pirmininkas 
pakvietė Laisvės Chorą iš 
Hartfordo, kuris sudainavo 
keletą dainelių, kurių tar
pe buvo ir apie Lietuvą, 
Nemunėlį ir tėvus. Chorui 
vadovauja Wilma Hollis, 
francūzų tautybės mokyto
ja, bet ii gražiai ištaria lie
tuvių žodžius. Dainos vi
siems labai patiko.

Parengimo komisija šir
dingai dėkoja chorui ir jo 
vadovei. Taipgi ačiū šoliū- 
/kartis už pintinę grybų, 
.Agotai Bagdonas už žiurs
tus, Agnes Grogas už karo
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vadinančių lietuvių (čia gi
musių mažai buvo) į Me- 
thuene esantį Maple Parką. 
Monteliškiai su kaimyninių 
miestelių draugais-mis at
vežė pilną autobusą žmo
nių į šią gegužinę. Jie skelb
tąją meninę programą irgi 
puikiai atliko. Nemažai bu
vo ir bostoniškių.

Be smagių asmeninių pa
sikalbėjimų tarp nuo praei
tų metų tokios pat geguži
nės ar net seniau nesima
čiusių pažįstamų, įvyko ga
lutinis nutarimas delegatų 
važiavimui į būsiančią lie
pos. 6 d. Pittsburgh^, Pa., 
konferenciją. Kiek man ži
noma, iš Massachusetts 
vyks vienas automobilis su 
4 žmonėmis.

Kadangi oras buvo šalto
kas, o, antra, važiuotė au
tomobilistams, ypatin g a i 
vėlai sekmadienių vakarais 
įkyri, tai publika skirstėsi 
ankstokai. Mes irgi dar su 
šviesa’buvome Bostone.. At
rodė, kad tas piknikas bu
vo sėkmingas, o dabar ren
giamės dalyvauti Liepos. 4 
d. “Laisvės” naudai rengia
mame Tautiškame parke, 
Montelloj, piknike.

Naujakurių verkšlenimai
Bostono apylinkėj nau

jieji ateiviai lietuvia su pa
galba senesniųjų išlaiko iš
tisą valandą radijo progra
mą. Mylėdamas lietuvišką 
dainą ir muziką atsisuku 
visas lietuviškas radijo pro
gramas. Tik gaila, kad per 
paskutinius porą sekmadie
nių daug verksmų ir deja
vimų tesigirdėjo.

Broliai lietuviai, nežiū
rint kokių politinių nusistą- 
tymų mes būtume, kalbėda- 
2 — Boston, Mass. als 
mi apie praeities bei dabar
tinę padėtį Lietuvoj, susi
mildami, neapsilenkime su 
teisybe! Verkdami dėl Sibi
ro, nepamirškite ir tų tūks
tančių, tautininkams Lietu
vą valdant, išbėgusių į vi
sas pasaulio dalis. Iš jų irgi 
labai daug žuvo, ypatingai 
Pietų Amerikoj...

A. K-a

lius ir auskarius. Ačiū vi
siems, kurie dirbo ir atsi
lankė. Ačiū V. ir Evai Val
ley už suteiktą pagalbą. Dė
kui gaspadinėms: Antosei 
Šoliūnas, Barborai Medley, 
Evai Rudman, Blan che 
White, Juzei Žolynas, Mar
garet Valinčius, Agnes Gu
tauskas ir Suse Šukaitis; 
vyrams: Joseph Aleksa, 

!Jonas Petkus; gaspado- 
! riams B. Medley ir Juozui 
I Kuncai. Jeigu korius pa
miršau, atsiprašau.

J. S. K.

Detroit, Mich..
LLD 52 ii’21 kuopų bendras 

išvažiavimas
Bendras viršminėtų kuo

pų išvažiavimas įvyks sek
madienį, birželio 29 d. pas 
dd. J.M. Smitrevičius, 18536 
Jim JDaily Rd., Romulus, 
Mich.

Šis išvažiavimas rengia
mas delegatų atsisveikini
mui — pasiuntimui į LLD 
suvažiavimą ir LDS seimą 
Pittsburgh, Pa. Suvažiavi
mas atsibus, liepos 6 d., o 
LDS Seimas liepos 7,8 ir 9 
dienomis.

Rengimo komisija

Maskva. — Nepalio kara
lystė ir TSRS pasirašė pre
kybos sutartį.

Plymoutho L.L.D. 97 ir
L. D.S. kuopų piknikas, ku
ris įvyko 15 d. birželio, Kaz
lauskų farmukėje, gražiai 
pavyko. Nors diena nebuvo 
palanki, nes prieš pat pik
niko atidarymą lijo, o lietui 
sustojus, visą laiką buvo 
gerokai vėsus oras, tačiau 
piknike dalyvavo gražus 
būrelis žmonių. Atvyko iš 
sekamų vietų: Shenandoah 
—Naravai, Motuzai ir dar 
pora draugų su jais, kurių*,

! pavardės nes u ž i n o j a u: 
Scrantono — rodos, du pil
ni karai: Klevinskas, Ge
nys, Gelažauskienė, Yanu- 

‘ šaitis, Medeliai ir kiti drau
gai. O vėliau pribuvo P. 
Pėstihykas, kuris piknikie- 
riamsgerai pafundino. Wil
kes Barre atstovavo Kaspa- 
rienė su savo dukterimis ir 
D. Derkintis su savo drau
gais Ivanauskais. Kiti gi 
wilkesbarieciai miega letar
go miegu, arba užimti be- 

i vertėmis varduvių pariukė- 
i mis. Iš Pittstono dalyvavo 
I Rauduvės ir Grušalioniai.

Iš farmerių tik Milkevi
čiai dalyvavo. Visi pasige
do Krimų, spėliojo, kad gal 
kas negero atsitiko jų far- 
moje, nes, kitaip,'jie būtų 
buvę. Na, o plymouthiečiai 
savo piknike, rodos, visi da
lyvavo.

Beje, daugelis klausinėjo, 
kur A. Valinčius, kad jo čia 
nesiranda? Nežinau, ar tai 
tiesa, tačiau teko nugirsti, 
kad būk tai koks Pajevonie- 
tis Antaną “kidnapino” ir 
kur tai toli išvežė.

Kadangi d. B. Navickas, 
dėl netvirtos sveikatos^ šia
me piknike atsisakė dirbti 
prie gėrimų, tai jis buvo iš
rinktas pirmininkauti. Gi d. 
B. Navicko vietą paėmė F. 
Mankauskas, užeigos savi
ninkas iš Tunkhannock, 
jam padėjo J. Liutacko sū
nus Lary. Jie labai gražiai 
patarnavo piknikieriams.

Dar žodis kitas apie 
draugą F. Mankauską. F. 
Mankauskas nepriklauso 
mūsų kuopose (spėju, jog 
jis priklauso Scrantono 
organizacijoms), tačiau, 
kaipo pažangus žmogus, 
sužinojęs, kad mūsų kuopo
se šiuo tarpu parengimų 
sunkesniems darbams atlik
ti stoka jėgų, jis pats pasi
siūlė pagelbėti šiame pikni- 
kėlyje, — gi jo pasisiūlymą 
mūsų kuopos noriai, džiu
giai priėmė. O F. Mankaus
kas, kaipo biznierius, pri
statė gėrimus pigiau, negu 
mes mokame, ir pats nuo
širdžiai dirbo mūsų kuopų 
naudai. Tar dar kartą ta
riame širdingą ačiū F. Man- 
kauskui ir Lary Liutackui 
už kooperaciją mūsų pikni- 
kėlyje!

Taip pat tariame širdin
gą padėką draugėms mote
rims; M. Navickienei, O. 
Krutulienei, E. Čereškienei,
M. Yodaugienei ir O. Žilins
kienei už pagaminimą ir 
dovanojimą kugelių, kurie 
davė gražaus pelno.

Taip pat priklauso kredi
tas ir padėka už aptarnavi 

mą svečių valgiais šioms 
draugėms: M. Navickienei, 
O. Krutulienei ir V. Kaz
lauskienei, kuri ir virtuvę 
pavėlino pikniko reikalams, 
ir pati nuoširdžiai dirbo.

Dar reikia priminti, kad 
d. M. Navickienė ir kitus 
valgius paruošė piknikui, 
tap pat biznio ir atskaitų 
reikalus gerai vedė.

Pikniko dalyviams ir vi
siems darbuotojams širdin
gas ačiū!

Rengimo komisija

Miami, Fla.
Pasikalbėjusios kelios ge

ros gaspadinės surengė tė
vų pagarbai pietus birželio 
15 d. Pietūs buvo geri. Ir 
visi, rodosi, buvo paten
kinti nors saulutė pusėti
nai kaitino, buvo apie 90 
laipsnių. Dalyviai buvo 
skaniai pamaitinti.

Beveik visas maistas bu
vo dovanotas: Vigginai — 
vištieną, Koch—“chopsuey” 
su mėsa ir grybais. Už pas
taruosius ačiū Masių šei
mai ir V. Smalstienei iš 
Detroito, ir Smalsčiams iš 
Ludington, Mich., kurie 
grybus atvežė Koch’ams, 
čion atvydami pereitąjį se
zoną, o jis dabar geram 
tikslui pagamino “chop
suey”; Tamošiūnienė dova
nojo 2 pyragus, A. Potsienė 
—pyragą, M. Walley —ka
vą ir pieną. A. Birštonienė 
prisegė visiems tėvams gy
vų gėlių. Alexandra ^paruo
šė stalui gyvų gėlių bukie- 
tą.

Pietūs buvo po $1.50 ypa- 
tai. Bet laike jų mes nėpa- 
miršome ir lietuvių litera- 
tinio tėvo Leono Prūseikos, 
kuris serga ir jam finansi
nė pagalba yra reikalinga.

Aukojo sekamai: J. Yu- 
raitis iš Orlando $10, Mei- 
sonai $6; A.W., S. Y., ir V. 
B. po $5; Paukštaičiai ir Z 
po $4; J. ir E.S. $3; Alexand
ra $2 ir Benny $2. Pelnas 
nuo pietų ir aukos sudarė 
$100 ir visi yra pasiųsta 
Leono Prūseikos pagalbai.

Širdingiausiai ačiū vi
soms gaspadinėms ir vi
siems,kurie pagelbėjo prie 
stalų arba kitokių darbų! 
Labai buvo smagu, kad iš 
Orlando buvo atvažiavęs 
nuoširdus rėmėjas J. Yu- 
raitis. Jeigu kurių vardų 
nesuminėjau, meldžiu at
leisti.

Laisvietis

Sofija. — Atvyko Veng
rijos delegacija su Kadaru 
priešakyje.

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

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576.

Brockton, Mass.
Gegužės 26 d. po keleto 

dienų sunkios ligos mirė 
Marijona Ke i z i ū n i e n ė 
(Kanziun), gyvenusi 338 
Winter St.. Mirė netikėtai. 
Jos vyras Kazimieras Kei- 
ziūnas yrą miręs prieš ke
letą metų. Ji buvo “Lais
vės” skaitytoja.

Velionė buvo laisva, bet 
sūnus ir marti palaidojo re
liginiai į Melrose kapus. Ji 
priklausė prie Biručių Pa- 
šalpinės Draugystės.

Birželio 1 d., Rest Home 
(poilsio namuose), po dau
gelio metų ligos, mirė An
tanas Čerkasas, ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas. Pali
ko, savo mylimą žmoną Ve
roniką • Čerkasas (Peleke- 
vich), podukrą Mrs. Les
ter (Sally) Kutz, Philadel- 
phijoje, du anūkus, brolį 
Domininką ir jo žmoną.

Palaidotas laisvai. Buvo 
pašarvotas Yakavonies šer
meninėje ir palaidotas Mel
rose kapinėse.

Velionis priklausė prie 
LDS 67 kp., Šv. Roko Pašal- 
pinės Draugystės.

Gegužės 30 d. buvo pir
mutinis piknikas, tai yra, 
atidarymas Lietuvių Tau
tiško Namo Draugovės 
Parko. Surengė draugovės 
tam reikalui išrinktas ko
mitetas.

Diena buvo labai graži 
saulėta. Apart vietinių bu
vo ir iš toliau svečių, net iš 
kitų valstijų, kaip Vilkaus
imai. iš Nashua, N. H., kurie 
neseniai grįžo iš Floridos. 
Taipgi atvyko Peter Mali
nauskas su šeima, Ralph 
Barauskas ir Geddy Vaitas 
su šeimomis iš Rocehester,
N. Y. Jų netikėtas iš taip 
toli atsilankymas suteikė 
mums daug malonumo. Jie 
myli dainas. Mums gražiai 
padainavo ir linksmi išva
žiavo.

LTND Parke bus daug 
piknikų. Birželio 2i9 d. įvyks 
LLD 6 kuopos piknikas, ku
riam dieną buvo paėmęs 
Mass. Liet. Moterų Sąryšys. 
Prašome visas, ir visus da
lyvauti. Čia plačiai pasikal
bėsime apie “Laisvės” nau
dai pikniką, kuris įvyks lie
pos 4—6 dd. Kiti piknikai: 
■' Liepos 13 d. Cambridge 
Liet. Amerikos Piliečių Klu
bo.

Liepos 20 d. svetimtau
čių, Lebanon Club.

Liepos. 27 d. svetimtaučių 
— armėnų.

Rugpiūčio 3 d. Mass. Lie
tuvių Moterų Sąryšio. Pra
šome visus isitėmyti

S. J.

New Delhi, Indija. — 
Premjeras Nehru pareiškė 
nepasitenkinimą dėl sušau
dymo Nagy.

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONtjĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO„ Ine
(Laisniuota per U.Š.S.ft.)

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

MCSU SKYRIŲ RAŠTINfcS: 
.882 Fillmore Ave., Buffalo 6, N. Y.

Tel. MOhawk 2674
(‘82 W. Glrard Ave. 
Philadelphia 28, Pa. 
Tel. WAlntii 5-8878

116 E. 7tli St., N. Y. C.
Tel. VU. 2-0380 

t

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

11339 Jos. Cainpau
Detroit 12, Mieli.
Tel. TOvvnsned 9-898C
išsiuntimo paketų giminėms ir draugams, susisiekite su 

mūsų patyrusiais, mandagiais ir veikliais raštinės vedėjais skyriuje jūsų mieste.
Jie su mielu noru suteiks jums informacijas.

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garan
tija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas. Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; 
oro paštu j 7-12 dienų.

Jūsų paketas dabar gali paniekti adresatą nigiapiūtės metu.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas įvairių, pirmos rūšies valgių, sviesto, arbatos, kavos, , 
taukų, ryžių, kumpių, ir tt. 
skepetaičių, batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir tt., už labai žemas kainas.

Atsimbikito: mes esame speciali štai reikale išsiuntftno paketrt.

Dėl platesnių informacijų

PRISIMINIMAS

Mano mylimojo gyvenimo draugo

Kazimiero Romikaičio
kuris mirė 1956 metais, palikdamas mane 

didžiausiame nuliūdime.

Marcele Romikaitienė 
—Reading, Pa.

Lawrence, Mass.
Mūsų organizacijų apskri

čių piknikas birželio 15 d. 
pavyko puikiai. Nors diena 
buvo šaltoka, bet žmonių 
buvo pusėtinai daug, apie 
penki šimtai. Visi linksmai 
praleido laiką. Vienuoliktą 
valandą ryto jau pradėjo 
svečiai važiuoti į pikniką. 
Pribuvo ir milžiniškas 
Brocktdno busas su daini
ninkais, net 44 žmonės. Iš 
visų kolonijų suvažiavo lie
tuviai, taipgi neatsiliko ir 
vietiniai Lawrence žmonės. 
4 vai. pradėjome programą. 
Pirmiausia vyrų grupė, Al
berto Potsiaus vadovybėje, 
padainavo. Paskui dainavo 
Trio — Rose Stripinis, W. 
Juodeikis ir Potsius. Visų 
dainos publikai labai pati
ko. Ilgai nepamiršime jų 
skambančių malonių balsų.

Pei’ pertrauką S. Pen- 
kauskas pranešė, kad susir
go ir į pikniką nepribuvo 
gerieji draugai Jurgis Ši
maitis iš Montellos, ir A. 
Kazlauskas iš Haverhillio. 
Visi pareiškė užu o j a u t ą 
sergantiems draugams, pa
linkėjo jiems greitai su- 
sveikti ir vėl dalyvauti kar
tu su mumis.

Didelis ačiū Brocktono- 
Montellos dainininkams ir 
jų mokytojui A .Potsiui.

Mūsų gaspadinės, drau-
i gės M. D v a r e c k ienė, E. 
Kralikauskienė, B. Chula- 
dienė, S. Penkauskienė ir 
R. Chuladienė turėjo gerai 
pavargti per visą dieną. 
Prie publikai patarnavimo 
prisidėjo A. Šupetrienė, F. 
Kodienė ir M. Milvidieriė. 
Prie įžangos tikietų darba
vosi Ig. Chulada ir F. Zula.

I Prie mašinų pastatymo 
tvarkymo — J. Kodis, prie

I baro — Milvidai, prie tikie- 
Kuk’aitienė ir Pilkauskienė. 
Taipgi prisidėjo W. Vil
kausimai. F. Kaminskienė 
ir Čereškienė pridavė $5 au
kų dėl apskričių nuo Brock- 
tukų — J. Rainardienė, A. 
tono Moterų klubo.

Tariu širdingai ačiū vi
siems ir visoms.

Jau už kokios savaitės ir 
Laisvės piknikas, metinė 
gegužinė. Bus Brocktone- 
Montelloje. Visi laukiame. 

reikale

Taipgi išdirbystės dalykų: vilnonės medžiagos, slntetlško Šilko, visokių odų.

Suvažiuosime iš visų kraštų 
lietuviai. Draugų broekto- 
niečių planai del pikniko 
jau padaryti. Visi darbinin
kai jau prisirengę suvažia
vusius priimti ir pavaišinti.

Dabar mums tik belieka 
ruoštis nuvažiuoti. Law
rence ir Haverhill organi
zuoja busą. Šie draugai su
daro komisiją: Lawrence — 
J. Kodis ir Ig. Chulada, 
Haverhill — J. Masavičius 
ir P. Yocunskas. Visi geri 
komisijonieriai! Užsisaky
kite sėdynes iš anksto.

Taipgi girdėjau, kad Na
shua su Lowelliu organi
zuoja busą. Aš tam tikiu, 
nes Nashuės vilenskiniai su 
kauniniais gerai sutinka. O 
jeigu dar prisidės ir su- 
valskiniaij tai busas tikrai 
bus.

Taipgi, kurie važiuosite 
savais automobiliais, neva- 
žinokite apytuščiais, pasi
imkite ir savo draugus. Pri
būkite su pilnomis mašino
mis.

Visi ir visos važiuokime į 
Laisves: pikniką: liėpbs 4 'B. 
Fasimatysiinė. ; • į J

S. Pcnkauskas

Klaidos atitaisymas
Gerbiamo  j i Redakcija:

Prašau atitaisyti nemalo
nią klaidą, įsibriovusią į
mano rašinį apie Brooklyno 
tiltą, “Laisvės” num. 66- 
tam.

Rankraštyje buvo pasa
kyta, jog inž. J. A. Roeb- 
ling’ui sutrynė koją berno- 
tuojant tiltui vietą> o iš- 
s p a u sdinta — “bematuo- 
jant tiltą.” Kokia nesąmo
nė! “Tiltas” tuo metu btiVo 
dar tik braižinyje, todėl nie
kas jo “matuoti” negalėjo.

Su pagarba, 
Mikromegaš.

(Mūsų klaida; gerb. au
toriaus atsiprašome! — Re
dakcija,)

Washingtonas. — Hawaii 
salų reikalas atidėtas atei
nantiems metams. Buvo siū
loma suteikti joms valstijos 
teisės.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai



Svečiuose pas draugus Bekampius, Avalon, N J
Labai džiaugiuosi, kad 

praėjusį savaitgalį buvau 
nuvykęs į svečius pas drau
gus Bekampius į Avalon, N. 
J. Tai tikrai graži vieta. 
Jie turi didelį namą, gerai, 
švariai užlaikomą, su dau
geliu kambarių, šalia namo 
graži, žalia pievelė. Turi du 
didelius garažus, kuriuos 
ištuštinus pasidaro lyg ir 
saliukė, kur svečiai gali 
sau pasislėpę nuo saulės bei 
lietaus pasišnekučiuoti, už
kąsti ir dar kuo kitu pasi
vaišinti.

Paprastai, vieni svečiai 
atvyksta šeštadienį, per- 
nakvoja, o sekmadienį jau 
būna visų sueiga ir visuo
tinos vaišės. Kai kurie jų 
po to jau grįžta į namus, o 
kai kurie pasilieka iki pir
madienio, išvengimui va
žiuotos kimšatės.

Šį sykį, reikia pasakyti, 
svečių ir viešnių buvo suva
žiavę apsčiai. Gražu, kad 
jų tarpe matėsi keletas jau 
čiagimių jaunų žmonių, ir 
net trečiosios kartos vaiku
čių. Tikiu, kad plačiau apie 
šią visą sueigą parašys Juo
zas Bekampis. Man norėjo
si tiktai pasidžiaugti šio la
bai jaukaus sambūvio pasi
sekimu. Kaip žinia, mūsų 
gerieji laisviečiai ir savo 
darbą ir savo namą sutei
kia visiškai veltui, o jei 
gu kas liekas (o visuomet 
nemažai lieka), tas eina 
spaudos reikalams. Tikiu, 
kad ir šio jų paruošto są- 
skridžio liks gražios Laisvei 
paramos.

Abudu Bekampiai labai 
rūpestingi ir darbštūs žmo
nės. Nenoriu mūsų Juozą 
užpykdyti, bet man atrodo, 
kad sunkiausia darbavosi 
draugė B-ekampienė. Ji vi
sur buvo, visur matėsi, vis
kuo rūpinosi. Ir energija 
šios geros, svetingos drau- 
ges!

Jai, kaip ir visuomet, la
bai gražiai padėjo draugės 
filadelfietės. 
ir darbavosi 
parengimas 
toks gausus 
jeigu, kaip ir visuomet, mū
šų gerasis laisvietis ir dar
bininkiškos spaudos karštas 
patriotas draugas Lipčius 
iš Pennsylvanijos būtų ne- 
pridėjęs savo darbščios ran
kos ir tiesiog neišsemiamos 
energijos. Su juo, mačiau, 
buvo ir jo abidvi gražuolės 
dukrelės. Jos ten pas drau
gus Bekampius, matyt, jau
čiasi kaip namie. Man sakė, 
kad jos ten dažnos viešnios.

Jau seniai bebuvau susi
tikęs su draugais Zambase-

vičiais iš Reading, Pa. Jie 
. dalyvavo ir stambiai parė

mė mūsų spaudą. Kazimie
ras pasimokėjo d u o k 1 e s į 
Prietelių Klubą ir dar au
kojo ir pinigais ir daiktais, 
kurie gražiai prisidėjo prie 
pikniko įplaukų padidinimo.

Bet nebūtų pasakyta vis
kas apie mano svečiavimą- 
si pas dd. Bekampius, jeigu 
pamirščiau paminėti Juozą 
Aleksaiti iš Essex, Conn.v 7

Jis padarė gal apie trijų 
šimtų mylių kelionę į vie
ną pusę. Pasirodo, kad Juo
zas Aleksaitis ir Juozas Be
kampis yra kaimynai iš Lie
tuvos. Vaje, kaip jie džiau
gėsi čionai susitikę! Drau
gas Aleksaitis atsivežė ir 
“tape recording” mašiną. 
Jis turi užrekordavęs mūsų 
Aido ir Worcesterio Aido 
chorų gražiausias .dainas. 
Ir linksmino jis mus tomis 
dainomis, tąja malonia mu
zika. Mūsų Juozas dar kar
tą mums įrodė savo meilę 
dainai,„menui.

Svečias iš Richmond, Hill

Ten jos buvo 
net kelios. O 
nebūtu buvęs 
ir sėkmingas,

Aplankėme 
J. Steponaitį

, Sekmadienio popietį A. 
Kulis sava mašina nuvežė 
mane ir Žiedelį į Kings 
Kounty ligoninę pakinkyti 
Juozą Steponaitį. Jis dabar 
geriau atrodo, negu pora 
savaičių atgal. Kalba, juo
kauja, rodosi, kad jam 
nieko nei neįvyko. Smagu 
matyti linksmai atrodantį 
žmogų.

Jis ten išbus dar kokias 
šešetą savaičių, nes dar ne
mokina vaikščioti su kriu- 
-kiais. Kai išmoks vaikščio- j 

I ti su lazdomis, tai gal būt 
1 pradės .pritaikyti guminę 
koją.

Jis dėkoja visiems, kurie 
jį atlanko ir tuo pačiu laiku 
prašo savo draugų, kad jį 
atlankytų, nes kada lanky
mo valandomis niekas neat
eina, tai atrodo, jog neturi 
nei giminių, nei draugų.

Juozas būna ant 4-to 
aukšto A-41 kambaryje. 
Lankymo valandos: sekma
dieniais ir trečiadieniais 
nuo dviejų iki keturių.

Lankėsi M. Dobinis
1

Pirmadienį “La i s v ė s ’ ’ 
įstaigoje lankėsi nuolatinis 
jos skaitytojas M. Dobinis. 
Sakėsi, kad jis ir žmona vis 
dar yra po daktaro priežiū
ra, bet jaučiasi geriau.

Linkime Dobiniams pilnai 
susveikti.

OO LIEPOS
XV (JULY)

Visi Didžiojo New Yorko Apylinkės Lietuviai 
Būkite LLD 2-os Apskrities Metiniame

PIKNIKE
-Tai bus puikiausias vidurvasario pasilinksminimas, 

iš1 visos apylinkės pasimatymas vienų su kitais.

Vieta—Steamboat Inn
91 Steamboat Rd. Great Neck, N. Y.

Bus skanių užkandžių ir įvairių gėrPmų 
/ patenkinimui jūsų apetito. 

Nepraleiskite progos.

Gera Muzika Šokiams

Pradžia 1-mą vai. dieną. Įžanga 50 centų.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., birž. (June) 27, 1958

NEW YORKAS
Clevelandiete
Richmondhillyj

jų v a s a r ų , clevelandiete 
Ona K a z i 1 i o n i enė vieši 
Richmondhillyj, pas Valan
čius. Ji aplanko savo sūnų 
su šeima New Jersey vals
tijoj ir ta proga kiek laiko 
praleidžia Didžiajame New 
Yorke.

Bet šiemetiniu apsilanky
mu rytuose Ona jaučiasi la
bai didingai, ir ji turi kuo 
didžiuotis.

Jos jaunesnysis sūnus šį 
mėnesį užbaigė technikos 
institutą P i 11 s b u rghę, o 
anūkas labai garbingai iš
laikė egzaminus vidurinėj 
mokykloj New Jersey.

Po visų graduacijos iškil
mių Ona dabar porą ar tre
jetą savaičių praleis pas 
V a 1 e n č i u s Richmondhillyj, 
kartu paslaugydama nega-Į 
klojančią Jono Valenčio 
motina. S. V.

AIDO CHORAS
Aidiečiai nusitarė 

sezoną užbaigti 
ir linksmai. Jie 
nariai susidėjo 
rinę maistui

darbų 
draugiškai 

ir jų šeimų 
po dvidole- 
ir važiuos

pietauti pas aidietės Veru
tės Bunkienes gimines Mi
siūnus, Lo"g Islande. Tai 
bus šį sekmadienį, birž. 29.

Išvyks nuo Auditorijos, 
10 v. ryto.

Choro pirm. J. Grybas 
sako, kad maisto ir vietos 
užtektų ir grupei choro 
prietelių, jeigu jie atvyktų. 
Adresą ir kelrodį gautų 
pas choriečius išvažiuojant, I 
prie Auditorijos.

Į PIKNIKĄ VEŠ BUSAIS
Birželio 29 d. įvyksiantį I 

visų tautų pikniką galimai 
pasiekti specialiais piknikui i *>• gėrimų.

I lyvauli. P™:pasamdytais autobusais. Jei 
šiandien užsisakysite, vieta 
užtikrinta. Pikniko rytą, 
(šį sekmadienį) užsisakan
čiu ims tik tiek, kiek turės 

C 7

likusių vietų. Keras (round 
trip) tik $1. Bušai išeis 10 
v. ryto, nuo 49 E. 21st St., 

vakaro.
Daugeriopus valgius tau

tinės grupės gamins savaip, 
tad čia galima gerai pasi
vaišinti. Ant žarijų keptos 
avelės, vištos, steikai, virti 
gulašai, dešros.; iš namų at
gabenti štrudeliai ir pyra
gai neleis alkti. 0 iš to viso 
pajamos parems sveturgi- 
miams ir jų teisėms apgin
ti komiteto vykdomą darbą.

Piknikas įvyks Midvale 
kempėje, Wanaque, N. J.

New Yiorkas. — Vengrai 
reakcininkai piktai pikieta- 
vo TSRS centrą, kuriame 
yra jos Jungtinių Tautų de
legacija. Policija kelis iš jų 
areštavo.

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

(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 įvairių aukščiausios kokybes medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.
NEWAlfKO RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECONDzAVE. RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENA. 

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

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

' u

Tarybų šokėjai bus 
televizijoje

Ateinantį sekmad i e n į, 
birželio 29 dieną matykite 
tarybinius šokėjus televizi
joje. Per visą valandą nuo 
8 iki 9 vakare, kanalas No. 
2, Ed. Sullivano programą 
pildys tarybiniai Moisėjevo 
grupės šokėjai.

Kas turite televizorius, 
tai pasižiūrėkite. Po šių 
pasirodymų šokėjai grįš į 
savo šąli.

Mirtis žymaus veikėjo
Praėjusį sekmadienį, birž. 

22 d., mirė labai žymus ru
sų tautinės grupės Ameri
koje' veikėjas Samuel Miko
la juk. Mirė po sunkios li
gos. Jo sveikata pašlijo ne
tikėtai, nes neperseniau
siai šios žinios rašėjui teko 
su juomi susitikti ir drau
giškai pasikalbėti. Tada jis 
atrodo labai sveiku. Velio
nis buvo dikto fizinio sudė
jimo. Gaila netekus šio ge
ro, pažangaus veikėjo.

Rep.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

KELRODIS į divejų dienų pikni
ką, rengiamą Massachusetts Apšvie
tus Organizacijų, Liet. Taut. Namo 
Parke, liepos 4 ir 6 dd.:

Važiuodami iš Bostono keliu 
Route 28, privažiavę Montelloj pir
mą trafiko šviesą, sukite į kairę, 
per tiltą; pervažiavę per tiltą, su-

I kite j kairę ir privažiavę pirmą gat- 
1 \ C sukite į dešinę - tai bus Winter 
St.; važiuokite iki Keswick Rd.; 
1(<> kairėj bus ir pikniko vieta.

SO. BOSTON, MASS.

Visi tie, kurie važiuos busu į 
Laisvės pikniką liepos 4 d., Brock- 
tone, tai pribūkite 12:30 vai. dieną 
prie 318 Broadway. Nesivėluokite. 
LLD 2 kp. Komitetas.

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kuopos piknikas įvyks 

birželio 29 d. Liet. Taut. Namo Par
ke, Winter St. ir Keswick Rd. Pra
džia 1 vai. dieną. Bus muzika, val- 

Kvicčiame visus da- 
Reng. Kom.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 

antradien'į, liepos 1 d., 7:30 v. v., 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Avė. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Kurių duoklės nemokėtos, 
malonėkite užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumėt. Valdyba. (67-68)

277 
vai.
25.
kyti

NEWARK, N. J.
šeštadienį, liepos 5 d., įvyks .iš

važiavimas į ARROW PARKĄ. Ruo
šia Arrow Parko B-vė. Busas iš
vyks nuo Russian-American Center, 

17th Ave., kamp. 18th St., 8 
ryto. Kelionė į abi pusi $2.- 
Galite tikietus dabar užsisa- 

per telefoną ES. 2-9313, kiek
vieną vakarą ar ateikite į Centrą ir 
klauskite John Semenovich ar H. 
Pilutik. (67-68)

BROCKTON, MASS.
Massachusetts Moterų Sąryšio me

tinis piknikas, Taut. Namo Parke, 
birželio 29 d. nleįvyks.

Piknikas nukeltas į rugp.-Aug. 3 
d., toj pačioj vietoj. Tad prašome 
visų įsitėmyti ir dalyvauti Moterų 
Sąryšio piknike, rugp. 3 d. M. S. 
Komitetas.

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.

051 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHąpel 7-5104

11601 Jos. Campau Ave.
/ Detroit 12, Mich.

TO»vnsend 8-0298

“Jaywalkeriai” dar 
savaip elgiasi

Su birželio 23 diena pra
sidėjo New Yorko mieste 
taip vadinamų “jaywalke- 
rių” sukontroliavimas. Bet 
policininkai ir specialūs 
sargai pranešė, kad “jay
walkeriai” nepaisė šviesų. 
Kada buvo “Don’t Walk” 

Į šviesų signalai, jie ėjo, kaip 
ir pirmiau.

Dabar patvarkė, kad iki 
rugpjūčio 7 dienos “jayv^al- 
keriai” bus mokomi kada 
pereiti skersai gatvę. Su 
rugpiūčio 7 diena pradės 
bausti. Bausmės bus sulyg 
policininkų nuožiūros, net 
iki $50 arba ir kalėjimo.

Atrodo, kad “naujoji 
tvarka” padarys labai daug 
nesmagumų automobi 1 i ų 
valdytojams. Pirmą dieną 
virš 7,000 jų gavo “tikie
tus” už nelaiku važiavimą.

“Vengrai už laisvę” 
muša policininkus

Antitarybiniai elementai 
suruošė pikietavimą prie | 
Tarybų Sąjungos buvainės, I 
kurioje yra jos atstovai įl 
Jungtines Tautas. ’ Sako, 
kad pikiete dalyvavo iki 
350 vengrų “kovotojų už 
laisvę”, tai yra tų, kurie 
atvyko į Ameriką po 1956 
metų sukilimo Vengrijoje.

Jie taip įsismagino, kad 
septynis policininkus, sumu
šė ir išmušė kelis įstaigos 
langus. Iš jų devyni suimti, 
ir kai kurie pastatyti po 
$1,500 kaucijos.

Pajieškojimai
Ieškomi Venspoliai, Monika, Ka-. 

zimieras ir Juozapas. Lietuvoje ki
lę iš Pakruojo parapijos. Jie išvy
ko į Chicago. Žinanti apie juos, ar
ba jie patys, lai praneša man, už ką 
būsiu dėkingas. Paul Jonaitis, 2417 
No. 7th St., Philadelphia <33, Pa.

(67-69)

1926 metais Valuckiai
19 St., Chicago, Ill. 
ten namą. Valuckių 
Valuckaitė, Adomo 
sesuo, po vyru Ar-

Paieškau Valuckių .šeimos: Prano 
Valuckio ir jo trijų sūnų, kurių vie
nas yra gydytojas, antras muzikas, 
trečias kunigas. Jei jų tėvas yra 
gyvas, tai dabar turėtų apie 80 me
tų amžiaus, 
gyveno 725 W. 
Buvo nusipirkę 
ieško Marijona 
duktė, Valuckio 
vazienė, gyvenanti Šiauliuose, Gin- 
kūnų g-vė 15, Lietuvoje. (66-67)

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
Sidewalks, 

Floors, Patios 
cement work, 
specialty, 
lyn.

PAUL ALLRED
401 Chauncey St. GL. 3-0009

CONTRACTORS
Driveways, Cellar 
and all types of 

Small, jobs our
Anywhere in Brook-

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.

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

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

Help Wanted—Female HELP WANTED MALE

OPERATORES. Geros algos, pui
kios darbo sąlygos, nuolatinis dar
bas. Patyrusioms, 
adata operavimas. 
GARMENT CO.. 
1 omu NE. 9-5350.

Dviem ir viena
PERFECTION 

52-02 103 St., Co-

(66-68)

Operatorės (Overlock Seamers) 
Merrow & Union specialūs mašinos. 
Nuolatinis darbas prie megstinių po
lo marškinių. 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
rame stovyje.. Gerai veikia. Atei
kite persitikrinti. Brooklync. EV. 8- 
9130.

(65-67)

ADAM WIEGAN 
, WATERPROOFING 

CORPORATION
Above and Below. Grade Com

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

FLushing 8-3888.

E. WATSON
Prompt—Efficient

RUBBISH REMOVAL

Cellars—Stores—Yards—Lofts 
Atties—Lots, Etc. 
Reasonable Prices

By Day, Month or Load

Brooklyn.
HYacinth 3-8375 
6G6 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.

TURIME IŠSIKRAUSTYT 
$75,000 SANDELIS 

Naujų Rakandų.
Didelė Nuolaida. 5 m. garan

tija. Didelis pasirinkimas. Sim
mons & Englander lovos pardavi
mui. Miegkambario dabar $98- 
$149-$229. Provincialiu! 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. Deskos $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 
Jst. 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 
Wiring for motors, ligting, heat 

and power, fire 
repaired.

192 E. 3rd
CA.

burglar alarms

St., N. Y. C. 
8-7438.

John Kraus, Inc.
117-09 Liberty Avė.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURST WAR EN

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.

4*4*4'4*4*4*4,4*4*4*al*4*4*4*4>4*4*4a*!*4>'f*4*4a4*4*' *

MATTHEW A 
BUTUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St. 
♦H+H++++++H++++++++*

Popierinės dėžes. Kirpėjas ir . 
operatorius. Patyręs. Nuolatinis 
skritų metų darbas. Gera kompanv^ 
ja. Visos pašalpos. Puikioj darbo są
lygos- Kreipkitės: Mr. Richards. 
Wm. W. Fitzhugh, Inc, 2nd Ave.— 
4f)(h St. Bklyn. ST. 8-2121.

(65-67)

Prie Auto Chassis. Dratų pritai- 
kytojas. Patyręs, 
lygos ir gera alga, 
liškai. MO. 9-4484. 
Co., 55G River Ave. 
Bronx.

Geros darbo są- 
Kalbantis ang- 

Drasner Spring 
& 1491 h Street,

(65-67)

Business Opportunity

Su Nuostoliu. Vaisių ir Daržovių 
biznis. Gera jeiga. Gera viela. Priei
nama kaina. Savininkas būtinai tu
ri parduoti. GI 19 17111 Axe., Brook
lyn. DE. 1-3555.

(65-67)

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

PARSIDUODA
PARKING LOT 25x100

Kaina $5,500
Williamsburg

Šaukite po 6 P. M.
EV. 8-3975

REAL ESTATE

LAURELTON
$25,990

Merrick Rd. į šiaurę.

(66-69)

Statytojų išpardavimas. 2 pusią 
atskirti mūriniai, 2 šeimom nam 
Nužeminta kaina. Garadžiūs, nuo, 
gatvės įėjimas į 4 kambarių apt. 
Ant 2-rų lubų 6 kamb., 3 miegi*. 
Abiejuose erdvios virtuvės, gesas 
karštam vandeniui. Gera jeiga. Ide
ališka vieta, visi patogumai. Staty
tojas ant vietos. 288rd 
Rd. Arba šaukite A. J 
241-20 So. Conduit Ave.

į
St.-Merrick 
Panza rella. 
LA. 8-5551.

(66-68)
i

MASSAPEQUA-BAY VIEW. 7-nių 
kambarių, iš medžio namas. 3 miegr. 
2 vonios, elektrinė virtuvė, veranda, 
sietai, uždangos. Aliejaus šiluma. 
Garadžiūs (2). 125x200 prie van
dens; prieplauka; cedrinis aptvaras, 
daržas. Prieinama kaina. WH. 4- 
9252. 9-5 v. v. (66-68)

*

Graniteville. 4 m. senumo namas. 
4 miegrūmiai, Cape Cod. Didelis sa- 
lionas, virtuvė iš pusių medžio: ga- 
radžius. Aluminiai 
tais. . Didelis plotas. 
2-8572. GI. 8-8063.

langai su sie-
$17,500. G<.

SA. 7-2927.
(66-68)

MASPETH
741 h St. & 58th Avė. Atdara per- 

žiūrinėijmui. Penktadieniais, šeš
tadieniais ir Sekmadieniais.

DU 1 SEIMAI 
MOKINIAI NAMAI

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

2-ŠEIMOM
MARINIS NAMAS

Du 5% kamb. apartmentai ir 2 
užbaigti kambariai ir vonia ant 

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

(64-67)

Puikus pirkinys. Brooklync. Mū
rinis namas, pusiau atskirtas. Alie
jaus šiluma;- bronzinė plumerystė. 
Tuščių kambarių kaip tik 
namą. Kaina $15,250. 528

l Avė., Bklyn. HA. 9-9553.

užimsite
Thatford

(65-67) •

Flatbush-Bklyn. Užbaigtas 6 kamb. 
mūrinis namas, atskiras. 50’ x 100’ 
Jotas. Užbaigtas . poilsio kambarys. < 
Didelis mūrinis garadžiūs, apdaryti • 
porčiai. Skalbimo kambarys. Kaina 
$25,000. III. 4-5109.

(65-67)

Port Chester. 8 kamb. nenaujas 
namas. Gerame stovyje. Gera vieta. 
Gražiai apaugta žalumynų; 50’-x 100’ 
plotas. Visi patogumai. Džonai nuo 
sienos iki sienos. 4 miegrūmiai, po
ilsio kamb. IV2 vonios. Arti mokyk
lų, bažnyčių, pirkimo centro. Tiktai 
$22,500. Westmore 9-4591. (65-67)

Išnuomojimui ar pirkimui. Arti 
St. Rose of Lima parapijos. Massa
pequa Park. Arti vandens. Mūro ir 
gontų; 8 kambariai, 5 miegrūmiai, 
2 vonios, saliona^, valgomasis ir 
virtuvės kambariai. 100 x 100, gra
žus daržas, aptvertas, 4 m. 4%% 
mortgičius. PY. 8-4407. (66-68)

Washingtonas. — Ameri
kos aviacijos viršininkai 
pakvietė atvykti į šią šalį 
tarybinį generolą lėktuvų 
išradėją A. Tupulevą.

Baltimore. — Jet lėktu
vas atgabeno čionai jk 
Oklahoma City 60 žmonių.. 
Tai pirmas šių lėktuvų toks 
pasirodymas.

' į
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